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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/165816

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

[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 hardware 

de computador, software informático, periféricos de 

computador, e jogos de computador e jogos de vídeo; 

serviços de consultadoria de hardware e software de 

computador; programação de computadores; concep-

ção de base de dados para computador; armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos 

de hardware, software informático e periféricos de 

computador; fornecimento de software não descar-

regável on-line; serviços de consultadoria para de-

senvolvimento 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; servi-

ços científicos e tecnológicos; serviços de concepção/ 

/projectos de desenhos industriais; serviços de análises 

e de pesquisas industriais; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/09/04，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-653

[210] 編號 N.º : N/165979

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : Amcor Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 11 60 City Road, Southbank 

VIC 3006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos destas 

matérias; papel e cartão para fabricação de caixas e 

cartões para uso industrial em embalagens de seus 
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produtos; caixas feitas de papelão e cartão, para uso 

em indústrias na embalagem de seus produtos; caixas 

feitas de papelão e cartão para uso nas indústrias na 

embalagem de seus produtos; caixas de papel para 

entrega de mercadorias; sacos de papel para uso nas 

indústrias de embalagens de seus produtos; bolsas de 

papel para embalagem; cartão e cartão laminado com 

materiais plásticos para fins de embalagem; cartão e 

cartão revestidos com látex e minerais para fins de 

embalagem; papel laminado com outros materiais; 

folhas de papelão para uso em embalagens; papel e 

cartão para fabricação de núcleos tubulares para en-

rolamento; sacos e sacos de plástico para embalagem; 

bolsas de plástico, às vezes em combinação com outros 

materiais, para embalagem; embalagens médicas, no-

meadamente sacos de papel, bolsas de papel e sacos de 

plástico para embalagem, e sacos de plástico ou papel, 

envelopes de plástico ou papel e bolsas de plástico ou 

papel para embalagem de mercadorias; papel de em-

brulho; papel de embalagem; materiais de embalagem 

de papel e papelão nesta classe; etiquetas adesivas; 

etiquetas em papel ou em cartão; etiquetas (não em 

tecido); filme plástico para embalagem industrial ou 

comercial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166152

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : 梅特娜洛股份有限責任公司

 MATERNATURA S.R.L.

 地址 Endereço : 意大利維羅納多米奴梯路20號, 郵編

37135

 Via Dominutti, 20 - 37135 Verona Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 毛巾布；塑料材料（織物代用品）；手繡、

機繡圖畫；造紙毛毯（毛毯）；紡織品製乾髮毛巾；毛毯；

紡織品製杯墊；紡織品製或塑料製浴簾；紡織品製馬桶

蓋罩；紡織品製或塑料製旗。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166179

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : International Paralympic Com-

mittee e.V.

 地址 Endereço : Adenauerallee 212 - 214 Bonn 53113 

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 : 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 condução, 

comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo da electricidade; aparelhos para registo, 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; 

suportes de registo magnético, discos acústicos; discos 

compactos, DVD e outros suportes de registo digitais; 

mecanismos operados a moedas; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processamen-

to de dados, computadores; dispositivos de extinção 

de fogo; software; aplicações de software; software 

de aplicações para aparelhos de telefonia móveis; 

software de jogos; software de jogos para telemóveis; 

software de entretenimento interativo para download 

para jogos de computador; publicações eletrónicas 

descarregáveis; capacetes de proteção para desporto; 

óculos, óculos de desporto, óculos de sol; vestuário, 

calçado, chapelaria, fatos, capacetes, luvas, cintos e 

óculos de proteção, todos os produtos atrás referidos 

para proteção contra acidentes, radiações e fogo; pla-

cas e painéis de informação luminosos e mecânicos; 

viseiras para capacetes; equipamentos de processa-

mento de dados e computadores; computadores por-

táteis [laptops]; computadores em forma de tablet; es-

tojos para telefones celulares móveis; coberturas para 

smartphones; headsets de realidade virtual; receptores 

de sistemas de posicionamento global [gps]; relógios 

inteligentes; cartões de acesso electrónicos e leitores 

e codificadores para os mesmos; dispositivos electró-

nicos portáteis de comunicações vocais, de vídeo, de 

dados e de imagens; baterias; máquinas e aparelhos 

acústicos; aparelhos de rádio; leitores e gravadores de 

fitas; radiogravadores; leitores e gravadores portáteis; 

leitores gravadores de discos compactos; leitores/gra-

vadores de minidiscos; mesas de minidiscos; leitores 

e/ou gravadores de áudio DVD (discos digitais ver-

sáteis); leitores/gravadores digitais seguros; cartões 

SD (Secure Digital); a lti falantes; sintonizadores; 
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amplificadores; sistemas de componentes estereofóni-

cos; leitores de disco de áudio; equalizadores gráficos; 

relógios despertadores com rádio; gravadores de cir-

cuito integrado (IC); processadores de sons digitais; 

auriculares; auscultadores com microfone incorporado 

para comunicações; microfones; leitores/gravadores de 

cassetes; software de discos compactos pré-gravados; 

megafones eléctricos; sistemas de áudio/vídeo para 

laboratórios de línguas; máquinas e aparelhos audio-

visuais; recetores de televisão; máquinas e aparelhos 

de comunicação; telecopiadoras; emissores-recetores; 

telefones; telefones celulares móveis; teclados de com-

putador; ratos (equipamento para processamento de 

dados).

[540] 商標 Marca : 

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

amarelo, branco, preto, laranja.

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/09/13，瑞士 Su íça，編號

N.º 12067/2019

[210] 編號 N.º : N/166180

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : International Paralympic Com-

mittee e.V.

 地址 Endereço : Adenauerallee 212 - 214 Bonn 53113 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Moedas, lingotes e medalhas em me-

tais preciosos ou comemorativas ou não; joalharia, 

pedras preciosas e semi-preciosas; alfinetes; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; porta-chaves; aparelhos 

de cronometragem.

[540] 商標 Marca : 

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

amarelo, branco, preto, laranja.

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/09/13，瑞士 Su íça，編號

N.º 12067/2019

[210] 編號 N.º : N/166181

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : International Paralympic Com-

mittee e.V.

 地址 Endereço : Adenauerallee 212 - 214 Bonn 53113 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão; produtos de impressão, 

em especial selos; jornais e periódicos, livros, fotogra-

fias e cartazes; materiais para encadernações; pape-

laria e artigos de escritório, excepto móveis; adesivos 

(matérias colantes) para papelaria ou para uso do-

méstico; materiais para artistas e de desenho; pincéis; 

material de instrução ou de ensino; folhas de plástico, 

películas e sacos para envolver e para embalagem; 

caracteres de imprensa, clichés; impressões de compu-

tador; livros de cheque, cartões perfurados; jornais e 

periódicos no domínio da tecnologia da informação; 

trituradoras de papel; furadores eléctricos para papel; 

abre-cartas de pilha; apara-lápis elétricos; furadores 

elétricos para papel; máquinas de escrever eletrónicas; 

cassetes de fita para máquinas de escrever eletrónicas; 

impressoras de cheques; papel térmico (artigos de pa-

pelaria).

[540] 商標 Marca : 

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

amarelo, branco, preto, laranja.

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/09/13，瑞士 Su íça，編號

N.º 12067/2019

[210] 編號 N.º : N/166187

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : International Paralympic Com-

mittee e.V.

 地址 Endereço : Adenauerallee 212 - 214 Bonn 53113 

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; difusão de anúncios publi-

citários em todos os meios de comunicação, nomeada-

mente sob a forma de mensagens temáticas centradas 
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nos valores humanos; publicidade através patrocínio; 

serviços de marketing e publicidade em linha; gestão 

de empresas; administração de empresas; serviços de 

trabalhos administrativos; promoção de produtos e 

serviços de terceiros através de acordos contratuais 

em especial patrocínios e concessão de licenças, pro-

porcionando-lhes um acréscimo de notoriedade e/ou 

uma imagem valorizada e/ou uma imagem de simpatia 

decorrente da notoriedade e/ou uma imagem valori-

zada resultante de eventos culturais e desportivos, em 

especial eventos internacionais, e/ou uma imagem de 

simpatia causada pelo referido atrás; promoção de pro-

dutos e serviços de terceiros através do que é referido 

como o factor de interesse inicial que leva o público a 

considerar, entre uma multiplicidade de concorrentes, 

os produtos ou serviços apresentados ao público com 

sinais, emblemas ou mensagens susceptíveis de cha-

mar a sua atenção; promover produtos e serviços de 

terceiros através da chamada transferência de imagem; 

aluguer de espaços publicitários de todos os tipos e 

em todos os suportes, digitais ou não; administração 

comercial da participação de equipas nacionais numa 

competição atlética internacional e promoção de apoio 

a essas equipas junto do público e dos meios interes-

sados; serviços de gestão de inventários; consultadoria 

relacionada com serviços de monitorização de stocks; 

serviços de publicidade prestados por meio de marke-

ting directo para terceiros que consiste na comercia-

lização de bases de dados; consultadoria relacionada 

com publicidade por meio de marketing directo para 

terceiros que consiste na comercialização de bases de 

dados; serviços de consultadoria em relação com reor-

ganização empresarial; serviços de gestão de frotas de 

camiões e automóveis, nomeadamente da facturação 

e consultadoria em relação com gestão administrativa 

de frotas de camiões e automóveis; serviços de con-

sultadoria em administração de empresas; gestão ad-

ministrativa de centrais elétricas de terceiros; serviços 

de consultadoria empresarial em relação com a gestão 

de centrais elétricas; administração comercial de con-

tratos de reparação e assistência técnica; serviços de 

gestão comercial da cadeia de distribuição; serviços de 

consultadoria empresarial relacionados com a compra 

e distribuição de serviços e produtos químicos; gestão 

comercial de distribuição de produtos; estabelecimento 

do inventário de produtos; consultadoria, marketing, 

análise de preços e de custos relativos a dispositivos 

para a purificação electroquímica de líquidos para uso 

industrial; gestão de ficheiros informáticos; serviços de 

entrada e tratamento de dados; serviços de armazém 

(lojas) de venda a retalho relacionados com a venda 

de produtos de beleza, produtos de toilette, máquinas 

para uso doméstico, ferramentas manuais, produtos 

ópticos, equipamento eléctrico e electrónico domésti-

co; serviços de informações sobre a venda de matérias-

-primas; serviços de informação comercial; serviços de 

agências de informações comerciais; aluguer de foto-

copiadoras; promoção da venda de produtos e serviços 

de terceiros através de publicidade, concursos promo-

cionais, atribuição de prémios e bónus sob a forma de 

lotarias promocionais, descontos, vales de redução e 

ofertas de valor acrescentado relacionados com o uso 

de cartões de pagamento; promoção de competições 

e eventos desportivos para uso por terceiros; promo-

ção de concertos e eventos culturais para terceiros, 

organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade; fornecimento de documentação, nomea-

damente publicidade direta por correio, distribuição 

de materiais publicitários, difusão [distribuição] de 

amostras, reprodução de documentos; publicidade re-

lacionada com a promoção de vendas para o comércio 

de produtos e serviços para a venda a retalho; presta-

ção de informações relativas ao comércio eletrónico 

e venda a retalho por via electrónica; prestação de 

informações relativas à compra em linha de produtos 

e serviços através da Internet e outras redes informáti-

cas; publicidade relacionada com transporte, viagens, 

hotéis, alojamento, alimentos e refeições, desporto, 

divertimento e visitas turísticas fornecida através de 

agências de turismo; actualização e manutenção de da-

dos em bases de dados informáticas; gestão de fichei-

ros digitais constituídos por uma carteira de imagens e 

sequências de vídeo destinadas a serem utilizadas sob 

licença na publicidade tradicional e na promoção do 

comportamento (publicidade moral); fornecimento de 

mercados em linha para o comprador e o vendedor de 

produtos e serviços; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso de pneus; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso de vestuário, 

calçado, chapelaria; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de artigos de desporto; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de bicicletas e peças e acessórios para bicicle-

tas; serviços de venda a retalho ou a grosso de prepa-

rações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas e pro-

visões médicas; apresentação de produtos nos meios 

de comunicação, para fins de venda a retalho; serviços 

de fornecimento para terceiros [compra de produtos 
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e serviços para outras empresas]; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso de joalharia e 

relojoaria, acessórios de moda, sacos, recordações.

[540] 商標 Marca : 

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

amarelo, branco, preto, laranja.

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/09/13，瑞士 Su íça，編號

N.º 12067/2019

[210] 編號 N.º : N/166188

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : International Paralympic Com-

mittee e.V.

 地址 Endereço : Adenauerallee 212 - 214 Bonn 53113 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; serviços de diver-

timento; actividades desportivas e culturais, diverti-

mentos culturais e desportivos transmitidos na televi-

são; organização de exposições para fins culturais ou 

educativos; organização de lotarias e competições; ser-

viços jogos de apostas e de jogos de azar relacionados 

com desporto; serviços de entretenimento prestados 

durante eventos desportivos ou sobre eventos despor-

tivos; organização de eventos e actividades desportivos 

e culturais; organização de competições desportivas 

reais ou virtuais; fornecimento de instalações des-

portivas; entretenimento sob a forma de programas 

noticiosos de televisão; serviços de entretenimento 

sob a forma de criação, desenvolvimento e produção 

de programas de televisão; serviços de entretenimento 

sob a forma de um programa de televisão baseado na 

vida real em exibição; entretenimento sob a forma de 

programas de televisão em exibição no domínio do 

desporto; serviços de aluguer de equipamentos áudio 

e vídeo; produção de filmes, exceto produção de fil-

mes publicitários; produção de gravações de som e de 

vídeo; apresentação e distribuição de filmes e de regis-

tos de vídeo e de sons; aluguer de filmes e de registos 

(gravações) de som e vídeo; aluguer e/ou fornecimento 

através de uma rede informática de produtos intera-

tivos de educação e entretenimento, nomeadamente 

discos compactos interativos, CD-ROM, jogos infor-

máticos; divertimento, nomeadamente apresentação 

de produtos educativos e de divertimentos interacti-

vos, nomeadamente discos compactos interactivos, 

CD-ROM, jogos informáticos; cobertura radiofónica e 

televisiva de eventos desportivos; produção de progra-

mas de rádio, de televisão e cassetes de vídeo; produ-

ção de desenhos animados; produção de programas de 

desenhos animados para televisão; reserva de bilhetes 

para eventos desportivos e espetáculos; cronometra-

gem de eventos desportivos; organização de concursos 

de beleza; serviços de entretenimento interativo; servi-

ços de apostas em linha; disponibilização de jogos na 

Internet; disponibilização de serviços de rifas; serviços 

de fornecimento de informações relacionadas com en-

tretenimento ou educação fornecidas em linha a partir 

de uma base de dados ou da Internet; serviços de jogos 

electrónicos fornecidos através da Internet; forneci-

mento de publicações electrónicas em linha; publica-

ção de livros, revistas, textos (sem ser textos publicitá-

rios) e periódicos; publicação em linha de livros elec-

trónicos, revistas, textos (sem ser textos publicitários) 

e periódicos; fornecimento de música digital através 

da Internet; fornecimento de resultados desportivos; 

serviços de fornecimento de informações relacionadas 

com desportos e eventos desportivos; aluguer de grava-

ções sonoras e de imagens gravados; produção de gra-

vações sonoras; serviços de fornecimento de informa-

ções relacionadas com eventos desportivos fornecidos 

em linha através de uma base de dados informática ou 

da Internet; serviços de edição e publicação; forneci-

mento de música digital (não transferível); disponibi-

lização de música digital através de telecomunicações; 

serviços de publicação de estatísticas relacionadas 

com resultados desportivos e aos índices de audiência 

em competições desportivas; formação na utilização 

e operação de sistemas de sinalização e notificação de 

travessias para as indústrias ferroviária e de trânsito; 

realização de seminários, conferências, simpósios ou 

workshops no domínio da imagiologia e diagnóstico 

médicos destinados aos médicos e empregados de 

empresas farmacêuticas; serviços de educação, nome-

adamente realização de seminários, conferências, sim-

pósios ou workshops no domínio das ciências da vida e 

biotecnologia destinados a cientistas e investigadores; 

realização de seminários sobre problemas relaciona-

dos com o tratamento de águas industriais; serviços de 

formação em todos os domínios atrás referidos; servi-
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ços de formação no domínio da gestão e da medicina 

através da utilização de instruções e demonstrações 

fornecidas em linha, via Internet, intranets e extranets; 

serviços de educação, nomeadamente a realização de 

workshops, cursos e seminários de formação prática, 

incluindo demonstrações no domínio da medicina e da 

gestão; design, realização e apresentação de cursos, se-

minários e todas as actividades de formação  no domí-

nio da tecnologia de informação; organização e condu-

ção de concertos; reservas para espetáculos; exibição 

de filmes; serviços fornecimento de informações em 

matéria de entretenimento; produção de filmes; pro-

dução de espectáculos; produções teatrais; exploração 

de campos de golfe; serviços de health clubs (cuidados 

de saúde e treinos de manutenção física); serviços de 

campos de desporto; exibição de espetáculos ao vivo; 

projecção de filmes; organização de espetáculos [ser-

viços de empresários]; serviços de acampamento de 

férias [divertimento]; serviços de estúdios de cinema; 

serviços de reportagens de informação; serviços online 

de publicações eletrónicas, não descarregáveis; espetá-

culos de variedades; serviços de educação, nomeada-

mente  realização de acções de formação, seminários, 

apresentações, apresentações de vídeo; fornecimento 

de materiais de educação, nomeadamente dissemina-

ção de materiais em matéria de conhecimentos finan-

ceiros; serviços de educação no domínio do turismo; 

serviços de fornecimento de informações no domínio 

do turismo, nomeadamente serviços de fornecimento 

de informações relacionadas com reserva de bilhetes 

para eventos recreativos; serviços de fornecimento de 

informações no domínio do turismo, nomeadamente 

serviços de fornecimento de informações relaciona-

das com entretenimento; serviços de fornecimento de 

informações no domínio do turismo, nomeadamente 

serviços de fornecimento de informações relacionadas 

com actividades desportivas, culturais e recreativas 

planeadas; serviços relacionados com entretenimento 

para assistência prestada aos turistas; serviços de re-

servas turísticas, nomeadamente serviços de reserva de 

actividades e de espectáculos de divertimento; serviços 

de assistência a turistas em matéria de reservas de bi-

lhetes para eventos recreativos; serviços de assistência 

a turistas em matéria de actividades desportivas, cul-

turais e recreativas planeadas; entrega de prémios para 

reconhecimento de autores de actos ou desempenhos 

excepcionais; organização e realização de cerimónias 

relacionadas com a atribuição de prémios e galardões.

[540] 商標 Marca : 

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

amarelo, branco, preto, laranja.

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/09/13，瑞士 Su íça，編號

N.º 12067/2019

[210] 編號 N.º : N/167881

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/14

[730] 申請人 Requerente : 帝斯曼知識產權資產有限公司

 DSM IP Assets B.V.

 地址 Endereço : Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, 

The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Levedura, produtos de levedura, ex-

tractos de levedura (excluindo os utilizados na medici-

na); preparações aromáticas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2020/01/21，中國 China，編號

N.º 43952159

[210] 編號 N.º : N/168110

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/22

[730] 申請人 Requerente : Coupang Corp.

 地址 Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Transferência electrónica de fundos 

por telecomunicações; processamento de transacções 

de pagamento por moeda electrónica; fornecimento 

de dinheiro e outros descontos pelo uso de cartão 

de crédito como parte de um programa de fidelidade 

do cliente; emissão de cartões de sócio com funções 

de crédito; gestão de cartão pré-pago com função de 

cartão de sócio; atribuição de descontos em estabele-

cimentos parceiros de terceiros através do uso de um 
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cartão de aderente; serviços de gestão de cartão pré-

-pago com função de cartão de sócio; serviços de pa-

gamento usando pontos de recompensa de compras; 

emissão de cartões de pagamento electrónico relacio-

nados a programas de bónus e recompensas; serviços 

de cartão de desconto com base em pontos acumula-

dos (relacionados a serviços financeiros); fornecimento 

de descontos e reduções de preços como parte de um 

programa de fidelidade do cliente via cartão de sócio; 

provisão de benefícios financeiros na forma de descon-

tos ou bónus proporcionais ao valor da compra; pro-

cessamento electrónico de pagamentos; transacções fi-

nanceiras; emissão de cupões electrónicos de desconto 

sob a forma de vales de valor; serviços de autenticação 

e verificação de transacções; autorização, autentica-

ção, compensação, reconciliação e liquidação de tran-

sacções financeiras; serviços de financiamento; servi-

ços de processamento de transacções de pagamento; 

serviços de cartão de crédito e cartão de débito; pro-

cessamento de transacções em dinheiro; serviços de 

cartão de crédito e de cartão de lançamento em conta 

corrente; corretagem de pagamentos móveis e via in-

ternet; corretagem de dinheiro virtual; transferência 

de fundos para a compra de mercadorias, via redes de 

comunicação electrónica; serviços de pagamento em 

dinheiro; serviços de financiamento e de empréstimos; 

financiamento de empréstimos; transacção de títulos e 

obrigações; serviços de corretagem relacionados com 

instrumentos financeiros; serviços de corretagem para 

investimentos de capital; serviços de investimento de 

capital; serviços de transferência de dinheiro; transfe-

rência de dinheiro; corretagem de dinheiro; serviços 

fiduciários de investimentos; serviços bancários em 

linha ; serviços bancários e de seguros; consultoria 

relacionada com assuntos financeiros e monetários; 

fornecimento de informações relacionadas com assun-

tos financeiros e monetários; gestão financeira; pro-

cessamento de informações financeiras; fornecimento 

de informações relacionadas com imóveis; consultoria 

em crédito ao consumidor; serviços de investigação de 

crédito; serviços de corretagem aduaneira financeira; 

avaliação de antiguidades; avaliação de metais precio-

sos; serviços filantrópicos de doações em dinheiro.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/03/31，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 70-2020-0000450

[210] 編號 N.º : N/168111

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/22

[730] 申請人 Requerente : Coupang Corp.

 地址 Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Transferência electrónica de fundos 

por telecomunicações; processamento de transacções 

de pagamento por moeda electrónica; fornecimento 

de dinheiro e outros descontos pelo uso de cartão 

de crédito como parte de um programa de fidelidade 

do cliente; emissão de cartões de sócio com funções 

de crédito; gestão de cartão pré-pago com função de 

cartão de sócio; atribuição de descontos em estabele-

cimentos parceiros de terceiros através do uso de um 

cartão de aderente; serviços de gestão de cartão pré-

-pago com função de cartão de sócio; serviços de pa-

gamento usando pontos de recompensa de compras; 

emissão de cartões de pagamento electrónico relacio-

nados a programas de bónus e recompensas; serviços 

de cartão de desconto com base em pontos acumula-

dos (relacionados a serviços financeiros); fornecimento 

de descontos e reduções de preços como parte de um 

programa de fidelidade do cliente via cartão de sócio; 

provisão de benefícios financeiros na forma de descon-

tos ou bónus proporcionais ao valor da compra; pro-

cessamento electrónico de pagamentos; transacções fi-

nanceiras; emissão de cupões electrónicos de desconto 

sob a forma de vales de valor; serviços de autenticação 

e verificação de transacções; autorização, autentica-

ção, compensação, reconciliação e liquidação de tran-

sacções financeiras; serviços de financiamento; servi-

ços de processamento de transacções de pagamento; 

serviços de cartão de crédito e cartão de débito; pro-

cessamento de transacções em dinheiro; serviços de 

cartão de crédito e de cartão de lançamento em conta 

corrente; corretagem de pagamentos móveis e via in-

ternet; corretagem de dinheiro virtual; transferência 

de fundos para a compra de mercadorias, via redes de 

comunicação electrónica; serviços de pagamento em 

dinheiro; serviços de financiamento e de empréstimos; 

financiamento de empréstimos; transacção de títulos e 

obrigações; serviços de corretagem relacionados com 

instrumentos financeiros; serviços de corretagem para 

investimentos de capital; serviços de investimento de 

capital; serviços de transferência de dinheiro; transfe-

rência de dinheiro; corretagem de dinheiro; serviços 

fiduciários de investimentos; serviços bancários em 
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linha; serviços bancários e de seguros; consultoria 

relacionada com assuntos financeiros e monetários; 

fornecimento de informações relacionadas com assun-

tos financeiros e monetários; gestão financeira; pro-

cessamento de informações financeiras; fornecimento 

de informações relacionadas com imóveis; consultoria 

em crédito ao consumidor; serviços de investigação de 

crédito; serviços de corretagem aduaneira financeira; 

avaliação de antiguidades; avaliação de metais precio-

sos; serviços filantrópicos de doações em dinheiro.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/03/31，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 70-2020-0000451

[210] 編號 N.º : N/168122

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/22

[730] 申請人 Requerente : 3P Learning Limited

 地址 Endereço : Level 18, 124 Walker Street, North 

Sydney, New South Wales, 2060 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para amplificação, registo, 

reprodução ou transmissão de som ou imagens; apare-

lhos de recepção, amplificação, conversão, equaliza-

ção, controle, emissão ou processamento de som, de 

sinais e/ou de imagens; hardware, software e firmware, 

incluindo programas informáticos, CD-ROM, disque-

tes f lexíveis, suportes de armazenamento digitais, 

software interactivo, de difusão de dados, multimédia, 

software para websites e para a Internet, produtos de 

firmware e de hardware; software, firmware e hardware 

educativo; software, firmware e hardware matemático; 

software para visualização, reprodução, registo e edi-

ção de vídeo, som, imagens e dados; programas e 

software de jogos de computador; jogos de computa-

dor; interfaces [informática]; software, firmware e 

hardware para a educação, entretenimento e diversão 

de crianças, incluindo software comercializado ou dis-

tribuído on-line; software, firmware e hardware para 

difusão de dados, multimédia, para websites e Inter-

net; software e firmware descarregável, incluindo para 

a educação, entretenimento e diversão de crianças; 

programas informáticos e software para utilização 

com jogos de todos os tipos; kits compostos por mate-

riais gravados (incluindo discos e software); suportes 

onde jogos de computador e software informático são 

pré-gravados, incluindo discos compactos (CDs) e dis-

cos digitais versáteis (DVDs); programas de computa-

dor e software gravados, incluindo para a educação, 

entretenimento e diversão de crianças e para utiliza-

ção com jogos electrónicos de todos os tipos; software 

a firmware destinados a telemóveis; software de video-

jogos; publicações electrónicas descarregáveis; apare-

lhos de ensino e formação; leitores, gravadores e equi-

pamento de MP3 e de áudio; máquinas e equipamento 

para cantar com música de fundo pré-gravada e com 

as letras expostas num monitor; auscultadores; auscul-

tadores com microfone; auriculares; equipamento áu-

dio; leitores e/ou gravadores de áudio; receptores de 

áudio; gravações de áudio; colunas alto-falantes; mi-

crofones; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou 

controlo da corrente eléctrica; aparelhos para jogos 

concebidos para serem utilizados com receptores de 

televisão; fontes de alimentação de entrada de adapta-

dores de CA (corrente alterna); equipamento de grava-

ção acústica; equipamento de reprodução acústica; tri-

pés ajustáveis para câmaras fotográficas; antenas; am-

plificadores; aparelhos de diversão adaptados para uti-

lização com receptores de televisão; desenhos anima-

dos; atendedores automáticos; antenas; aparelhos para 

televisão por cabo; amplificadores de som; aparelhos 

de áudio; fitas de cassete de áudio; cassetes de áudio; 

discos de áudio; aparelhos de ensino audiovisual; dis-

cos e fitas magnéticos virgens; discos magneto-ópticos 

virgens; cartões de memória virgens; calculadoras; câ-

maras de vídeo; comandos de câmaras; câmaras; esto-

jos e recipientes para suportes gravados, incluindo fi-

tas, cassetes e discos; estojos especiais para aparelhos 

e instrumentos fotográficos; estojos para discos ópti-

cos; estojos com colunas altifalantes; leitores de casse-

tes; CD-ROM; telefones celulares; carregadores; apa-

relhos, equipamento e instrumentos cinematográficos; 

discos compactos, incluindo CD-ROM; comandos e 

dispositivos de leitura de computador; teclados para 

computadores; memórias para computadores; tapetes 

de rato; ratos para computador; periféricos, aparelhos 

e equipamento de computadores (incluindo modems); 

impressoras para computadores; hardware informáti-

co; disquetes flexíveis; suportes de armazenamento di-

gitais; computadores; aparelhos de controlo para sinais 

áudio; conversores para sinais analógicos ou digitais; 

aparelhos, dispositivos e equipamento para o trata-

mento da informação; leitores de dados; aparelhos de 

armazenamento de dados incluindo dispositivos que 

usam circuitos integrados como suportes de gravação 
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para utilização relacionado com unidades de disco 

para computadores para a aquisição, registo, processa-

mento, transmissão, armazenamento e reprodução de 

som, imagens e dados; cartões de transferência de da-

dos para a memorização e comunicação de som; cabos 

para a transmissão de dados; bases de dados; ímanes 

decorativos, incluindo ímanes decorativos para frigorí-

ficos; máquinas para ditar; leitores e/ou gravadores de 

áudio digital que usam circuitos integrados como su-

portes de gravação; câmaras digitais; discos digitais 

versáteis (DVDs); discos de vídeo digitais; bússolas; 

unidades de disco; discos e fitas magnéticas, sendo to-

dos para o registo de som e/ou vídeo; unidades de dis-

co para computadores; carregadores eléctricos; máqui-

nas de copiar electrónicas; bases de dados electróni-

cas; painéis de informação eletrónicos; agendas elec-

trónicas; canetas electrónicas [canetas digitais] para 

unidades de visualização; publicações electrónicas 

descarregáveis; aparelhos eletrónicos de leitura de car-

tões; aparelhos eletrónicos de transmissão de sinais; 

aparelhos eletrónicos de separar de moedas; filmes im-

pressos; aparelhos para jogos concebidos para serem 

utilizados com receptores de televisão; computadores 

de bolso e aparelhos informáticos; leitores e/ou grava-

dores de áudio com disco rígido; unidades de discos rí-

gidos; leitores e/ou gravadores de vídeo com unidade 

de disco rígido; unidades de disco rígido; dispositivos 

para limpeza de lentes de laser de CD; circuitos inte-

grados incluindo esses circuitos integrados contendo 

programas para o processamento de áudio, vídeo ou 

dados informáticos; autómatos de música de pré-paga-

mento, incluindo para computadores; teclados; equipa-

mento de laser para uso não médico; monitores de vi-

sualização em cristal líquido, ecrãs, televisões e pro-

jectores; altifalantes; discos ópticos magnéticos; grava-

dores e/ou reprodutores de áudio de fita magnética; 

cartões magnéticos, leitores e gravadores de cartões 

magnéticos codificados; discos, suportes de dados 

magnéticos, e suportes magnéticos; suportes de registo 

magnético, discos acústicos; fitas de gravação magnéti-

cas para registadores de cassetes de áudio e gravadores 

de vídeo; videogravadores e/ou reprodutores de fita 

magnética; discos magneto-óticos; ímanes; chips de 

expansão de memória para computadores; aparelhos 

de memória; minidiscos; acessórios de telemóveis; te-

lemóveis; monitores para sinais de televisão; tapetes de 

rato; aparelhos e instrumentos ópticos; componentes 

ópticos; suporte de dados ópticos; unidades de disco 

óptico; discos ópticos, incluindo esses disco ópticos 

contendo ou onde podem ser gravados material áudio, 

material visual, material audiovisual, dados, películas 

cinematográficas, imagens ou sons; computadores pes-

soais; assistentes pessoais digitais (PDA); kits de tele-

fone incluindo kits de telefone pré-pagos ou pagos em 

função da sua utilização (pay-as-you-go); aparelhos, 

instrumentos e equipamentos fotográficos e cinemato-

gráficos; diapositivos; calculadoras de bolso; telefones 

portáteis; fontes de alimentação de entrada CC [cor-

rente contínua]; aparelhos e meios de armazenamento 

e recuperação de suportes de áudio, vídeo e/ou dados 

informáticos pré-gravados e virgens; aparelhos de pro-

jecção; telas de projecção; dispositivos de protecção 

pessoal contra os acidentes, sem ser luvas; sistemas de 

instalação sonora; aparelhos de televisão e de rádio; 

módulos RF (radiofrequência); aparelhos de rádiocha-

mada; receptores de rádio; sintonizadores de rádio; 

combinações de rádio e gira-discos; rádios e/ou apare-

lhagens, incluindo para automóveis; receptores, trans-

missores e antenas, incluindo para difusão de progra-

mas por satélite; baterias recarregáveis; gira-discos; 

entretenimento gravado; edições multimédia pré-gra-

vadas; aparelhos para gravação; discos acústicos; cabe-

ças de gravação e/ou reprodução; aparelhos de contro-

lo remoto; robôs pedagógicos; memórias de semicon-

dutores; descodificadores para televisão (set top bo-

xes); projetores de diapositivos; smart cards; aparelhos 

e instalações fotovoltaicos para produção de energia 

solar; células solares; aparelhos e equipamento para a 

gravação de som; suportes de registos sonoros; discos 

de gravação; aparelhos e equipamento para a reprodu-

ção de som; colunas de som, incluindo colunas de som 

eléctricas para computadores pessoais; câmaras foto-

gráficas; óculos de sol e artigos de óptica incluídos 

nesta classe; máquinas falantes; gravadores ou regista-

dores de fita magnética; aparelhos e equipamento de 

telecomunicações e de comunicações; instrumentos, 

acessórios, aparelhos e equipamento telefónico; aten-

dedores automáticos; auscultadores telefónicos; trans-

missores telefónicos; telefones; telescópios; “set-top 

boxes” (dispositivos que reúnem um descodificador e 

um conversor de sinal com gestão de serviços) e apare-

lhos de televisão; projectores de televisão, audiovisu-

ais, vídeo e dados; aparelhos de televisão, incluindo te-

levisores de projecção; emissores-receptores; transmis-

sores; equipamento de vídeo de uso doméstico; tripés 

para câmaras de vídeo; câmaras de vídeo combinadas 

com gravadores e/ou leitores de vídeo; câmaras de ví-

deo; fitas de vídeo e cassetes; digitalizadores de vídeo; 

leitores, gravadores e reprodutores de videodisco; car-

tuchos de jogos de vídeo; máquinas de jogos de vídeo 
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para utilizar com televisões, processadores e/ou con-

versores de dados de áudio e vídeo; programas de vi-

deojogos; gravadores, reprodutores e receptores de ví-

deo; gravações de vídeo; ecrãs de vídeo; videofones; fi-

tas de vídeo; walkie-talkies; peças sobresselentes, pe-

ças de substituição, guarnições e acessórios para todos 

os artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/168123

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/22

[730] 申請人 Requerente : 3P Learning Limited

 地址 Endereço : Level 18, 124 Walker Street, North 

Sydney, New South Wales, 2060 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação entre presta-

dores de conteúdo e informação educativa e estudan-

tes; serviços de comunicação entre professores e alu-

nos; serviços de comunicação entre alunos; serviços de 

comunicação entre assinantes; serviços de comunica-

ção para fins de comércio electrónico; serviços de tele-

comunicação, nomeadamente transmissão electrónica 

de dados; serviços de difusão, comunicação e difusão 

de dados incluindo serviços de teledifusão e serviços 

de emissões interactivas; difusão, comunicação, tele-

comunicação, transmissão e difusão de dados de pro-

gramas e conteúdos programáticos, incluindo progra-

mas e conteúdos de notícias e de desporto; serviços de 

correio, mensagens e comunicação electrónica através 

de uma rede informática mundial; serviços de difusão, 

comunicação, telecomunicação e difusão de dados di-

gitais incluindo serviços de emissões interactivas; tele-

difusão; difusão de programas de emissões televisivas; 

serviços de comunicações móveis 3G, incluindo servi-

ços de envio de mensagens 3G; serviços de comunica-

ções áudio e audiovisuais; serviços transmissão de áu-

dio e audiovisuais; difusão de informação através da 

televisão; emissão de programas de televisão e de rá-

dio; emissão por satélite; emissão de programas de te-

levisão por cabo; difusão de programas por televisão, 

rádio e satélite; emissão ou transmissão de mensagens 

e informações gravadas; emissão e transmissão de pro-

gramas por cabo; emissão de programas de televisão 

por cabo; teledifusão por cabo; serviços de comunica-

ções telefónicas para viaturas; comunicações por tele-

fones móveis, incluindo serviços radiotelefónicos; co-

municações por redes celulares; comunicações por te-

lefones móveis; fornecimento de acesso a chats de in-

ternet; comunicação por/entre computadores, incluin-

do através de redes informáticas globais incluindo a 

Internet; comunicação através de sistemas de correio 

eletrónico; comunicação por meios electrónicos ou 

prestada por via eletrónica; serviços de comunicações 

radiofónicas e telegráficas; consultadoria em redes de 

comunicação; transmissão electrónica de ficheiros por 

streaming e descarregáveis, incluindo ficheiros áudio e 

vídeo, através de redes informáticas e de outras redes 

de comunicação; fornecimento de salas de conversa-

ção, boletins electrónicos e fóruns comunitários on-

-line para a transmissão de mensagens entre utilizado-

res de computadores relativamente a entretenimento, 

música, concertos, vídeos, rádio, televisão, filmes, no-

tícias, desporto, jogos e eventos culturais; serviços de 

difusão pela web; entrega de mensagens através de 

transmissão electrónica; fornecimento de serviços de 

conectividade e de acesso a redes eletrónicas de comu-

nicações para a transmissão e recepção de conteúdos 

de áudio, vídeo, ou multimédia; entrega de conteúdos 

de clientes por acesso telefónico ou banda larga; servi-

ços de transmissão contínua (streaming) de música, ví-

deo, áudio, televisão e dados; fornecimento de acesso 

multiutilizador a compilações privadas de informações 

e conteúdos através de redes informáticas mundiais; 

comunicação de informações e dados através de tele-

comunicações, computadores, cabo, satélite, televisão, 

vídeo, rádio, teledifusão, telefonia ou meios electróni-

cos; comunicação de dados através de telecomunica-

ções; serviços de comunicação entre computadores; 

serviços de comunicação entre bancos de dados; servi-

ços de comunicação por cabo; serviços de comunica-

ção através de meios electrónicos; serviços de comuni-

cações por televisão, rádio e satélite; serviços de co-

municação para a transmissão de dados, imagens, voz 

e informações; serviços de comunicação para video-

conferências; serviços de comunicação através de re-

des informáticas; serviços de comunicação por fax; 

serviços de comunicação prestados por via electrónica; 

comunicações e transmissões entre telemóveis e com-

putadores, incluindo através de redes 3G; comunica-

ções e transmissões entre telemóveis e telemóveis, in-

cluindo através de redes 3G; comunicações e transmis-

sões com dispositivos 3G e entre dispositivos 3G; co-

municações e transmissões com telemóveis, incluindo 

através de redes 3G; comunicações por sistemas de áu-

dio e vídeo em circuito fechado; comunicação através 
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de terminais informáticos; comunicações por redes de 

fibra óptica; comunicações telegráficas; comunicações 

por telefone e fax; consultoria em telecomunicações; 

serviços de comunicações para acesso a uma base de 

dados; comunicações telegráficas; serviços de comuni-

cações para o intercâmbio de dados sob a forma ele-

trónica; comunicações via telefone e fax; transmissão 

e recepção assistidas por computador de mensagens e 

imagens, incluindo a partir dispositivos 3G e através 

de redes 3G; quadros de avisos computorizados; servi-

ços de comunicação informática; comunicações infor-

máticas para a transmissão de informação; serviços de 

transmissão de dados informáticos; intercomunicação 

por computador; serviços de comunicações através de 

redes de computadores; serviços de transmissão por 

computador; serviços de comunicação computorizada; 

comunicações de dados informatizados; serviços con-

sultivos relacionados com comunicações, comunica-

ções de dados e telecomunicações; serviços de difusão 

de dados; serviços de comunicação e transmissão de 

dados; comunicação de dados através de meios elec-

trónicos; transmissão de dados por correio eletrónico; 

transmissão de dados para terceiros; transmissão de 

dados, incluindo através de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de música digital através de teleco-

municações; distribuição de mensagens e meios audio-

visuais através meios electrónicos; distribuição de con-

teúdos de música, áudio, vídeo e audiovisuais através 

de telecomunicações; serviços de telecomunicações 

em redes digitais; serviços de transmissão digital; dis-

tribuição (transmissão) de informações no domínio 

das comunicações, telecomunicações e notícias através 

de serviços on-line e serviços móveis, incluindo servi-

ços de SMS, MMS e 3G; serviços de quadros de avisos 

eletrónicos (serviços de telecomunicações); serviços de 

comunicação para a transmissão electrónica de dados; 

serviços de comunicação electrónica, incluindo por 

meio de computadores; consultoria em comunicações 

eletrónicas; serviços de transmissão eletrónica e inter-

câmbio eletrónico de dados; transferência eletrónica 

de ficheiros; serviços de comunicação de transferências 

eletrónicas de fundos; serviços de transmissão eletró-

nica de instruções; serviços de correio electrónico; 

serviços de mensagens electrónicas; transmissão elec-

trónica de mensagens; redes de comunicações electró-

nicas; retransmissão electrónica de mensagens e de si-

nais; retransmissão electrónica de mensagens; trans-

missão electrónica de dados, documentos, imagens, in-

formações, mensagens, voz, programas de televisão, 

conteúdos televisivos e comunicações escritas; trans-

missão de correio electrónico; serviços de comunica-

ção e transmissão por fax; transmissão por fax; servi-

ços de telecomunicações por fibra óptica; transmissão 

de mensagens por telefone; aluguer de caixas de cor-

reio electrónicas; aluguer de aparelhos, instalações e 

instrumentos de comunicação e telecomunicação; in-

formações sobre telecomunicações; serviços de recep-

ção e entrega de informações e mensagens, incluindo 

serviços de informações telefónicas e serviços 3G; ser-

viços de informações (incluindo serviços de informa-

ções on-line, interactivas, digitais e de difusão de da-

dos) nos domínios das comunicações e telecomunica-

ções; serviços de informação relacionada com radiodi-

fusão, redes de comunicações electrónicas e telecomu-

nicações; serviços de emissões interactivas para facili-

tar a visualização, descarregamento e gravação de pro-

gramas de televisão e conteúdos televisivos; serviços 

de portal da Internet; serviços de fornecedor de servi-

ço de Internet; aluguer de tempo de acesso a serviços 

de portal da Internet; aluguer de tempo de acesso a 

websites; serviços de rede radiotelefónica marítima; 

fornecimento de quadros de aviso eletrónicos online 

para a transmissão de mensagens entre utilizadores de 

computadores; envio de mensagens; armazenamento e 

transmissão de mensagens; serviços telefónicos de 

MMS; serviços de comunicação por rádio móvel e tele-

fone; serviços de comunicações por telemóveis; difu-

são de música; transmissão via Internet; serviços de 

agências de notícias; emissão de notícias; serviços de 

transmissão visual, áudio e audiovisual on-line; opera-

ção de redes de comunicações electrónicas, sistemas 

de comunicações electrónicas, sistemas de televisão, 

sistemas de comunicações celulares, redes de área lo-

cal, sistemas de radiomensagem, aparelhos de teleco-

municações, aparelhos de difusão, sistemas de teleco-

municações, redes de televisão por cabo e redes de te-

lecomunicações de banda larga; exploração de motores 

de pesquisa; operação de redes e sistemas de televisão 

por cabo; operação de sistemas de comunicações celu-

lares; operação de redes de área local; operação de sis-

temas de radiomensagem; operação de aparelhos e sis-

temas de telecomunicações; operação de redes de tele-

comunicações de banda larga; serviços de telecomuni-

cações por fibra óptica; serviços de radiomensagem 

por rádio, telefone ou outros meios de comunicação 

electrónica; serviços de comunicação e difusão por te-

lefone público; serviços de planeamento relacionados 

com comunicações; serviços de comunicações em pon-

tos de venda; elaboração de relatórios relacionados 

com comunicações; fornecimento de acesso a redes de 
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computador e bases de dados on-line; informações, in-

cluindo on-line, acerca de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a serviços de armazenamento de tele-

comunicações; fornecimento de ligações de telecomu-

nicações a uma rede informática global; fornecimento 

de acesso a uma rede informática mundial e a sites on-

-line que contêm informação sobre um leque variado 

de tópicos de informação; fornecimento de acesso de 

utilizador a sinais de posicionamento global para fins 

de navegação; fornecimento de acesso dos utilizadores 

a motores de pesquisa; serviços de acesso a sistemas 

de mensagens electrónicas; fornecimento de acesso a 

televisão, incluindo através de aparelhos descodifica-

dores; fornecimento de equipamento de difusão para 

locais exteriores; intercomunicação por computador; 

fornecimento de comunicações através de telefone; in-

formações sobre telecomunicações; fornecimento de 

instalações de comunicações; fornecimento de links 

(hiperligações) de dados electrónicos; transmissão de 

correio electrónico; fornecimento de instalações para 

transmissão e recepção de rádio; fornecimento de in-

formações nos domínios das comunicações, telecomu-

nicações através de redes de comunicação electrónica 

incluindo redes informáticas mundiais e serviços de 

telemóveis, incluindo SMS, MMS e serviços 3G; infor-

mações sobre telecomunicações; fornecimento de ser-

viços de rádios móveis privados; fornecimento de ins-

talações de telecomunicações; fornecimento de insta-

lações de teleconferência; fornecimento de informa-

ções de listas telefónicas; fornecimento de acesso de 

utilizador à Internet; radiodifusão; serviços de comu-

nicação por rádio, incluindo por meios radiotelefóni-

cos; informações sobre comunicação por rádio; teleco-

municações de rádio; serviços de radiofax; recepção 

de comunicações e transmissões, incluindo correio 

electrónico, texto, áudio, imagens e material audiovi-

sual; transmissão remota de dados por meio de teleco-

municações; aluguer de aparelhos para a difusão de si-

nais de áudio e de vídeo; aluguer de tempo de emissão 

por satélite; aluguer de aparelhos, instrumentos, insta-

lações, sistemas e equipamento de difusão, comunica-

ção, informação, transmissão, envio de mensagens, te-

levisão, televisão por cabo, rádio, emissão por satélite, 

comunicações, telecomunicações e telefónicos; aluguer 

de caixas de correio eletrónicas, aparelhos de fax, apa-

relhos para a transmissão de informação, redes de área 

local, aparelhos para a transmissão de mensagens, mo-

dems, equipamento de radiomensagem, descodificado-

res de sinal, aparelhos de emissão e captação de sinal, 

circuitos e linhas telefónicas; serviços de emissão por 

satélite, comunicações, telecomunicações, transmis-

sões e conferência; serviços para a transmissão eletró-

nica de mensagens; SMS e serviços de mensagens em 

texto, incluindo serviços de notificações por SMS e em 

texto; serviços de telecomunicações consistindo no 

fornecimento de ligações a bases de dados; serviços de 

assessoria de telecomunicações; serviços de correta-

gem e consultoria de telecomunicações; serviços de 

encaminhamento e de ligação para telecomunicações; 

telecomunicações; serviços de teleconferências; servi-

ços telegráficos; serviços de comunicações telegráficas; 

serviços de radiomensagem por telefone; serviços tele-

fónicos; serviços de teletexto; serviços de comunica-

ções televisuais; serviços de telex; transmissão de da-

dos informatizados; transmissão de dados, documen-

tos, mensagens, programas de televisão, programas de 

rádio e informações, incluindo através de aparelhos 

audiovisuais, por cabo, computador, televisão, telefo-

ne, rádio e microondas, e através de meios electróni-

cos; transmissão de informações sobre um variado le-

que de tópicos através de redes de comunicação elec-

trónica incluindo redes informáticas mundiais e servi-

ços de telemóveis, incluindo SMS, MMS e serviços 3G; 

transmissão de informações sobre um vasto leque que 

tópicos através de serviços on-line (incluindo serviços 

de informação on-line, interactivos, digitais, e de difu-

são de dados); difusão de informações sobre um vasto 

leque de tópicos; transmissão de informações sobre 

um vasto leque de tópicos, incluindo através de servi-

ços on-line (incluindo serviços de informações on-line, 

interactivos, digitais, e difusão de dados) e através de 

serviços de telemóveis, incluindo SMS, MMS e 3G; 

transmissão de informações sobre um vasto leque de 

tópicos, incluindo on-line e através de um rede infor-

mática global; transmissão de notícias; serviços de 

transmissão (independentemente dos meios tecnológi-

cos de transmissão); serviços de comunicação e trans-

missão de vídeo; serviços de videotexto; serviços de 

difusão pela web; serviços de comunicação telefónica e 

sem fios; fornecimento de fóruns e salas de conversa-

ção on-line para fins educativos ou de entretenimento; 

fornecimento de acesso a chats de internet; forneci-

mento de acesso a sítios Web e portais; investigação 

relacionada com telecomunicações; serviços de infor-

mações, apoio, assistência, consultoria e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/168124

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/22

[730] 申請人 Requerente : 3P Learning Limited

 地址 Endereço : Level 18, 124 Walker Street, North 

Sydney, New South Wales, 2060 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação, entretenimen-

to, formação e actividades culturais, incluindo esses 

serviços prestados através de qualquer forma de pu-

blicação, distribuição, disseminação e transmissão 

electrónica, incluindo difusão, difusão selectiva, mul-

tiponto, poto-a-ponto, em sinal aberto, televisão paga 

e por subscrição, streaming, transferência on-line, 

download, difusão de dados e meios digitais; serviços 

de edição; serviços de edição electrónica; serviços 

de edição de materiais educativos, incluindo on-line; 

serviços de educação e entretenimento que permitem 

o acesso e visualização de facilidades para ficheiro de 

média educativos e de entretenimento; serviços de in-

formações (incluindo serviços de informações on-line, 

interactivas, digitais e de difusão de dados) nos domí-

nios de prémios, educação, entretenimento, desporto, 

recreação, notícias políticas, programação noticiosa, 

actualidades e actividades culturais; publicação de 

informações educacionais através de redes informá-

ticas mundiais, incluindo a Internet; organização e 

realização de seminários e workshops de educação; 

publicação de informações nos domínios de prémios, 

educação, entretenimento, desporto, recreação, notí-

cias políticas, programação noticiosa, e actualidades, 

incluindo através de serviços on-line; fornecimento 

de informações nos domínios de prémios, educação, 

entretenimento, desporto, recreação, notícias políti-

cas, programação noticiosa, e actualidades, incluindo 

através de meios de redes de comunicação electrónica, 

incluindo redes informáticas mundiais; prestação de 

formação; actividades desportivas e culturais; produ-

ção de programas de televisão e de conteúdos de tele-

visão, incluindo programas de televisão e conteúdos de 

televisão interactivos; produção de espetáculos radio-

fónicos e televisivos, fitas de vídeo e de áudio e DVDs; 

serviços de jogos interactivos; serviços de divertimen-

to; exploração de instalações recreativas; serviços de 

educação para consumo; realização, organização, aco-

lhimento, apresentação, e direcção de espectáculos, 

eventos educativos, actividades educativas, festivais, 

actividades recreativas, actuações, concursos de per-

guntas e respostas, exposições, espectáculos ao vivo, 

concertos, espectáculos em palco, festas, espectáculos 

de entretenimento, cerimónias, corridas, concursos, 

fóruns públicos, bailes, discotecas, danças, cerimónias 

de atribuição de prémios e condecorações, eventos 

desportivos, e outros tipos de entretenimento; serviços 

de divertimento e serviços de educação de revistas e 

clubes na Internet; serviços de assessoria em relação a 

prémios, educação, entretenimento, recreação, edição 

e formação; planeamento, organização e realização de 

competições, concursos e torneios nesta classe; pla-

neamento, organização, acolhimento, apresentação e 

realização de competições, prémios, apresentação de 

prémios, cerimónias de atribuição de prémios e conde-

corações, apresentações de graus de honra, incluindo 

para o reconhecimento de feitos notáveis, de bravura e 

de coragem; planeamento, organização e realização de 

competições, concursos e torneios para fins culturais, 

educativos, de entretenimento, formação, recreativos 

e artísticos; organização de concursos por telefone, 

SMS, MMS, 3G e outras tecnologias de comunicação, 

incluindo a Internet; organização de concursos por 

telefone; consignação de obras literárias, artísticas e 

musicais; distribuição de conteúdos educativos, grava-

ções de áudio, filmes, programas de rádio, gravações 

de som, programas de televisão, conteúdos de progra-

mação televisiva, vídeos e películas cinematográficas, 

sem ser transporte; dobragem; edição de gravações de 

áudio, filmes, programas de rádio, gravações de som, 

programas educativos, programas de televisão, conte-

údos de programação televisiva, vídeos e películas ci-

nematográficas e textos escritos; edição electrónica de 

informações sobre um vasto leque de tópicos, incluin-

do on-line e através de um rede informática global; 

serviços de gestão de eventos educacionais; serviços 

de divertimento e serviços de educação de clube de 

fãs; publicação de revistas, programas de notícias e de 

actualidades; serviços de programas de notícias; orga-

nização e realização de eventos educativos, de dança, 

música e de outros festivais e cerimónias de entreteni-

mento; organização de jogos, simpósios e de activida-

des de ensino; produção de películas cinematográficas 

peças de teatro e vídeos, filmes e desenhos animados, 

gravações de áudio e/ou de vídeo, divertimento de áu-

dio, apresentações áudio/visuais, espectáculos, filmes, 

entretenimento ao vivo, actuações ao vivo, revistas, 

gravações de som, actividades de palco e vídeos; ser-

viços de marcações e reservas para eventos educativos 

e de entretenimento; serviços de reservas de lugares 

para eventos educativos e de entretenimento; sindica-

ção de conteúdos programáticos; jogos telefónicos; edi-
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ção de vídeos; serviços de educação e entretenimento 

através de vídeos; serviços de produção de vídeos; gra-

vação de vídeo; escrita para terceiros; fornecimento de 

instalações on-line, através de uma rede informática 

mundial, para permitir aos utilizadores programarem 

áudio, vídeo, texto e outros conteúdos multimédia; 

serviços de informações educacionais (incluindo servi-

ços de informações on-line, informações interactivas, 

digitais e de difusão de dados) em forma de notícias; 

fornecimento de informações educacionais em forma 

de notícias através de redes de comunicação electróni-

ca incluindo redes informáticas mundiais e serviços de 

telemóveis, nomeadamente por SMS, MMS e serviços 

3G; serviços de informações, apoio, assistência, con-

sultoria e assessoria relacionados com os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/168125

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/22

[730] 申請人 Requerente : 3P Learning Limited

 地址 Endereço : Level 18, 124 Walker Street, North 

Sydney, New South Wales, 2060 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 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 pesquisa e desenvolvimento relacio-

nados com os mesmos; serviços de análise e pesquisas 

industriais; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software; alojamento de um site sobre matemática 

destinado a alunos escolares com fins educativos (in-

cluindo competições); manutenção de sítios de rede 

informática mundial, sendo a actualização da informa-

ção destes sítios; criação, concepção, implementação e 

manutenção de “websites” e páginas Web para tercei-

ros; alojamento de sítios websites; concepção e aloja-

mento de portais Web; concepção de websites; aloja-

mento de websites de terceiros; fornecimento de pági-

nas na web de e para terceiros para o descarregamento 

de aplicções e software informático; fornecimento de 

informações meteorológicas; serviços de previsão me-

teorológica; fornecimento de informações meteoroló-

gicas; serviços de previsão meteorológica; informação 

meteorológica; investigação meteorológica; design de 

interiores; concepção de edifícios; serviços de design 

de mobiliário; design de vestuário; testes de produtos; 

serviços de informações (incluindo serviços on-line, 

interactivos, digitais e de difusão de dados) em relação 

a software e computação, design de interiores, design 

de edifícios, design de vestuário e testes de produtos; 

serviços de assessoria, análise, consultoria, design e 

engenharia informática; consultadoria em programas 

de bases de dados informáticas; serviços de recupera-

ção em caso de avaria em computadores; serviços de 

firewall para computadores; aluguer de computadores; 

serviços de rede informática; serviços de concepção, 

desenvolvimento, engenharia, programação, manu-

tenção, actualização e assessoria de software; progra-

mação de computadores; consultoria em programação 

informática; aluguer de computadores; serviços de in-

vestigação informática; concepção e desenvolvimento 

de hardware, software e sistemas seguros; serviços de 

apoio informático, incluindo serviços de assessoria e 

informação sobre hardware, software e periféricos, e 

serviços de programação informática e instalação de 

software, reparação e manutenção; design e análise de 

sistemas informáticos; serviços de tempo partilhado 

para computadores; conversão de dados de programas 

informáticos e de dados, excepto conversão física; 

concepção de bases de dados informáticas; concepção 

e desenvolvimento de hardware e software (para ter-

ceiros); serviços de consultoria de design; concepção 

de sistemas e aparelhos de comunicação; concepção 

de códigos informáticos, bases de dados informáticas, 

hardware, linguagens informáticas, programas infor-

máticos e software; serviços de design; Serviços de de-

sign e desenvolvimento nesta classe, incluindo design e 

desenvolvimento de produtos de consumo, identidade 

de empresas, placas de circuitos eléctricos, sistemas 

eléctricos, sistemas electrónicos, acessórios de moda, 

estudos de exequibilidade, jogos, produtos industriais, 

sistemas de informação, instrumentos, arquitectura de 

interiores, decoração de interiores, sistemas de ilumi-

nação, logotipos, material para marketing, produtos, 

novos produtos, materiais impressos, material de pro-

moção, material publicitário, instalações desportivas, 

artigos de papelaria, aparelhos, equipamento e insta-

lações de telecomunicações, aparelhos, equipamento 

e instalações de difusão, aparelhos de teste, marcas 

comerciais, redes com base em computadores, códi-

gos informáticos, programas informáticos, software, 

soluções para aplicações de software, sistemas in-

formáticos, aparelhos de vigilância eletrónica, novos 

produtos, sistemas para o processamento, armazena-

mento e transmissão de dados, equipamento de teste 

e métodos de teste; diagnóstico de erros em software 
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informático; pesquisa documental; estudos ecológicos; 

consultoria em utilização e conservação de energia; 

serviços de consultadoria ambiental; avaliação de 

riscos ambientais; serviços de controlo ambiental; es-

tudos ambientais; testes ambientais; design de artes 

gráficas; serviços de informações relacionados com 

tecnologia da informação; serviços de TI (tecnologias 

de informação); serviços de instalação, manutenção, e 

reparação de software e firmware; design de logotipos; 

manutenção de registos informáticos; exploração de 

motores de pesquisa; pesquisa fotográfica; elaboração 

de relatórios relacionados com computadores; prepara-

ção de manuais, estudos e relatórios técnicos; informa-

ções, incluindo on-line, sobre concepção e desenvol-

vimento de firmware, hardware e software; aluguer de 

computadores e equipamento informático, firmware, 

hardware, programas informáticos, software, computa-

dores, suportes de armazenamento de dados, sistemas 

de processamento de dados, equipamento de design, 

software de jogos, aparelhos para tratamento da infor-

mação, aparelhos de medição, instalações de investi-

gação e equipamento e instrumentos científicos; pes-

quisa e desenvolvimento (para terceiros); investigação 

relacionada com programação de computadores, pro-

cessamento de dados, protecção do ambiente; serviços 

de investigação matemática; serviços de investigação 

para o desenvolvimento de novos produtos; recolha de 

amostras de poluição; digitalização eletrónica; serviços 

de alimentação de motores de busca; fornecimento de 

serviços de motores de pesquisa; criação e engenharia 

de software; serviços de pesquisa tecnológica, con-

sultoria, planeamento, engenharia, aconselhamento e 

análise relacionados com matemática e computadores; 

investigação tecnológica; ensaio de maquinaria, equi-

pamento informático, produtos, produtos de consumo, 

máquinas e veículos; actualização de programas in-

formáticos, software e bancos de memória de sistemas 

informáticos; escrita de programas informáticos e 

software; serviços de informações, apoio, assistência, 

consultoria e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/168132

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/22

[730] 申請人 Requerente : 臻美國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門文弟士街35-41號文苑大廈地下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 : 16

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，

裝訂用品，照片，文具用品，辦公用品（傢俱除外），教

育或教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品（不屬別類

的），印刷鉛字，印版。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/168237

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/24

[730] 申請人 Requerente : 洪維欽

 Hong Wai Iam

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號至342號誠豐商

業中心5樓J及K座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[730] 申請人 Requerente : 周建興

 Chao Kin Heng

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號至342號誠豐商

業中心5樓J及K座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 杏仁油，杏仁肥皂，琥珀（香水），洗衣

用漿粉，洗衣用澱粉，肥皂，八角茴香香精，洗澡用化妝

品，剃鬚皂，囗紅，化妝用棉條，美容面膜，美容用面膜，

香檸檬油，皮膚增白霜，皮膚增白乳膏，香木，非醫用漱囗

劑，指甲油，化妝劑，洗髮液，杉木香精油，檸檬香精油，

科隆香水，梳妝用顏料，動物用化妝品，成套化妝用品，

化妝品，化妝筆，拋光乳膏，化妝用雪花膏，牙膏，薰衣草

香水，帶香味的水，花露水，洗滌用皂樹皮，含醚香料，醚

香料，香精油，花精（香料），化妝品，花香料原料，熏香

製料（香料），冬青油，化妝用凡士林，香草醇，化妝用油

脂，化妝用過氧化氫，天芥菜精，化妝用油，茉莉油，薰

衣草香油，清潔用油，製香料香水用油，玫瑰油，紫羅酮

（香水），化妝洗液，盥洗室用洗滌乳劑，梳妝用品，薄荷

油（芳香油），香料用薄荷，眉毛化妝品，麝香（香料），

香水，香料，護膚用化妝劑，汗足皂，化妝用潤髮脂，化妝

粉，化妝香粉，修面劑，使亞麻布發香用香粉，麻布熏香

束，黃樟油精，香皂，畫眉鉛筆，眉筆，化妝染料，化妝用

杏仁乳，防曬劑，防曬劑（化妝品），芳香劑（香精油），
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減肥用化妝品，個人用除臭劑，化妝用收斂劑，寵物用

香波，浸化妝品的衛生紙，浸化妝水的薄紙，化妝用黏合

劑，剃鬚後用液，乾花瓣與香料混合物（香料），囗氣清新

噴灑劑，植物葉子發光劑。

[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/168238

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/24

[730] 申請人 Requerente : 洪維欽

 Hong Wai Iam

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號至342號誠豐商

業中心5樓J及K座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[730] 申請人 Requerente : 周建興

 Chao Kin Heng

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號至342號誠豐商

業中心5樓J及K座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 杏仁油，杏仁肥皂，琥珀（香水），洗衣

用漿粉，洗衣用澱粉，肥皂，八角茴香香精，洗澡用化妝

品，剃鬚皂，囗紅，化妝用棉條，美容面膜，美容用面膜，

香檸檬油，皮膚增白霜，皮膚增白乳膏，香木，非醫用漱囗

劑，指甲油，化妝劑，洗髮液，杉木香精油，檸檬香精油，

科隆香水，梳妝用顏料，動物用化妝品，成套化妝用品，

化妝品，化妝筆，拋光乳膏，化妝用雪花膏，牙膏，薰衣草

香水，帶香味的水，花露水，洗滌用皂樹皮，含醚香料，醚

香料，香精油，花精（香料），化妝品，花香料原料，熏香

製料（香料），冬青油，化妝用凡士林，香草醇，化妝用油

脂，化妝用過氧化氫，天芥菜精，化妝用油，茉莉油，薰

衣草香油，清潔用油，製香料香水用油，玫瑰油，紫羅酮

（香水），化妝洗液，盥洗室用洗滌乳劑，梳妝用品，薄荷

油（芳香油），香料用薄荷，眉毛化妝品，麝香（香料），

香水，香料，護膚用化妝劑，汗足皂，化妝用潤髮脂，化妝

粉，化妝香粉，修面劑，使亞麻布發香用香粉，麻布熏香

束，黃樟油精，香皂，畫眉鉛筆，眉筆，化妝染料，化妝用

杏仁乳，防曬劑，防曬劑（化妝品），芳香劑（香精油），

減肥用化妝品，個人用除臭劑，化妝用收斂劑，寵物用

香波，浸化妝品的衛生紙，浸化妝水的薄紙，化妝用黏合

劑，剃鬚後用液，乾花瓣與香料混合物（香料），囗氣清新

噴灑劑，植物葉子發光劑。

[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/168340

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/28

[730] 申請人 Requerente : Paltronics Australasia Pty Limi-

ted

 地址 Endereço : U4, 12-14 Mangrove Lane, Taren 

Point, NSW, 2229, 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 : 包括博奕遊戲之遊戲及賭博的機器和遊

戲；已裝設遊戲操作軟體之遊戲及賭博機；包含在本類

別之上述商品及零配件。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/10/29，澳大利亞 Austrália，編

號N.º 2047141

[210] 編號 N.º : N/168341

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/04/28

[730] 申請人 Requerente : Paltronics Australasia Pty Limi-

ted

 地址 Endereço : U4, 12-14 Mangrove Lane, Taren 

Point, NSW, 2229, 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 : 包括博奕遊戲之遊戲及賭博的機器和遊

戲；已裝設遊戲操作軟體之遊戲及賭博機；包含在本類

別之上述商品及零配件。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/04，澳大利亞 Austrália，編

號N.º 2048538

[210] 編號 N.º : N/168393

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/04

[730] 申請人 Requerente : Kawamori Takeyuki

 地址 Endereço : Woodbell 102, 1-4-9, Shinsho, Yokkai-

chi city, Mie prefecture, 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 : 化妝品；肥皂；洗髮劑；梳妝用品；香料；

香；牙膏；非生產操作和醫用的去垢劑。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/168394

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/04

[730] 申請人 Requerente : Kawamori Shigeki

 地址 Endereço : 5-1-114 Sakabegaoka, Yokkaichi city, 

Mie prefecture, 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 : 化妝品；肥皂；洗髮劑；梳妝用品；香料；

香；牙膏；非生產操作和醫用的去垢劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/168446

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/04

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Company, Limited

 地址 Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 

104-0061, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios para cosmética e higiene; 

embalagens industriais de vidro ou porcelana para cos-

méticos; aparelhos eléctricos para desmaquilhar; apli-

cadores para cosméticos; escovas de cabelo aquecidas 

electricamente; pentes de cabelo eléctricos; luvas para 

aplicar tintas de coloração de cabelo; rolos de massa-

gem manuais de salões de beleza para uso doméstico; 

fio dental.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/168493

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/06

[730] 申請人 Requerente : Sony Interactive Entertainment 

Inc.

 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, 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 : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機控制器；電腦遊戲用的遊戲控制

器；電子遊戲機；用於玩電子遊戲的電子遊戲互動式手

持遙控器；互動式電子遊戲遙控器。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/01/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 79684

[210] 編號 N.º : N/168535

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/07

[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 Produtos : 乳製品替代品；乳製產品替代品；牛奶

替代品；含燕麥之牛奶替代品；燕麥奶【牛奶替代品】；

作為牛奶替代品之燕麥飲品及飲料；牛奶替代飲品及飲

料【主要為牛奶替代品】；杏仁奶，杏仁奶飲品【牛奶替

代品】；椰子奶，椰漿飲品；作為牛奶替代品之大麻（籽）

奶；花生漿，花生漿飲品；米漿，作為牛奶替代品之米

漿；豆奶，豆漿，豆奶【牛奶替代品】；功能性牛奶替代飲

品；水果調味之燕麥奶飲料【牛奶替代品】；含咖啡之牛

奶替代品飲料；酸乳酪替代品；含燕麥之酸乳酪替代品；

用於製作酸乳酪之牛奶替代品製劑；含燕麥之酸乳酪替

代品；燕麥酸乳酪和不含牛奶及乳糖之優酪乳；酸乳酪及

含燕麥之優酪乳替代品；水果調味之酸乳酪替代品；含燕

麥之水果調味酸乳酪替代品；酸奶替代品；酸奶油替代

品；含燕麥之酸奶替代品；含燕麥之酸奶油替代品；奶油

替代品；鮮奶油替代品；含燕麥之奶油替代品；含燕麥之

鮮奶油替代品；奶精；含燕麥之烹調用奶油及奶精；植物

性奶油；牛油替代品，人造奶油替代品；以燕麥為主的牛

油替代品；以燕麥為主的人造奶油替代品；乳製品替代

品之起司製品；乳製品替代品之起司混合物；乳製替代

品之起司粉；起司替代品；以燕麥為主的起司；即溶粉類

之乳製品替代品；粉狀之牛奶替代品，食用及補充營養用

粉狀牛奶替代品；粉狀之奶粉替代品，粉狀之奶油替代

品；調配飲料用之粉狀調味奶替代品；蔬菜粉；椰漿粉；

蜜餞，水果及蔬菜抹醬；加工水果，水果點心；水果片；水

果類休閒食品；烹調用果汁；烹調用蔬菜汁；食用濃縮蔬

菜汁；減肥用之燕麥及植物性乳製品替代品；燕麥膳食

補充劑混合飲料【牛奶替代品】；維他命與礦物質飲料性

質之燕麥膳食補充劑混合飲料【牛奶替代品】；湯粉。
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018165144

[210] 編號 N.º : N/168542

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/07

[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 Produtos : 乳製品替代品；乳製產品替代品；牛奶

替代品；含燕麥之牛奶替代品；燕麥奶【牛奶替代品】；

作為牛奶替代品之燕麥飲品及飲料；牛奶替代飲品及飲

料【主要為牛奶替代品】；杏仁奶，杏仁奶飲品【牛奶替

代品】；椰子奶，椰漿飲品；作為牛奶替代品之大麻（籽）

奶；花生漿，花生漿飲品；米漿，作為牛奶替代品之米

漿；豆奶，豆漿，豆奶【牛奶替代品】；功能性牛奶替代飲

品；水果調味之燕麥奶飲料【牛奶替代品】；含咖啡之牛

奶替代品飲料；酸乳酪替代品；含燕麥之酸乳酪替代品；

用於製作酸乳酪之牛奶替代品製劑；含燕麥之酸乳酪替

代品；燕麥酸乳酪和不含牛奶及乳糖之優酪乳；酸乳酪及

含燕麥之優酪乳替代品；水果調味之酸乳酪替代品；含燕

麥之水果調味酸乳酪替代品；酸奶替代品；酸奶油替代

品；含燕麥之酸奶替代品；含燕麥之酸奶油替代品；奶油

替代品；鮮奶油替代品；含燕麥之奶油替代品；含燕麥之

鮮奶油替代品；奶精；含燕麥之烹調用奶油及奶精；植物

性奶油；牛油替代品，人造奶油替代品；以燕麥為主的牛

油替代品；以燕麥為主的人造奶油替代品；乳製品替代

品之起司製品；乳製品替代品之起司混合物；乳製替代

品之起司粉；起司替代品；以燕麥為主的起司；即溶粉類

之乳製品替代品；粉狀之牛奶替代品，食用及補充營養用

粉狀牛奶替代品；粉狀之奶粉替代品，粉狀之奶油替代

品；調配飲料用之粉狀調味奶替代品；蔬菜粉；椰漿粉；

蜜餞，水果及蔬菜抹醬；加工水果，水果點心；水果片；水

果類休閒食品；烹調用果汁；烹調用蔬菜汁；食用濃縮蔬

菜汁；減肥用之燕麥及植物性乳製品替代品；燕麥膳食

補充劑混合飲料【牛奶替代品】；維他命與礦物質飲料性

質之燕麥膳食補充劑混合飲料【牛奶替代品】；湯粉。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/11，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018150425

[210] 編號 N.º : N/168549

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/07

[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 Produtos : 乳製品替代品；乳製產品替代品；牛奶

替代品；含燕麥之牛奶替代品；燕麥奶【牛奶替代品】；

作為牛奶替代品之燕麥飲品及飲料；牛奶替代飲品及飲

料【主要為牛奶替代品】；杏仁奶，杏仁奶飲品【牛奶替

代品】；椰子奶，椰漿飲品；作為牛奶替代品之大麻（籽）

奶；花生漿，花生漿飲品；米漿，作為牛奶替代品之米

漿；豆奶，豆漿，豆奶【牛奶替代品】；功能性牛奶替代飲

品；水果調味之燕麥奶飲料【牛奶替代品】；含咖啡之牛

奶替代品飲料；酸乳酪替代品；含燕麥之酸乳酪替代品；

用於製作酸乳酪之牛奶替代品製劑；含燕麥之酸乳酪替

代品；燕麥酸乳酪和不含牛奶及乳糖之優酪乳；酸乳酪及

含燕麥之優酪乳替代品；水果調味之酸乳酪替代品；含燕

麥之水果調味酸乳酪替代品；酸奶替代品；酸奶油替代

品；含燕麥之酸奶替代品；含燕麥之酸奶油替代品；奶油

替代品；鮮奶油替代品；含燕麥之奶油替代品；含燕麥之

鮮奶油替代品；奶精；含燕麥之烹調用奶油及奶精；植物

性奶油；牛油替代品，人造奶油替代品；以燕麥為主的牛

油替代品；以燕麥為主的人造奶油替代品；乳製品替代

品之起司製品；乳製品替代品之起司混合物；乳製替代

品之起司粉；起司替代品；以燕麥為主的起司；即溶粉類

之乳製品替代品；粉狀之牛奶替代品，食用及補充營養用

粉狀牛奶替代品；粉狀之奶粉替代品，粉狀之奶油替代

品；調配飲料用之粉狀調味奶替代品；蔬菜粉；椰漿粉；

蜜餞，水果及蔬菜抹醬；加工水果，水果點心；水果片；水

果類休閒食品；烹調用果汁；烹調用蔬菜汁；食用濃縮蔬

菜汁；減肥用之燕麥及植物性乳製品替代品；燕麥膳食

補充劑混合飲料【牛奶替代品】；維他命與礦物質飲料性

質之燕麥膳食補充劑混合飲料【牛奶替代品】；湯粉。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/11，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018150402

[210] 編號 N.º : N/168556

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/07

[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
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[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 乳製品替代品；乳製產品替代品；牛奶

替代品；含燕麥之牛奶替代品；燕麥奶【牛奶替代品】；

作為牛奶替代品之燕麥飲品及飲料；牛奶替代飲品及飲

料【主要為牛奶替代品】；杏仁奶，杏仁奶飲品【牛奶替

代品】；椰子奶，椰漿飲品；作為牛奶替代品之大麻（籽）

奶；花生漿，花生漿飲品；米漿，作為牛奶替代品之米

漿；豆奶，豆漿，豆奶【牛奶替代品】；功能性牛奶替代飲

品；水果調味之燕麥奶飲料【牛奶替代品】；含咖啡之牛

奶替代品飲料；酸乳酪替代品；含燕麥之酸乳酪替代品；

用於製作酸乳酪之牛奶替代品製劑；含燕麥之酸乳酪替

代品；燕麥酸乳酪和不含牛奶及乳糖之優酪乳；酸乳酪及

含燕麥之優酪乳替代品；水果調味之酸乳酪替代品；含燕

麥之水果調味酸乳酪替代品；酸奶替代品；酸奶油替代

品；含燕麥之酸奶替代品；含燕麥之酸奶油替代品；奶油

替代品；鮮奶油替代品；含燕麥之奶油替代品；含燕麥之

鮮奶油替代品；奶精；含燕麥之烹調用奶油及奶精；植物

性奶油；牛油替代品，人造奶油替代品；以燕麥為主的牛

油替代品；以燕麥為主的人造奶油替代品；乳製品替代

品之起司製品；乳製品替代品之起司混合物；乳製替代

品之起司粉；起司替代品；以燕麥為主的起司；即溶粉類

之乳製品替代品；粉狀之牛奶替代品，食用及補充營養用

粉狀牛奶替代品；粉狀之奶粉替代品，粉狀之奶油替代

品；調配飲料用之粉狀調味奶替代品；蔬菜粉；椰漿粉；

蜜餞，水果及蔬菜抹醬；加工水果，水果點心；水果片；水

果類休閒食品；烹調用果汁；烹調用蔬菜汁；食用濃縮蔬

菜汁；減肥用之燕麥及植物性乳製品替代品；燕麥膳食

補充劑混合飲料【牛奶替代品】；維他命與礦物質飲料性

質之燕麥膳食補充劑混合飲料【牛奶替代品】；湯粉。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018165134

[210] 編號 N.º : N/168563

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/07

[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 Produtos : 乳製品替代品；乳製產品替代品；牛奶

替代品；含燕麥之牛奶替代品；燕麥奶【牛奶替代品】；

作為牛奶替代品之燕麥飲品及飲料；牛奶替代飲品及飲

料【主要為牛奶替代品】；杏仁奶，杏仁奶飲品【牛奶替

代品】；椰子奶，椰漿飲品；作為牛奶替代品之大麻（籽）

奶；花生漿，花生漿飲品；米漿，作為牛奶替代品之米

漿；豆奶，豆漿，豆奶【牛奶替代品】；功能性牛奶替代飲

品；水果調味之燕麥奶飲料【牛奶替代品】；含咖啡之牛

奶替代品飲料；酸乳酪替代品；含燕麥之酸乳酪替代品；

用於製作酸乳酪之牛奶替代品製劑；含燕麥之酸乳酪替

代品；燕麥酸乳酪和不含牛奶及乳糖之優酪乳；酸乳酪及

含燕麥之優酪乳替代品；水果調味之酸乳酪替代品；含燕

麥之水果調味酸乳酪替代品；酸奶替代品；酸奶油替代

品；含燕麥之酸奶替代品；含燕麥之酸奶油替代品；奶油

替代品；鮮奶油替代品；含燕麥之奶油替代品；含燕麥之

鮮奶油替代品；奶精；含燕麥之烹調用奶油及奶精；植物

性奶油；牛油替代品，人造奶油替代品；以燕麥為主的牛

油替代品；以燕麥為主的人造奶油替代品；乳製品替代

品之起司製品；乳製品替代品之起司混合物；乳製替代

品之起司粉；起司替代品；以燕麥為主的起司；即溶粉類

之乳製品替代品；粉狀之牛奶替代品，食用及補充營養用

粉狀牛奶替代品；粉狀之奶粉替代品，粉狀之奶油替代

品；調配飲料用之粉狀調味奶替代品；蔬菜粉；椰漿粉；

蜜餞，水果及蔬菜抹醬；加工水果，水果點心；水果片；水

果類休閒食品；烹調用果汁；烹調用蔬菜汁；食用濃縮蔬

菜汁；減肥用之燕麥及植物性乳製品替代品；燕麥膳食

補充劑混合飲料【牛奶替代品】；維他命與礦物質飲料性

質之燕麥膳食補充劑混合飲料【牛奶替代品】；湯粉。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/11，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018150427

[210] 編號 N.º : N/168576

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/07

[730] 申請人 Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, 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 : 45

[511] 服務 Serviços : 家務服務；管家服務；傭人服務；商業及/

或住宅物業的房屋保安管理服務；禮賓服務；保姆服務；

臨時照看嬰孩服務；服裝租賃服務；個人購物者服務；失

物認領服務；保安諮詢；警衛和安全巡邏服務；保護財產

的保安服務；提供守衛商店和大廈的保安服務；為商業機

構提供計算機化保安及監察服務；防盜報警監控服務；

與安全和監測系統有關的監測和報告服務；監控防盜通

報器及 /或安全通報器；監測安全系統；與建築物、建築
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物部分、貨物電梯、乘客電梯、自動扶手梯和其他此類設

施的出入管制有關的保安服務；在線社交網路服務；在

線上社交網路服務；提供社交網絡服務通過社交網站及

/或社交網絡移動應用程式作娛樂目的；與上述所有服務

有關的資訊、管理和諮詢服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/168633

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/08

[730] 申請人 Requerente : 鼎豐集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門高園街19A-19B號月明樓地下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 : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉，豬肉食品，冷凍水果，肉，死家禽，

乾蔬菜，冰鮮肉，肉凍，乾製蔬菜，醃製蔬菜。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，深啡色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/168846

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/14

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Refrescos não-alcoólicos/bebidas 

não-alcoólicas; águas minerais (bebidas); águas gasei-

ficadas; água destilada; bebidas de sumo de frutas não-

-alcoólicas; sumos de frutas; sumos de vegetais (bebi-

das); sodas (águas); água (bebidas); preparados para 

fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde (Pantone 375C e 

pantone 354C), branco e preto.

[210] 編號 N.º : N/168847

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/14

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de marketing, publicidade e 

de promoção; distribuição de folhetos promocionais; 

serviços de gestão e consultoria comercial; serviços 

de gestão e consultoria de lojas de venda a retalho; 

serviços de gestão de vendas; serviços de vendas a re-

talho (on-line), vendas a grosso (on-line), encomendas 

por correio, telefone, internet e outras encomendas 

informatizadas on-line, serviços de vendas (on-line) 

e de distribuição (on-line); serviços de compras elec-

trónicas; serviços de publicidade em lojas e gerais; 

serviços de pesquisa e avaliação de mercado; organiza-

ção, operação e supervisão de planos de fidelidade, de 

bonificação e de incentivo; gestão de lojas de retalho; 

agregação, para o benefício de terceiros de água potá-

vel, bebidas não-alcoólicas, produtos farmacêuticos, 

produtos de beleza, cosméticos, produtos de toilette, 

bolsas de cosméticos, acessórios e utensílios de beleza/ 

/cosméticos, permitindo aos clientes uma conveniente 

apreciação e aquisição desses produtos em lojas de 

venda a retalho, a partir de um catálogo por encomen-

das por correio, a partir de um catálogo por meios de 

telecomunicações ou a partir de uma página de In-

ternet; fornecimento de programas de fidelização de 

clientes, de incentivos e de recompensas; serviços de 

gestão, supervisão e promoção relacionados com pro-

gramas de fidelização, de incentivo e de recompensa 

de clientes; acompanhamento, compilação e gestão de 

informações comerciais relacionados com programas 

de fidelização, de incentivo e de recompensa de clien-

tes; serviços de assessoria, informação e consultoria 

relacionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/168854

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/14

[730] 申請人 Requerente : SEGA CORPORATION

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-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 : Software de jogos de vídeo; programas 

de jogos de vídeo; programas de jogos de computador; 

software de jogos de computador; discos de jogos de 

vídeos e cartuchos; programas de jogos para telemó-

veis; programas de jogos de computador descarre-

gáveis; programas de jogos de vídeo descarregáveis; 

programas de jogos de vídeo para uso com máquinas 

de jogos de vídeo; estojos para telemóveis; gráficos, 

imagens e imagens animadas descarregáveis para com-

putadores ou telemóveis apresentando cenas e caracte-

res baseados em jogos de computador e de vídeo; dis-

cos compactos gravados; música descarregável através 

de uma rede de computador global e dispositivos sem 

fios; sistemas de computador; computadores; placas de 

jogos de arcada; discos de vídeo gravados e cassetes de 

vídeo; publicações electrónicas (descarregáveis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/168855

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/14

[730] 申請人 Requerente : SEGA CORPORATION

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-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 : Provisão de jogos online; provisão de 

informação relacionada com jogo online; provisão de 

instalações para divertimento; fornecimento de servi-

ços de arcadas de diversões; provisão de informação 

relacionada com instalações de divertimento; parques 

de divertimento; provisão de informação relacionada 

com parques de divertimento; provisão de entreteni-

mento sob a forma de imagens online, filmes, imagens 

em movimento e gráficos; fotografia; planeamento e 

gestão de torneios de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/168978

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/19

[730] 申請人 Requerente : Align Technology, Inc.

 地址 Endereço : 2820 Orchard Parkway, San Jose, 

California 95134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para uso na 

área odontológica relacionados com tratamentos or-

todônticos e para uso em odontologia de restauração; 

aparelhos e instrumentos dentários; aparelhos dentá-

rios, nomeadamente aparelhos ortodônticos; materiais, 

aparelhos, próteses, instrumentos e dispositivos dentá-

rios e ortodônticos; recipientes especiais para armaze-

namento, limpeza e transporte de aparelhos ortodônti-

cos; ferramentas, alicates, brocas, rodas de polir, bro-

cas de fresagem, medidores de espessura incremental, 

pistolas doseadoras para uso em medicina dentária, 

bandejas para impressão dentária, sondas dentárias, 

ganchos dentários  e espelhos dentários; pilares dentá-

rios, dispositivos retentores, pônticos (dentes artificiais 

montados num dispositivo dentário) e instrumentos 

protéticos para uso dentário; aparelhos ortodônticos e 

dispositivos ortodônticos para para endireitar os den-

tes e tratar maloclusões; peças e acessórios para todos 

os artigos atrás referidos; máquinas e instrumentos or-

todônticos para uso dentário; equipamento de imagio-

logia ortodôntica digital (câmaras intra-orais dentá-

rias); câmaras de imagiologia para captura de imagens 

dentárias e ortodônticas; sistemas de impressão digital 

que consistem em software e hardware informáticos, 

nomeadamente unidades de processamento central, 

monitores de unidades de armazenamento em memó-

ria e scanners intra-orais utilizados para a captura de 

imagens digitais tridimensionais para uso no campo da 

ortodontia.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/06，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88718612
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[210] 編號 N.º : N/168979

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/19

[730] 申請人 Requerente : Align Technology, Inc.

 地址 Endereço : 2820 Orchard Parkway, San Jose, 

California 95134, 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 : Fabrico por encomenda de dispositivos 

ortodônticos; serviços de laboratório dentário; servi-

ços de técnico dentário.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/06，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88718612

[210] 編號 N.º : N/168980

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/19

[730] 申請人 Requerente : Align Technology, Inc.

 地址 Endereço : 2820 Orchard Parkway, San Jose, 

California 95134, 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 educação, nomeadamente 

seminários, simpósios e oficinas na área da odontolo-

gia; organização de seminários, conferências, progra-

mas de formação, e fornecimento de formação e cursos 

de instrução, formação em linha e através de seminá-

rios na Web, nas áreas de odontologia e ortodontia, e 

nas áreas de gestão e desenvolvimento de actividade 

para dentistas e ortodontistas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/06，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88718612

[210] 編號 N.º : N/168981

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/19

[730] 申請人 Requerente : Align Technology, Inc.

 地址 Endereço : 2820 Orchard Parkway, San Jose, 

California 95134, 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 de odontologia, ortodônticos; 

serviços de consultoria nas áreas de odontologia e 

ortodontia; serviços e tratamentos dentários, ortodôn-

ticos, periodontais, endodônticos e pedodônticos; con-

cepção e criação de planos de tratamentos ortodônti-

cos para indivíduos; serviços de consultoria nas indús-

trias odontológica e ortodôntica; serviços de assessoria 

e fornecimento de informações relacionadas com téc-

nicas, materiais e produtos dentários e ortodônticos; 

serviços de assessoria e consultoria relacionados a or-

todontia, endodontia, pedodontia, periodontia e trata-

mentos de restauração dentária, incluindo a prestação 

desses serviços em linha via Internet ou extranets.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/06，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88718612

[210] 編號 N.º : N/169001

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/20

[730] 申請人 Requerente : ENI S.p.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 

Roma - Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais, ceras; 

lubrificantes; gás; metano; combustíveis; produtos para 

absorver, humedecer e ligar a poeira; combustíveis e 

matérias de iluminação; velas e mechas para ilumina-

ção.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, 

amarela e branca tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade : 2020/04/02，意大利 Itália，編號

N.º 302020000028012

[210] 編號 N.º : N/169042

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited
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 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 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; dentífricos; artigos de higiene pessoal; toalhi-

tas para bebés, toalhitas húmidas para fins sanitários 

e cosméticos; algodão em forma de toalhitas para uso 

cosmético; preparações para cuidados da pele (artigos 

de higiene pessoal); sprays para uso no corpo (artigos 

de higiene pessoal); pó de talco (artigos de higiene 

pessoal); desodorizantes anti-transpirantes; desodo-

rizantes corporais; champô; amaciadores para uso no 

cabelo; amaciadores em formas de spray para o couro 

cabeludo; amaciadores para a pele; preparados de be-

leza para o uso no cabelo; descolorantes para o uso no 

cabelo; matérias corantes para o uso no cabelo; tintas 

para o cabelo; géis para o uso no cabelo; produtos para 

o cuidado do cabelo; gel de cabelo; hidratantes para o 

cabelo; espuma para o cabelo; neutralizadores para o 

cabelo; preparados para remover o cabelo; preparados 

para penteados; géis, loções, óleos, sabonetes de ba-

nho (não-medicinais); preparados para o banho, não 

medicinal; óleos para hidratar a pele após banhos de 

sol; preparados para uso no duche; preparados para 

cuidados faciais (não-medicinais); produtos de cuida-

dos faciais (cosméticos); produtos de limpeza, cremes, 

loções, máscaras, hidratantes, exfoliantes, sabonetes, 

tónicos, de lavagens para o rosto (cosméticos); produ-

tos para cuidados do corpo (não-medicinais); espumas, 

cremes, loções, leites, hidratantes, óleos, géis para a 

limpeza do corpo; pós para o corpo (sem ser para uso 

médico); sprays (preparados) para o corpo (sem ser 

para uso médico); depilatórios; preparados para a la-

vagem da boca (- não-medicinais) para fins de higiene 

oral; preparados para cuidados orais (sem serem me-

dicinais); preparados para limpeza oral (dentífricos); 

preparados para limpeza do dente; pasta de dentes; 

cotonetes algodoados para uso cosmético; preparações 

para cuidados dos pés (- não-medicinais); produtos 

para cuidados dos olhos (não-medicinais); produtos de 

limpeza para os olhos; produtos cosméticos para as so-

brancelhas, pestanas; desmaquilhantes para os olhos; 

lápis para os olhos; pestanas; delineador para os olhos; 

sombra para os olhos; pestanas postiças; produtos para 

uso no banho (não-medicinais); produtos de limpeza 

para a acne (- cosméticos); fitas cosméticas para ocul-

tar os mamilos (adesivos (materiais adesivos) para uso 

cosmético).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169043

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins medicinais; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, ali-

mentos para bebés; chumbo para dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos alimenta-

res feitos principalmente de vitaminas; preparados de 

vitaminas; óleo de onagra para uso medicinal; suple-

mentos dietéticos de enzimas; suplementos dietéticos 

e nutricionais; soluções para lentes de contacto; toa-

lhitas impregnadas medicinais e anti-sépticas; remé-

dios para a transpiração dos pés; gotas para os olhos; 

loções para os olhos para uso médico; hidratantes para 

os olhos para uso médico; pomada para os olhos para 

uso médico; emplastros para os olhos; colírio para os 

olhos; soluções para hidratação dos olhos em ligação 

com o uso de lentes de contacto; cápsulas para medi-

camentos; medicamentos para fins dentários; medi-

camentos para uso humano; medicamentos em forma 

de comprimidos; preparados para testes de gravidez; 

pensos sanitários femininos; substâncias abrasivas (fio 

dental) para uso dentário; alimentos para bebés; leite 

em pó para bebés; champôs medicinais; cotonetes (para 

fins medicinais); produtos medicinais para os cuidados 

de saúde; preparados medicinais para o cuidado dos 

pés, corpo e pele; cremes, géis, loções, máscaras, óleos, 

bálsamos, pós, pós de talco e sprays medicinais para 

uso nos pés, corpo e pele; preparados medicinais para 

o tratamento dos pés, corpo e pele; preparados contra 

a transpiração, desodorizantes; líquidos medicinais 
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para massagem; preparados medicinais para toilete; 

preparados para calos e frieiras; compressas medici-

nais impregnadas; materiais para pensos, emplastros, 

anéis de emplastros, anéis para calos, emplastros ade-

sivos, materiais para ligaduras, ligaduras; preparações 

desinfectantes, produtos anti-sépticos; substâncias an-

tifúngicas; materiais impregnados com, ou incorporan-

do, substâncias antifúngicas; compressas medicinais 

impregnadas para pés e dedos dos pés; preparações sa-

nitárias para fins medicinais; gazes para uso cirúrgico 

e operacional e uso odontológico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169044

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensí l ios manuais 

(operados manualmente); cutelaria; armas brancas; 

lâminas para máquinas de barbear (eléctricas e não-

-eléctricas); suportes para lâminas de barbear; supor-

tes para máquinas de barbear; peças para máquinas de 

barbear; máquinas de barbear, eléctricas ou não-eléc-

tricas; máquinas de barbear descartáveis; máquinas de 

barbear para uso pessoal; alicates para cutículas; fri-

sadores para as pestanas; limas; rolos (não-eléctricos, 

de mão) para frisar os cabelos; tesouras para cortar o 

cabelo; conjuntos de manicure; polidores (buffers) de 

unhas (eléctricos ou não-eléctricos); polidores (bu-

ffers) de unhas para uso em manicure; corta-unhas 

(eléctricos ou não-eléctricos); limas para unhas; pro-

dutos de manicure para as unhas (instrumentos); pin-

ças pequenas; instrumentos abrasivos (instrumentos 

manuais); aparelhos para depilação facial (eléctricos 

e não-eléctr icos); máquinas para aparar pêlos do 

nariz; máquinas de cortar o cabelo para uso pessoal 

(utensílios acionados manualmente eléctricos e não-

-eléctricos); instrumentos para aparar (eléctricos) para 

uso pessoal para aparar cabelo; aparelhos de barbear 

com lâminas vibratórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169045

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; máscaras faciais 

inalantes; máscaras sanitárias para fins medicinais; 

máscaras faciais feitas de gaze para uso médico ou 

sanitário (para evitar resfriados ou alergias de rinite 

alérgica (febre dos fenos)) por pólen; máscaras faciais 

gerais ou descartáveis; materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169047

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou para a cozinha (sem serem em metais pre-

ciosos ou revestidos dos mesmos); esponjas; escovas 

(excepto pincéis); materiais para o fabrico de escovas; 

artigos para fins de limpeza; palha-de-aço; vidro em 

bruto ou semi-acabado (excepto vidro usado na cons-

trução); artigos de vidro, porcelana e faiança não 

incluídos noutras classes; substâncias abrasivas (fios) 

para uso dentário (sem serem para uso médico); fio 

dental; escovas de dentes; escovas de dentes eléctricas; 

suportes para escovas de dentes (sem serem em metais 

preciosos); escovas de dentes não-eléctricas; estojos 

para escovas de dentes; recipientes para escovas de 
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dentes; jarros para escovas de dentes, sem serem em 

metais preciosos; suportes para pastas de dentes (sem 

serem em metais preciosos); escova para o banho; es-

ponjas abrasivas para esfregar a pele; esfregões para 

esfregar; aplicadores para maquilhagem de olhos; 

aplicadores para cosméticos; aplicadores em forma 

de esponjas (sem serem para uso medicinal); borlas 

para pó-de-arroz, borlas para a base de maquilhagem, 

esponjas e aplicadores de esponjas para maquilha-

gem para os olhos, todos sendo esponjas cosméticas; 

escovas; escovas cosméticas; pó-de-arroz em papel; 

garrafas pulverizadoras (vaporizadores) para produtos 

de higiene, sem serem em metais preciosos; pentes; 

escovas para o cabelo; sacos de cosméticos (equipa-

dos); jarros de vidro para armazenar (sem serem em 

metais preciosos); caixas de comprimidos (sem serem 

em metais preciosos); recipientes para uso doméstico 

incorporados com uma bomba (sem serem em metais 

preciosos); dispensadores incorporados com bombas 

(sem serem em metais preciosos); borlas para uso cos-

mético.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169048

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de marketing, publicidade e de 

promoção; serviços de gestão e consultoria comercial; 

serviços de vendas a retalho de farmácias; serviços de 

vendas a retalho em farmacêuticos; serviços de gestão 

e consultoria de lojas de venda a retalho; serviços de 

gestão de vendas; serviços de vendas a retalho (on-line), 

vendas a grosso (on-line), encomendas por correio, 

telefone, internet e outras encomendas informatizadas 

on-line, serviços de vendas (on-line) e de distribuição 

(on-line); serviços de compras electrónicas; serviços 

de publicidade em lojas e gerais; serviços de pesquisa 

e avaliação de mercado; gestão de lojas de retalho; ser-

viços de vendas a retalho relacionados a produtos de 

cuidados de saúde, produtos farmacêuticos, produtos 

de perfumaria, produtos de higiene pessoal, produtos 

de limpeza para uso pessoal, cosméticos, preparações 

para cuidados de pele, preparados farmacêuticos e 

sanitários, kits de primeiros socorros, dentífricos, 

produtos de saúde para cuidados pessoais, máscaras 

faciais inalatórias, máscaras sanitárias para fins médi-

cos, máscaras faciais feitas de gaze para uso médico ou 

sanitário (para evitar resfriados ou alergias de rinite 

alérgica (febre dos fenos)), máscaras faciais gerais ou 

descartáveis, materiais de sutura, porta-chaves, fecha-

duras, máquinas de barbear (para pêlos), máquinas 

de barbear eléctricas, máquinas de barbear, escovas 

de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, es-

ponjas, molduras para retratos, espelhos, utensílios 

e recipientes para uso doméstico, artigos de vidro, 

porcelana, cristais e faiança, cutelaria e utensílios de 

mesa, equipamentos de áudio e/ou visuais e dispositi-

vos periféricos, calculadoras, computadores, software 

informático, hardware informático, máquinas fotográ-

ficas, negativos, equipamentos para processamento de 

dados, aparelhos para gravação, transmissão ou repro-

dução de sons ou imagens, suportes de dados magné-

ticos, fitas de vídeo, fitas de cassetes, discos de grava-

ção, fitas e discos pré-gravados, artigos de joalharia, 

instrumentos horológicos e cronológicos, papel, cartão 

e produtos feitos com esses materiais, impressos, li-

vros, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, 

instrumentos de escrita, cartas de jogar, produtos de 

cabedal e imitação de cabedal, baús e sacos de viagem, 

bagagens, guarda-chuvas, bengalas, sacos e bolsas, 

artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, jogos e 

artigos de brincar, artigos de ginástica e desportivos, 

alimentos e bebidas, alimentos em conservas, snacks 

alimentares, artigos de confeitaria, bebidas alcoólicas 

e/ou não-alcoólicas, cerveja; organização, operação e 

supervisão de esquemas de lealdade, bónus e incenti-

vos; fornecimento de programas de fidelidade, incenti-

vo e recompensa para clientes; serviços de gestão, su-

pervisão e promoção relacionados com programas de 

fidelidade, incentivo e recompensa de clientes; rastrea-

mento, compilação e gestão de informações comerciais 

relacionadas a programas de fidelidade, incentivo e 

recompensa de clientes; serviços de assessoria, infor-

mação e consultoria relacionados com os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/169049

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 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; dentífricos; artigos de higiene pessoal; toalhi-

tas para bebés, toalhitas húmidas para fins sanitários 

e cosméticos; algodão em forma de toalhitas para uso 

cosmético; preparações para cuidados da pele (artigos 

de higiene pessoal); sprays para uso no corpo (artigos 

de higiene pessoal); pó de talco (artigos de higiene 

pessoal); desodorizantes anti-transpirantes; desodo-

rizantes corporais; champô; amaciadores para uso no 

cabelo; amaciadores em formas de spray para o couro 

cabeludo; amaciadores para a pele; preparados de be-

leza para o uso no cabelo; descolorantes para o uso no 

cabelo; matérias corantes para o uso no cabelo; tintas 

para o cabelo; géis para o uso no cabelo; produtos para 

o cuidado do cabelo; gel de cabelo; hidratantes para o 

cabelo; espuma para o cabelo; neutralizadores para o 

cabelo; preparados para remover o cabelo; preparados 

para penteados; géis, loções, óleos, sabonetes de ba-

nho (não-medicinais); preparados para o banho, não 

medicinal; óleos para hidratar a pele após banhos de 

sol; preparados para uso no duche; preparados para 

cuidados faciais (não-medicinais); produtos de cuida-

dos faciais (cosméticos); produtos de limpeza, cremes, 

loções, máscaras, hidratantes, exfoliantes, sabonetes, 

tónicos, de lavagens para o rosto (cosméticos); produ-

tos para cuidados do corpo (não-medicinais); espumas, 

cremes, loções, leites, hidratantes, óleos, géis para a 

limpeza do corpo; pós para o corpo (sem ser para uso 

médico); sprays (preparados) para o corpo (sem ser 

para uso médico); depilatórios; preparados para a la-

vagem da boca (- não-medicinais) para fins de higiene 

oral; preparados para cuidados orais (sem serem me-

dicinais); preparados para limpeza oral (dentífricos); 

preparados para limpeza do dente; pasta de dentes; 

cotonetes algodoados para uso cosmético; preparações 

para cuidados dos pés (- não-medicinais); produtos 

para cuidados dos olhos (não-medicinais); produtos de 

limpeza para os olhos; produtos cosméticos para as so-

brancelhas, pestanas; desmaquilhantes para os olhos; 

lápis para os olhos; pestanas; delineador para os olhos; 

sombra para os olhos; pestanas postiças; produtos para 

uso no banho (não-medicinais); produtos de limpeza 

para a acne (- cosméticos); fitas cosméticas para ocul-

tar os mamilos (adesivos (materiais adesivos) para uso 

cosmético).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169050

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins medicinais; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, ali-

mentos para bebés; chumbo para dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos alimenta-

res feitos principalmente de vitaminas; preparados de 

vitaminas; óleo de onagra para uso medicinal; suple-

mentos dietéticos de enzimas; suplementos dietéticos 

e nutricionais; soluções para lentes de contacto; toa-

lhitas impregnadas medicinais e anti-sépticas; remé-

dios para a transpiração dos pés; gotas para os olhos; 

loções para os olhos para uso médico; hidratantes para 

os olhos para uso médico; pomada para os olhos para 

uso médico; emplastros para os olhos; colírio para os 

olhos; soluções para hidratação dos olhos em ligação 

com o uso de lentes de contacto; cápsulas para medi-

camentos; medicamentos para fins dentários; medi-

camentos para uso humano; medicamentos em forma 

de comprimidos; preparados para testes de gravidez; 

pensos sanitários femininos; substâncias abrasivas (fio 

dental) para uso dentário; alimentos para bebés; leite 

em pó para bebés; champôs medicinais; cotonetes (para 

fins medicinais); produtos medicinais para os cuidados 

de saúde; preparados medicinais para o cuidado dos 

pés, corpo e pele; cremes, géis, loções, máscaras, óleos, 
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bálsamos, pós, pós de talco e sprays medicinais para 

uso nos pés, corpo e pele; preparados medicinais para 

o tratamento dos pés, corpo e pele; preparados contra 

a transpiração, desodorizantes; líquidos medicinais 

para massagem; preparados medicinais para toilete; 

preparados para calos e frieiras; compressas medici-

nais impregnadas; materiais para pensos, emplastros, 

anéis de emplastros, anéis para calos, emplastros ade-

sivos, materiais para ligaduras, ligaduras; preparações 

desinfectantes, produtos anti-sépticos; substâncias an-

tifúngicas; materiais impregnados com, ou incorporan-

do, substâncias antifúngicas; compressas medicinais 

impregnadas para pés e dedos dos pés; preparações sa-

nitárias para fins medicinais; gazes para uso cirúrgico 

e operacional e uso odontológico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169051

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; máscaras faciais 

inalantes; máscaras sanitárias para fins medicinais; 

máscaras faciais feitas de gaze para uso médico ou 

sanitário (para evitar resfriados ou alergias de rinite 

alérgica (febre dos fenos)) por pólen; máscaras faciais 

gerais ou descartáveis; materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169052

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de marketing, publicidade e de 

promoção; serviços de gestão e consultoria comercial; 

serviços de vendas a retalho de farmácias; serviços de 

vendas a retalho em farmacêuticos; serviços de gestão 

e consultoria de lojas de venda a retalho; serviços de 

gestão de vendas; serviços de vendas a retalho (on-line), 

vendas a grosso (on-line), encomendas por correio, 

telefone, internet e outras encomendas informatizadas 

on-line, serviços de vendas (on-line) e de distribuição 

(on-line); serviços de compras electrónicas; serviços 

de publicidade em lojas e gerais; serviços de pesquisa 

e avaliação de mercado; gestão de lojas de retalho; ser-

viços de vendas a retalho relacionados a produtos de 

cuidados de saúde, produtos farmacêuticos, produtos 

de perfumaria, produtos de higiene pessoal, produtos 

de limpeza para uso pessoal, cosméticos, preparações 

para cuidados de pele, preparados farmacêuticos e 

sanitários, kits de primeiros socorros, dentífricos, 

produtos de saúde para cuidados pessoais, máscaras 

faciais inalatórias, máscaras sanitárias para fins médi-

cos, máscaras faciais feitas de gaze para uso médico ou 

sanitário (para evitar resfriados ou alergias de rinite 

alérgica (febre dos fenos)), máscaras faciais gerais ou 

descartáveis, materiais de sutura, porta-chaves, fecha-

duras, máquinas de barbear (para pêlos), máquinas 

de barbear eléctricas, máquinas de barbear, escovas 

de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, es-

ponjas, molduras para retratos, espelhos, utensílios 

e recipientes para uso doméstico, artigos de vidro, 

porcelana, cristais e faiança, cutelaria e utensílios de 

mesa, equipamentos de áudio e/ou visuais e dispositi-

vos periféricos, calculadoras, computadores, software 

informático, hardware informático, máquinas fotográ-

ficas, negativos, equipamentos para processamento de 

dados, aparelhos para gravação, transmissão ou repro-

dução de sons ou imagens, suportes de dados magné-

ticos, fitas de vídeo, fitas de cassetes, discos de grava-

ção, fitas e discos pré-gravados, artigos de joalharia, 

instrumentos horológicos e cronológicos, papel, cartão 

e produtos feitos com esses materiais, impressos, li-

vros, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, 

instrumentos de escrita, cartas de jogar, produtos de 

cabedal e imitação de cabedal, baús e sacos de viagem, 

bagagens, guarda-chuvas, bengalas, sacos e bolsas, 

artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, jogos e 

artigos de brincar, artigos de ginástica e desportivos, 
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alimentos e bebidas, alimentos em conservas, snacks 

alimentares, artigos de confeitaria, bebidas alcoólicas 

e/ou não-alcoólicas, cerveja; organização, operação e 

supervisão de esquemas de lealdade, bónus e incenti-

vos; fornecimento de programas de fidelidade, incenti-

vo e recompensa para clientes; serviços de gestão, su-

pervisão e promoção relacionados com programas de 

fidelidade, incentivo e recompensa de clientes; rastrea-

mento, compilação e gestão de informações comerciais 

relacionadas a programas de fidelidade, incentivo e 

recompensa de clientes; serviços de assessoria, infor-

mação e consultoria relacionados com os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169053

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 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; dentífricos; artigos de higiene pessoal; toalhi-

tas para bebés, toalhitas húmidas para fins sanitários 

e cosméticos; algodão em forma de toalhitas para uso 

cosmético; preparações para cuidados da pele (artigos 

de higiene pessoal); sprays para uso no corpo (artigos 

de higiene pessoal); pó de talco (artigos de higiene 

pessoal); desodorizantes anti-transpirantes; desodo-

rizantes corporais; champô; amaciadores para uso no 

cabelo; amaciadores em formas de spray para o couro 

cabeludo; amaciadores para a pele; preparados de be-

leza para o uso no cabelo; descolorantes para o uso no 

cabelo; matérias corantes para o uso no cabelo; tintas 

para o cabelo; géis para o uso no cabelo; produtos para 

o cuidado do cabelo; gel de cabelo; hidratantes para o 

cabelo; espuma para o cabelo; neutralizadores para o 

cabelo; preparados para remover o cabelo; preparados 

para penteados; géis, loções, óleos, sabonetes de ba-

nho (não-medicinais); preparados para o banho, não 

medicinal; óleos para hidratar a pele após banhos de 

sol; preparados para uso no duche; preparados para 

cuidados faciais (não-medicinais); produtos de cuida-

dos faciais (cosméticos); produtos de limpeza, cremes, 

loções, máscaras, hidratantes, exfoliantes, sabonetes, 

tónicos, de lavagens para o rosto (cosméticos); produ-

tos para cuidados do corpo (não-medicinais); espumas, 

cremes, loções, leites, hidratantes, óleos, géis para a 

limpeza do corpo; pós para o corpo (sem ser para uso 

médico); sprays (preparados) para o corpo (sem ser 

para uso médico); depilatórios; preparados para a la-

vagem da boca (- não-medicinais) para fins de higiene 

oral; preparados para cuidados orais (sem serem me-

dicinais); preparados para limpeza oral (dentífricos); 

preparados para limpeza do dente; pasta de dentes; 

cotonetes algodoados para uso cosmético; preparações 

para cuidados dos pés (- não-medicinais); produtos 

para cuidados dos olhos (não-medicinais); produtos de 

limpeza para os olhos; produtos cosméticos para as so-

brancelhas, pestanas; desmaquilhantes para os olhos; 

lápis para os olhos; pestanas; delineador para os olhos; 

sombra para os olhos; pestanas postiças; produtos para 

uso no banho (não-medicinais); produtos de limpeza 

para a acne (- cosméticos); fitas cosméticas para ocul-

tar os mamilos (adesivos (materiais adesivos) para uso 

cosmético).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169054

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins medicinais; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, ali-

mentos para bebés; chumbo para dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos alimenta-
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res feitos principalmente de vitaminas; preparados de 

vitaminas; óleo de onagra para uso medicinal; suple-

mentos dietéticos de enzimas; suplementos dietéticos 

e nutricionais; soluções para lentes de contacto; toa-

lhitas impregnadas medicinais e anti-sépticas; remé-

dios para a transpiração dos pés; gotas para os olhos; 

loções para os olhos para uso médico; hidratantes para 

os olhos para uso médico; pomada para os olhos para 

uso médico; emplastros para os olhos; colírio para os 

olhos; soluções para hidratação dos olhos em ligação 

com o uso de lentes de contacto; cápsulas para medi-

camentos; medicamentos para fins dentários; medi-

camentos para uso humano; medicamentos em forma 

de comprimidos; preparados para testes de gravidez; 

pensos sanitários femininos; substâncias abrasivas (fio 

dental) para uso dentário; alimentos para bebés; leite 

em pó para bebés; champôs medicinais; cotonetes (para 

fins medicinais); produtos medicinais para os cuidados 

de saúde; preparados medicinais para o cuidado dos 

pés, corpo e pele; cremes, géis, loções, máscaras, óleos, 

bálsamos, pós, pós de talco e sprays medicinais para 

uso nos pés, corpo e pele; preparados medicinais para 

o tratamento dos pés, corpo e pele; preparados contra 

a transpiração, desodorizantes; líquidos medicinais 

para massagem; preparados medicinais para toilete; 

preparados para calos e frieiras; compressas medici-

nais impregnadas; materiais para pensos, emplastros, 

anéis de emplastros, anéis para calos, emplastros ade-

sivos, materiais para ligaduras, ligaduras; preparações 

desinfectantes, produtos anti-sépticos; substâncias an-

tifúngicas; materiais impregnados com, ou incorporan-

do, substâncias antifúngicas; compressas medicinais 

impregnadas para pés e dedos dos pés; preparações sa-

nitárias para fins medicinais; gazes para uso cirúrgico 

e operacional e uso odontológico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169055

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; máscaras faciais 

inalantes; máscaras sanitárias para fins medicinais; 

máscaras faciais feitas de gaze para uso médico ou 

sanitário (para evitar resfriados ou alergias de rinite 

alérgica (febre dos fenos)) por pólen; máscaras faciais 

gerais ou descartáveis; materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169056

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de marketing, publicidade e de 

promoção; serviços de gestão e consultoria comercial; 

serviços de vendas a retalho de farmácias; serviços de 

vendas a retalho em farmacêuticos; serviços de gestão 

e consultoria de lojas de venda a retalho; serviços de 

gestão de vendas; serviços de vendas a retalho (on-line), 

vendas a grosso (on-line), encomendas por correio, 

telefone, internet e outras encomendas informatizadas 

on-line, serviços de vendas (on-line) e de distribuição 

(on-line); serviços de compras electrónicas; serviços 

de publicidade em lojas e gerais; serviços de pesquisa 

e avaliação de mercado; gestão de lojas de retalho; ser-

viços de vendas a retalho relacionados a produtos de 

cuidados de saúde, produtos farmacêuticos, produtos 

de perfumaria, produtos de higiene pessoal, produtos 

de limpeza para uso pessoal, cosméticos, preparações 

para cuidados de pele, preparados farmacêuticos e 

sanitários, kits de primeiros socorros, dentífricos, 

produtos de saúde para cuidados pessoais, máscaras 

faciais inalatórias, máscaras sanitárias para fins médi-

cos, máscaras faciais feitas de gaze para uso médico ou 

sanitário (para evitar resfriados ou alergias de rinite 

alérgica (febre dos fenos)), máscaras faciais gerais ou 

descartáveis, materiais de sutura, porta-chaves, fecha-



N.º 38 — 16-9-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13337

duras, máquinas de barbear (para pêlos), máquinas 

de barbear eléctricas, máquinas de barbear, escovas 

de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, es-

ponjas, molduras para retratos, espelhos, utensílios 

e recipientes para uso doméstico, artigos de vidro, 

porcelana, cristais e faiança, cutelaria e utensílios de 

mesa, equipamentos de áudio e/ou visuais e dispositi-

vos periféricos, calculadoras, computadores, software 

informático, hardware informático, máquinas fotográ-

ficas, negativos, equipamentos para processamento de 

dados, aparelhos para gravação, transmissão ou repro-

dução de sons ou imagens, suportes de dados magné-

ticos, fitas de vídeo, fitas de cassetes, discos de grava-

ção, fitas e discos pré-gravados, artigos de joalharia, 

instrumentos horológicos e cronológicos, papel, cartão 

e produtos feitos com esses materiais, impressos, li-

vros, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, 

instrumentos de escrita, cartas de jogar, produtos de 

cabedal e imitação de cabedal, baús e sacos de viagem, 

bagagens, guarda-chuvas, bengalas, sacos e bolsas, 

artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, jogos e 

artigos de brincar, artigos de ginástica e desportivos, 

alimentos e bebidas, alimentos em conservas, snacks 

alimentares, artigos de confeitaria, bebidas alcoólicas 

e/ou não-alcoólicas, cerveja; organização, operação e 

supervisão de esquemas de lealdade, bónus e incenti-

vos; fornecimento de programas de fidelidade, incenti-

vo e recompensa para clientes; serviços de gestão, su-

pervisão e promoção relacionados com programas de 

fidelidade, incentivo e recompensa de clientes; rastrea-

mento, compilação e gestão de informações comerciais 

relacionadas a programas de fidelidade, incentivo e 

recompensa de clientes; serviços de assessoria, infor-

mação e consultoria relacionados com os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169057

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 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; dentífricos; artigos de higiene pessoal; toalhi-

tas para bebés, toalhitas húmidas para fins sanitários 

e cosméticos; algodão em forma de toalhitas para uso 

cosmético; preparações para cuidados da pele (artigos 

de higiene pessoal); sprays para uso no corpo (artigos 

de higiene pessoal); pó de talco (artigos de higiene 

pessoal); desodorizantes anti-transpirantes; desodo-

rizantes corporais; champô; amaciadores para uso no 

cabelo; amaciadores em formas de spray para o couro 

cabeludo; amaciadores para a pele; preparados de be-

leza para o uso no cabelo; descolorantes para o uso no 

cabelo; matérias corantes para o uso no cabelo; tintas 

para o cabelo; géis para o uso no cabelo; produtos para 

o cuidado do cabelo; gel de cabelo; hidratantes para o 

cabelo; espuma para o cabelo; neutralizadores para o 

cabelo; preparados para remover o cabelo; preparados 

para penteados; géis, loções, óleos, sabonetes de ba-

nho (não-medicinais); preparados para o banho, não 

medicinal; óleos para hidratar a pele após banhos de 

sol; preparados para uso no duche; preparados para 

cuidados faciais (não-medicinais); produtos de cuida-

dos faciais (cosméticos); produtos de limpeza, cremes, 

loções, máscaras, hidratantes, exfoliantes, sabonetes, 

tónicos, de lavagens para o rosto (cosméticos); produ-

tos para cuidados do corpo (não-medicinais); espumas, 

cremes, loções, leites, hidratantes, óleos, géis para a 

limpeza do corpo; pós para o corpo (sem ser para uso 

médico); sprays (preparados) para o corpo (sem ser 

para uso médico); depilatórios; preparados para a la-

vagem da boca (- não-medicinais) para fins de higiene 

oral; preparados para cuidados orais (sem serem me-

dicinais); preparados para limpeza oral (dentífricos); 

preparados para limpeza do dente; pasta de dentes; 

cotonetes algodoados para uso cosmético; preparações 

para cuidados dos pés (- não-medicinais); produtos 

para cuidados dos olhos (não-medicinais); produtos de 

limpeza para os olhos; produtos cosméticos para as so-

brancelhas, pestanas; desmaquilhantes para os olhos; 

lápis para os olhos; pestanas; delineador para os olhos; 

sombra para os olhos; pestanas postiças; produtos para 

uso no banho (não-medicinais); produtos de limpeza 

para a acne (- cosméticos); fitas cosméticas para ocul-

tar os mamilos (adesivos (materiais adesivos) para uso 

cosmético).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169058

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins medicinais; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, ali-

mentos para bebés; chumbo para dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos alimenta-

res feitos principalmente de vitaminas; preparados de 

vitaminas; óleo de onagra para uso medicinal; suple-

mentos dietéticos de enzimas; suplementos dietéticos 

e nutricionais; soluções para lentes de contacto; toa-

lhitas impregnadas medicinais e anti-sépticas; remé-

dios para a transpiração dos pés; gotas para os olhos; 

loções para os olhos para uso médico; hidratantes para 

os olhos para uso médico; pomada para os olhos para 

uso médico; emplastros para os olhos; colírio para os 

olhos; soluções para hidratação dos olhos em ligação 

com o uso de lentes de contacto; cápsulas para medi-

camentos; medicamentos para fins dentários; medi-

camentos para uso humano; medicamentos em forma 

de comprimidos; preparados para testes de gravidez; 

pensos sanitários femininos; substâncias abrasivas (fio 

dental) para uso dentário; alimentos para bebés; leite 

em pó para bebés; champôs medicinais; cotonetes (para 

fins medicinais); produtos medicinais para os cuidados 

de saúde; preparados medicinais para o cuidado dos 

pés, corpo e pele; cremes, géis, loções, máscaras, óleos, 

bálsamos, pós, pós de talco e sprays medicinais para 

uso nos pés, corpo e pele; preparados medicinais para 

o tratamento dos pés, corpo e pele; preparados contra 

a transpiração, desodorizantes; líquidos medicinais 

para massagem; preparados medicinais para toilete; 

preparados para calos e frieiras; compressas medici-

nais impregnadas; materiais para pensos, emplastros, 

anéis de emplastros, anéis para calos, emplastros ade-

sivos, materiais para ligaduras, ligaduras; preparações 

desinfectantes, produtos anti-sépticos; substâncias an-

tifúngicas; materiais impregnados com, ou incorporan-

do, substâncias antifúngicas; compressas medicinais 

impregnadas para pés e dedos dos pés; preparações sa-

nitárias para fins medicinais; gazes para uso cirúrgico 

e operacional e uso odontológico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169059

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; máscaras faciais 

inalantes; máscaras sanitárias para fins medicinais; 

máscaras faciais feitas de gaze para uso médico ou 

sanitário (para evitar resfriados ou alergias de rinite 

alérgica (febre dos fenos)) por pólen; máscaras faciais 

gerais ou descartáveis; materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169060

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/21

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de marketing, publicidade e de 

promoção; serviços de gestão e consultoria comercial; 

serviços de vendas a retalho de farmácias; serviços de 

vendas a retalho em farmacêuticos; serviços de gestão 

e consultoria de lojas de venda a retalho; serviços de 
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gestão de vendas; serviços de vendas a retalho (on-line), 

vendas a grosso (on-line), encomendas por correio, 

telefone, internet e outras encomendas informatizadas 

on-line, serviços de vendas (on-line) e de distribuição 

(on-line); serviços de compras electrónicas; serviços 

de publicidade em lojas e gerais; serviços de pesquisa 

e avaliação de mercado; gestão de lojas de retalho; ser-

viços de vendas a retalho relacionados a produtos de 

cuidados de saúde, produtos farmacêuticos, produtos 

de perfumaria, produtos de higiene pessoal, produtos 

de limpeza para uso pessoal, cosméticos, preparações 

para cuidados de pele, preparados farmacêuticos e 

sanitários, kits de primeiros socorros, dentífricos, 

produtos de saúde para cuidados pessoais, máscaras 

faciais inalatórias, máscaras sanitárias para fins médi-

cos, máscaras faciais feitas de gaze para uso médico ou 

sanitário (para evitar resfriados ou alergias de rinite 

alérgica (febre dos fenos)), máscaras faciais gerais ou 

descartáveis, materiais de sutura, porta-chaves, fecha-

duras, máquinas de barbear (para pêlos), máquinas 

de barbear eléctricas, máquinas de barbear, escovas 

de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, es-

ponjas, molduras para retratos, espelhos, utensílios 

e recipientes para uso doméstico, artigos de vidro, 

porcelana, cristais e faiança, cutelaria e utensílios de 

mesa, equipamentos de áudio e/ou visuais e dispositi-

vos periféricos, calculadoras, computadores, software 

informático, hardware informático, máquinas fotográ-

ficas, negativos, equipamentos para processamento de 

dados, aparelhos para gravação, transmissão ou repro-

dução de sons ou imagens, suportes de dados magné-

ticos, fitas de vídeo, fitas de cassetes, discos de grava-

ção, fitas e discos pré-gravados, artigos de joalharia, 

instrumentos horológicos e cronológicos, papel, cartão 

e produtos feitos com esses materiais, impressos, li-

vros, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, 

instrumentos de escrita, cartas de jogar, produtos de 

cabedal e imitação de cabedal, baús e sacos de viagem, 

bagagens, guarda-chuvas, bengalas, sacos e bolsas, 

artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, jogos e 

artigos de brincar, artigos de ginástica e desportivos, 

alimentos e bebidas, alimentos em conservas, snacks 

alimentares, artigos de confeitaria, bebidas alcoólicas 

e/ou não-alcoólicas, cerveja; organização, operação e 

supervisão de esquemas de lealdade, bónus e incenti-

vos; fornecimento de programas de fidelidade, incenti-

vo e recompensa para clientes; serviços de gestão, su-

pervisão e promoção relacionados com programas de 

fidelidade, incentivo e recompensa de clientes; rastrea-

mento, compilação e gestão de informações comerciais 

relacionadas a programas de fidelidade, incentivo e 

recompensa de clientes; serviços de assessoria, infor-

mação e consultoria relacionados com os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169252

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27

[730] 申請人 Requerente : 澳門麗晶集團有限公司

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場336號誠豐商業

中心17樓P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 : 未發酵麵包，蛋糕，麵包，餅乾，蛋白杏

仁餅（糕點），糕點，月餅，花生糖，糖果，甜食。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169253

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27

[730] 申請人 Requerente : 澳門麗晶集團有限公司

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場336號誠豐商業

中心17樓P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

[511] 服務 Serv iços : 替他人推銷；替他人採購，為商品和服

務的買賣雙方提供在線巿場，廣告宣傳，通過網站提供

商業信息，人員招收，商業企業遷移，會計；藥品，按摩產

品，美容產品，美髮產品及有關相連產品的零售或批發服

務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169277

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27

[730] 申請人 Requerente : Trane Technologies pls

 地址 Endereço : 170/175 Lakeview Drive, Airside Bu-

siness Park, Swords, Co. Dublin, Ireland
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 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Geradores, nomeadamente, geradores 

de energia eléctrica, conjuntos de geradores eléctricos 

em standby automático, geradores eléctricos acionados 

a gás, geradores eléctricos acionados a diesel, gera-

dores de energia eléctrica de emergência, geradores 

móveis de energia eléctrica, geradores de corrente 

eléctrica; unidades de geradores eléctricos acionados 

por motores de combustão interna; geradores de elec-

tricidade; dínamos; geradores eléctricos; compressores 

refrigerantes e controlos e peças dos mesmos, peças 

para todos os acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/05，愛爾蘭 Irlanda，編號

N.º 2019/02158

[210] 編號 N.º : N/169281

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27

[730] 申請人 Requerente : Trane Technologies pls

 地址 Endereço : 170/175 Lakeview Drive, Airside Bu-

siness Park, Swords, Co. Dublin, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultadoria nas áreas 

de requerimentos de sistemas de geração de energia, 

aquecimento, aquecimento de água, ventilação, ar con-

dicionado, purificação de ar, filtragem e purificação de 

água, e de refrigeração; serviços de concepção, desen-

volvimento, e consultadoria relacionados dos mesmos 

nas áreas de equipamentos de geração de energia, 

aquecimento, aquecimento de água, ventilação, de ar 

condicionado e refrigeração, requerimentos de siste-

mas de purificação de ar, e sistemas de filtragem e pu-

rificação de água, e de refrigeração.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/05，愛爾蘭 Irlanda，編號

N.º 2019/02158

[210] 編號 N.º : N/169282

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27

[730] 申請人 Requerente : Trane Technologies pls

 地址 Endereço : 170/175 Lakeview Drive, Airside Bu-

siness Park, Swords, Co. Dublin, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Geradores, nomeadamente, geradores 

de energia eléctrica, conjuntos de geradores eléctricos 

em standby automático, geradores eléctricos acionados 

a gás, geradores eléctricos acionados a diesel, gera-

dores de energia eléctrica de emergência, geradores 

móveis de energia eléctrica, geradores de corrente 

eléctrica; unidades de geradores eléctricos acionados 

por motores de combustão interna; geradores de elec-

tricidade; dínamos; geradores eléctricos; compressores 

refrigerantes e controlos e peças dos mesmos, peças 

para todos os acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/05，愛爾蘭 Irlanda，編號

N.º 2019/02159

[210] 編號 N.º : N/169286

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27

[730] 申請人 Requerente : Trane Technologies pls

 地址 Endereço : 170/175 Lakeview Drive, Airside Bu-

siness Park, Swords, Co. Dublin, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultadoria nas áreas 

de requerimentos de sistemas de geração de energia, 

aquecimento, aquecimento de água, ventilação, ar con-

dicionado, purificação de ar, filtragem e purificação de 

água, e de refrigeração; serviços de concepção, desen-

volvimento, e consultadoria relacionados dos mesmos 

nas áreas de equipamentos de geração de energia, 

aquecimento, aquecimento de água, ventilação, de ar 

condicionado e refrigeração, requerimentos de siste-

mas de purificação de ar, e sistemas de filtragem e pu-

rificação de água, e de refrigeração.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/05，愛爾蘭 Irlanda，編號

N.º 2019/02159

[210] 編號 N.º : N/169301

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27
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[730] 申請人 Requerente : ADVANCED ONCOTHERAPY 

PLC

 地址 Endereço : Level 17, Dashwood House, 69 Old 

Broad Street, London EC2M 1QS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機硬件；粒子加速器；計算機軟件

（已錄製）；計算機操作程序；醫學教學用虛擬現實軟

件；組織和查看數字圖像和照片用計算機軟件；用于測定

放射治療中放射量的軟件；計算機外圍設備；數據處理

設備；交互式觸屏終端；掃描儀（數據處理設備）；處理

信息、數據、聲音和圖像用中央處理器；磁性編碼身份識

別手鐲；X射線熒光光譜儀分析器；實驗室用血液和血液

成分過濾器；准直儀；放射性測量儀器；回旋加速器；速

度指示器；測量器械和儀器；放射治療設備用指導軟件；

放射治療設備用控制軟件；放射治療設備劑量控制用軟

件；放射治療設備成像用軟件；指導和控制粒子加速器用

軟件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169302

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27

[730] 申請人 Requerente : ADVANCED ONCOTHERAPY 

PLC

 地址 Endereço : Level 17, Dashwood House, 69 Old 

Broad Street, London EC2M 1QS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫用診斷設備；外科用器械和儀器；醫

療器械和儀器；醫用X光管；醫用X光產生裝置和設備；

醫用X光裝置；醫用放射設備；醫用超聲診斷裝置；醫用

磁共振成像（M R I）裝置；超聲波治療裝置；醫用X光防

護裝置；放射治療用測定放射量的醫療器械；醫用床；醫

用或牙科用扶手椅；牙科成像用X光儀器；理療設備；擔

架；醫用手套；手術衣；放射治療設備；醫用直綫加速器；

靜電治療儀器；放射同位素治療器械和儀器；診斷和治

療期同位素設備和器械；高頻電磁治療設備；低頻電治

療儀器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169303

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27

[730] 申請人 Requerente : ADVANCED ONCOTHERAPY 

PLC

 地址 Endereço : Level 17, Dashwood House, 69 Old 

Broad Street, London EC2M 1QS, United Kingdom

 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 : 保健站；醫療診所服務；醫療輔助；療養

院；遠程醫學服務；醫療護理；老年人護理中心；醫院；康

復中心；由保健提供者根據合同通過網絡提供的保健服

務；醫用X光設備出租；通過網站提供醫學信息；為病人

提供用藥信息；配藥；反射療法服務；醫療諮詢；放射治

療領域內的醫療服務；治療服務；質子放射治療領域內的

醫療服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169304

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27

[730] 申請人 Requerente : ADVANCED ONCOTHERAPY 

PLC

 地址 Endereço : Level 17, Dashwood House, 69 Old 

Broad Street, London EC2M 1QS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機硬件；粒子加速器；計算機軟件

（已錄製）；計算機操作程序；醫學教學用虛擬現實軟

件；組織和查看數字圖像和照片用計算機軟件；用于測定

放射治療中放射量的軟件；計算機外圍設備；數據處理

設備；交互式觸屏終端；掃描儀（數據處理設備）；處理

信息、數據、聲音和圖像用中央處理器；磁性編碼身份識

別手鐲；X射線熒光光譜儀分析器；實驗室用血液和血液

成分過濾器；准直儀；放射性測量儀器；回旋加速器；速

度指示器；測量器械和儀器；放射治療設備用指導軟件；

放射治療設備用控制軟件；放射治療設備劑量控制用軟

件；放射治療設備成像用軟件；指導和控制粒子加速器用

軟件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169305

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27

[730] 申請人 Requerente : ADVANCED ONCOTHERAPY 

PLC
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 地址 Endereço : Level 17, Dashwood House, 69 Old 

Broad Street, London EC2M 1QS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫用診斷設備；外科用器械和儀器；醫

療器械和儀器；醫用X光管；醫用X光產生裝置和設備；

醫用X光裝置；醫用放射設備；醫用超聲診斷裝置；醫用

磁共振成像（M R I）裝置；超聲波治療裝置；醫用X光防

護裝置；放射治療用測定放射量的醫療器械；醫用床；醫

用或牙科用扶手椅；牙科成像用X光儀器；理療設備；擔

架；醫用手套；手術衣；放射治療設備；醫用直綫加速器；

靜電治療儀器；放射同位素治療器械和儀器；診斷和治

療期同位素設備和器械；高頻電磁治療設備；低頻電治

療儀器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169306

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/27

[730] 申請人 Requerente : ADVANCED ONCOTHERAPY 

PLC

 地址 Endereço : Level 17, Dashwood House, 69 Old 

Broad Street, London EC2M 1QS, United Kingdom

 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 : 保健站；醫療診所服務；醫療輔助；療養

院；遠程醫學服務；醫療護理；老年人護理中心；醫院；康

復中心；由保健提供者根據合同通過網絡提供的保健服

務；醫用X光設備出租；通過網站提供醫學信息；為病人

提供用藥信息；配藥；反射療法服務；醫療諮詢；放射治

療領域內的醫療服務；治療服務；質子放射治療領域內的

醫療服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169438

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/05/29

[730] 申請人 Requerente : TCT Mobile Europe SAS

 地址 Endereço : Immeuble Le Capitole, Parc des Fon-

taines, 55 Avenue Des Champs, Pierreux; F-92000 

Nanterre, 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 P rodutos : 智慧型手機顯示螢幕；智慧型手機螢

幕；平板電腦螢幕；智慧型手機；電話；手機；電腦；平板

電腦；穿戴式數位電子通訊設備；用於智慧型手機、智慧

手錶和穿戴式電腦週邊設備的穿戴式數位電子通訊設

備；智慧手環；智慧手錶錶帶；智慧手錶；智慧手鐲；用

於活動追蹤器和智慧手錶的智慧手環；數位相機；便攜

式媒體播放器；可充電電池；電池充電器；手機電池；平

板電腦電池；耳塞式耳機；頭戴式耳機；手機、智慧型手

機和平板電腦的外殼；喇叭；揚聲器，即音響喇叭和無線

揚聲器；數據傳輸線；USB電纜；手機USB電纜；用於傳

輸聲音和圖像的電纜；電腦軟體；可下載的智慧型手機

應用程式；用於增強智慧型手機和下載到智慧型手機之

內容的圖像品質，並增強智慧型手機顯示螢幕和相機的

圖像品質之可下載的智慧型手機應用程式；虛擬實境眼

鏡；擴增實境眼鏡；用於與遊戲軟體搭配使用，並可查看

來自行動裝置的內容、影片、圖片、影片遊戲、閱讀電子

書以及查看網站和線上內容之具有內建攝像頭的擴增實

境眼鏡；穿戴式顯示器；用於活動追蹤器、影片顯示監視

器、全球定位系統（GPS）的穿戴式顯示產品（智慧型手

錶、電腦、隨身電腦）、具有智慧手錶性質的電腦、具有

智慧眼鏡性質的電腦；用於手機、平板電腦和穿戴式設

備的可撓式和可折疊顯示螢幕；用於智慧型手機、智慧

手錶和穿戴式電腦週邊設備中的手機、平板電腦和穿戴

式設備之可撓式和可折疊顯示螢幕；可撓式和可折疊手

機、平板電腦和穿戴式設備；用於智慧型手機、智慧手

錶和穿戴式電腦週邊設備的可撓式和可折疊手機、平板

電腦和穿戴式設備；平板顯示螢幕；平板電子顯示器；可

撓式平板電子顯示器；用於電腦和電視的可撓式平板顯

示器；可彎曲平板電子顯示器；便攜式電子設備，可用於

透過無線存取接收和讀取文本、圖像和聲音；用於智慧

型手機、智慧手錶、平板電腦和穿戴式電腦週邊設備的

便攜式電子設備，可透過無線存取功能來接收和讀取文

本、圖像和聲音。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169554

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/04

[730] 申請人 Requerente : Maria Alba Rodal Fernandez

 地址 Endereço : Calle Fuente Ferreira, 10, 36940 – 

Cangas de Morrazo Pontevedra – Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; apresentação de produtos 

em qualquer meio de comunicação para fins de venda 
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a retalho; investigações para negócios; organização de 

desfiles de moda para fins promocionais; marketing.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169555

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/04

[730] 申請人 Requerente : Maria Alba Rodal Fernandez

 地址 Endereço : Calle Fuente Ferreira, 10, 36940 – 

Cangas de Morrazo Pontevedra – Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário confeccionado [pronto-a-

-vestir]; tricôs [vestuário]; fatos; vestidos; vestuário; 

calçado; chapéus.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169688

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/05

[730] 申請人 Requerente : 株式會社TWO

 TWO Inc.

 地址 Endereço : 日本東京澀谷區佐鹿閣町10‐1曼薩德代

官山6層郵編150‐0033

 6th Floor, Mansard Daikanyama, Sarugaku‐Cho 10‐1, 

Shibuya‐ku, Tokyo, 150‐0033 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 : Cosméticos; sabões; perfumaria; pre-

parações para o banho, não para uso medicinal; pro-

dutos de toilette.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/11，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305139504

[210] 編號 N.º : N/169689

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/05

[730] 申請人 Requerente : 株式會社TWO

 TWO Inc.

 地址 Endereço : 日本東京澀谷區佐鹿閣町10‐1曼薩德代

官山6層郵編150‐0033

 6th Floor, Mansard Daikanyama, Sarugaku‐Cho 10‐1, 

Shibuya‐ku, Tokyo, 150‐0033 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações de banho para uso medi-

cinal; suplementos nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/11，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305139504

[210] 編號 N.º : N/169690

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/05

[730] 申請人 Requerente : 株式會社TWO

 TWO Inc.

 地址 Endereço : 日本東京澀谷區佐鹿閣町10‐1曼薩德代

官山6層郵編150‐0033

 6th Floor, Mansard Daikanyama, Sarugaku‐Cho 10‐1, 

Shibuya‐ku, Tokyo, 150‐0033 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 : Aparelhos de massagem estética; apa-

relhos de massagem.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/11，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305139504

[210] 編號 N.º : N/169691

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/05

[730] 申請人 Requerente : 株式會社TWO

 TWO Inc.

 地址 Endereço : 日本東京澀谷區佐鹿閣町10‐1曼薩德代

官山6層郵編150‐0033

 6th Floor, Mansard Daikanyama, Sarugaku‐Cho 10‐1, 

Shibuya‐ku, Tokyo, 150‐0033 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Secadores de cabelo [secadores]; va-

porizadores faciais  [saunas]; aparelhos para banho; 

banheiras; chuveiros; instalações de banho; aparelhos 

eléctricos para máquinas de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/11，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305139504

[210] 編號 N.º : N/169692

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/05

[730] 申請人 Requerente : 株式會社TWO

 TWO Inc.

 地址 Endereço : 日本東京澀谷區佐鹿閣町10‐1曼薩德代

官山6層郵編150‐0033

 6th Floor, Mansard Daikanyama, Sarugaku‐Cho 10‐1, 

Shibuya‐ku, Tokyo, 150‐0033 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 : Organização de espectáculos [serviços 

de empresário]; organização de concursos de beleza; 

organização e realização de seminários; organização 

e realização de simpósios; organização e realização de 

workshops [formação]; serviços educacionais; serviços 

de instrução.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/11，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305139504

[210] 編號 N.º : N/169693

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/05

[730] 申請人 Requerente : 株式會社TWO

 TWO Inc.

 地址 Endereço : 日本東京澀谷區佐鹿閣町10‐1曼薩德代

官山6層郵編150‐0033

 6th Floor, Mansard Daikanyama, Sarugaku‐Cho 10‐1, 

Shibuya‐ku, Tokyo, 150‐0033 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de salão de beleza; serviços de 

cuidados de saúde; aconselhamento em saúde; serviços 

de massagem; serviços de banhos públicos para fins de 

higiene.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/11，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305139504

[210] 編號 N.º : N/169711

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/05

[730] 申請人 Requerente : BioNTech SE

 地址 Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vacinas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/05/29，德國 Alemanha，編號

N.º 302020107253.4

[210] 編號 N.º : N/169712

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/05

[730] 申請人 Requerente : BioNTech SE

 地址 Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vacinas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/05/29，德國 Alemanha，編號

N.º 302020107254.2

[210] 編號 N.º : N/169713

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/05

[730] 申請人 Requerente : BioNTech SE

 地址 Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vacinas para uso humano.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/05/29，德國 Alemanha，編號

N.º 302020107257.7

[210] 編號 N.º : N/169714

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/05

[730] 申請人 Requerente : BioNTech SE

 地址 Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vacinas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/05/29，德國 Alemanha，編號

N.º 302020107258.5

[210] 編號 N.º : N/169736

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : 張芯宜

 地址 Endereço : 澳門連勝馬路27號富榮樓5樓A

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 宴會籌劃教學、聚會籌劃。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉紅色Pantone 0331C、白

色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/169756

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

 地址 Endereço : 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 

Bellevue Washington 98004, Estados Unidos da América

 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 : Software de jogos; software de jogos 

electrónicos; programas de software para jogos de 

vídeo; auriculares; ratos para computadores; tapetes 

de rato; capas para telemóveis; hardware informático; 

cronógrafos (aparelhos de registo do tempo); apare-

lhos de controle de franquias; detetores de moeda 

falsa; dispensadores de bilhetes; máquinas de voto; 

aparelhos de reconhecimento facial; máquinas de 

fax; balanças; medidores; lanternas de sinalização; 

aparelhos de navegação por satélite; aparelhos para a 

transmissão de som; câmaras fotográficas; aparelhos 

de medição, telescópios; fios elétricos; semicondutores; 

circuitos integrados; transdutores; ecrãs de vídeo; apa-

relhos de controlo remoto; fibras óticas (fios conduto-

res de raios luminosos); aparelhos de regulação térmi-

ca; pára-raios; eletrolisadores; dispositivos de extinção 

de fogo; aparelhos de radiologia para uso industrial; 

dispositivos de proteção pessoal contra os acidentes; 

instalações elétricas antirroubo; óculos (ótica); células 

galvânicas; desenhos animados; ensaiadores (aparelhos 

para o controlo) de ovos; apitos para cães; ímanes de-

corativos; vedações eletrificadas; postes para desporto; 

controlo remoto portátil; coleiras eletrónicas para trei-

no de animais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305140728

[210] 編號 N.º : N/169757

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

 地址 Endereço : 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 

Bellevue Washington 98004, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Lancheiras; canecas; copos para be-

bidas; utensílios de cozinha, não em metais precio-

sos; artigos de vidro para uso diário (incluindo taças, 

pratos, potes, cilindros); loiça de porcelana; objetos 

de arte em porcelana, cerâmica, barro, terracota ou 

vidro; serviços para licores; serviços de chá (louça de 

mesa); utensílios para casa de banho; queimadores 

de perfumes; pentes; escovas; material para o fabrico 

de escovas; escovas de dentes; palitos para os dentes; 

utensílios cosméticos; recipientes térmicos para bebi-

das; luvas para uso doméstico; vidro bruto ou semitra-

balhado, exceto vidro para construção; comedouros 

para o gado; terrários de interior (viveiros); armadi-
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lhas para insetos; taças; garrafas de água (vazias); gar-

rafas; agitadores para cocktails (vendidos vazios).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305140728

[210] 編號 N.º : N/169758

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

 地址 Endereço : 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 

Bellevue Washington 98004, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente, bonés; 

chapéus; camisas; sweatshirts; camisolas sem alças 

(tops); meias; cachecóis; casacos; calçado; luvas; cintas 

elásticas (roupa interior); trajes religiosos; echarpes; 

toucas para duche; máscaras para dormir; capas de 

cabeleireiros (coberturas); punhos de camisa; punhos 

(vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305140728

[210] 編號 N.º : N/169759

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

 地址 Endereço : 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 

Bellevue Washington 98004, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Figurinhas modeladas de brincar, em 

plástico; brinquedos; peluches (brinquedos); equipa-

mento para jogos; xadrez; bolas para jogos; aparelhos 

para o culturismo; material para tiro ao arco; máqui-

nas para exercício físico; chamarizes para caça; pis-

cinas (brinquedos); rastos de borracha para lagartas 

(brinquedos); cintas elásticas para exercício; patins em 

linha; decorações para árvores de natal (excepto items 

de iluminação e doces); aparelhos para a pesca; varas 

de majorettes; redes de camuflagem (artigos desporti-

vos); bilhetes de raspar para jogar jogos de lotaria; fai-

xa para absorver a transpiração para desporto; figuras 

de brinquedo; bonecas de ação (brinquedos); figuras 

de ação (brinquedos); dispositivos de jogos de vídeo 

portáteis; tubos de natal (adereço para festas diver-

tidas); tubos de festas coloridos (adereço para festas 

divertidas); controladores para consolas de jogos; con-

solas de videojogos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305140728

[210] 編號 N.º : N/169760

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

 地址 Endereço : 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 

Bellevue Washington 98004, Estados Unidos da América

 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, nomeada-

mente fornecimento de jogos de vídeo on-line; forne-

cimento de jogos de computador on-line e jogos de ví-

deo em linha; serviços de jogos eletrónicos fornecidos 

através da internet; serviços educativos; organização 

de competições (educação ou divertimento); serviços 

de bibliotecas ambulantes; publicação de livros; servi-

ços de publicação de conteúdo de vídeo; produção de 

programas de rádio e televisão; exploração de insta-

lações desportivas; aluguer de brinquedos; aluguer de 

equipamento de jogos; orientação de visitas guiadas; 

treino de animais; modelos para artistas plásticos; 

organização de lotarias; aluguer de piscinas interiores 

tipo aquário; fornecimento de jogos de computador 

on-line; fornecimento de informação de entretenimen-

to através de um website; informação sobre entreteni-

mento; jogos eletrónicos de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305140728

[210] 編號 N.º : N/169761

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08
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[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

 地址 Endereço : 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 

Bellevue Washington 98004, Estados Unidos da América

 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 : Software de jogos; software de jogos 

electrónicos; programas de software para jogos de 

vídeo; auriculares; ratos para computadores; tapetes 

de rato; capas para telemóveis; hardware informático; 

cronógrafos (aparelhos de registo do tempo); apare-

lhos de controle de franquias; detetores de moeda 

falsa; dispensadores de bilhetes; máquinas de voto; 

aparelhos de reconhecimento facial; máquinas de 

fax; balanças; medidores; lanternas de sinalização; 

aparelhos de navegação por satélite; aparelhos para a 

transmissão de som; câmaras fotográficas; aparelhos 

de medição, telescópios; fios elétricos; semicondutores; 

circuitos integrados; transdutores; ecrãs de vídeo; apa-

relhos de controlo remoto; fibras óticas (fios conduto-

res de raios luminosos); aparelhos de regulação térmi-

ca; pára-raios; eletrolisadores; dispositivos de extinção 

de fogo; aparelhos de radiologia para uso industrial; 

dispositivos de proteção pessoal contra os acidentes; 

instalações elétricas antirroubo; óculos (ótica); células 

galvânicas; desenhos animados; ensaiadores (aparelhos 

para o controlo) de ovos; apitos para cães; ímanes de-

corativos; vedações eletrificadas; postes para desporto; 

controlo remoto portátil; coleiras eletrónicas para trei-

no de animais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305140700

[210] 編號 N.º : N/169762

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

 地址 Endereço : 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 

Bellevue Washington 98004, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Lancheiras; canecas; copos para be-

bidas; utensílios de cozinha, não em metais precio-

sos; artigos de vidro para uso diário (incluindo taças, 

pratos, potes, cilindros); loiça de porcelana; objetos 

de arte em porcelana, cerâmica, barro, terracota ou 

vidro; serviços para licores; serviços de chá (louça de 

mesa); utensílios para casa de banho; queimadores 

de perfumes; pentes; escovas; material para o fabrico 

de escovas; escovas de dentes; palitos para os dentes; 

utensílios cosméticos; recipientes térmicos para bebi-

das; luvas para uso doméstico; vidro bruto ou semitra-

balhado, exceto vidro para construção; comedouros 

para o gado; terrários de interior (viveiros); armadi-

lhas para insetos; taças; garrafas de água (vazias); gar-

rafas; agitadores para cocktails (vendidos vazios).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305140700

[210] 編號 N.º : N/169763

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

 地址 Endereço : 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 

Bellevue Washington 98004, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente, bonés; 

chapéus; camisas; sweatshirts; camisolas sem alças 

(tops); meias; cachecóis; casacos; calçado; luvas; cintas 

elásticas (roupa interior); trajes religiosos; echarpes; 

toucas para duche; máscaras para dormir; capas de 

cabeleireiros (coberturas); punhos de camisa; punhos 

(vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305140700

[210] 編號 N.º : N/169764

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

 地址 Endereço : 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 

Bellevue Washington 98004, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Figurinhas modeladas de brincar, em 

plástico; brinquedos; peluches (brinquedos); equipa-
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mento para jogos; xadrez; bolas para jogos; aparelhos 

para o culturismo; material para tiro ao arco; máqui-

nas para exercício físico; chamarizes para caça; pis-

cinas (brinquedos); rastos de borracha para lagartas 

(brinquedos); cintas elásticas para exercício; patins em 

linha; decorações para árvores de natal (excepto items 

de iluminação e doces); aparelhos para a pesca; varas 

de majorettes; redes de camuflagem (artigos desporti-

vos); bilhetes de raspar para jogar jogos de lotaria; fai-

xa para absorver a transpiração para desporto; figuras 

de brinquedo; bonecas de ação (brinquedos); figuras 

de ação (brinquedos); dispositivos de jogos de vídeo 

portáteis; tubos de natal (adereço para festas diver-

tidas); tubos de festas coloridos (adereço para festas 

divertidas); controladores para consolas de jogos; con-

solas de videojogos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305140700

[210] 編號 N.º : N/169765

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

 地址 Endereço : 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 

Bellevue Washington 98004, Estados Unidos da América

 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, nomeada-

mente fornecimento de jogos de vídeo on-line; forne-

cimento de jogos de computador on-line e jogos de ví-

deo em linha; serviços de jogos eletrónicos fornecidos 

através da internet; serviços educativos; organização 

de competições (educação ou divertimento); serviços 

de bibliotecas ambulantes; publicação de livros; servi-

ços de publicação de conteúdo de vídeo; produção de 

programas de rádio e televisão; exploração de insta-

lações desportivas; aluguer de brinquedos; aluguer de 

equipamento de jogos; orientação de visitas guiadas; 

treino de animais; modelos para artistas plásticos; 

organização de lotarias; aluguer de piscinas interiores 

tipo aquário; fornecimento de jogos de computador 

on-line; fornecimento de informação de entretenimen-

to através de um website; informação sobre entreteni-

mento; jogos eletrónicos de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305140700

[210] 編號 N.º : N/169772

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : BioNTech SE

 地址 Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vacinas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169773

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : BioNTech SE

 地址 Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vacinas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169774

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : BioNTech SE

 地址 Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vacinas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/169775

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/08

[730] 申請人 Requerente : BioNTech SE

 地址 Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vacinas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169787

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/09

[730] 申請人 Requerente : 逸駕智能科技有限公司

 Mobility Asia Smart Technology Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區七聖中街12號院1號

樓3層307、308

 Room 307,308, Floor 3, Tower 1, No. 12 Qishengzhong 

Street, Chaoyang District, Beijing, 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

[511] 產品 P rodutos : C D盤（只讀存儲器）；可下載的音樂

文件；已編碼磁卡；集成電路卡；計算器；計算機；數據

處理設備；監視器（計算機硬件）；計算機外圍設備；計

算機軟件（已錄製）；可下載的計算機程序；電子出版物

（可下載）；可下載的影像文件；智能眼鏡（數據處理）；

智能手錶（數據處理）；商品電子標簽；物理學設備和儀

器；救生器械和設備；材料檢驗儀器和機器；光學器械

和儀器；測量儀器；衡量器具；電影攝影機；照相機（攝

影）；測繪儀器；教學儀器；化學儀器和器具；磁性數據

介質；光學數據介質；投幣啓動設備用機械裝置；自助取

款機（AT M）；收銀機；電子記事器；電傳真設備；複印

機（照相、靜電、熱）；傳真機；秤；尺（量器）；車輛故障

警告三角牌；發光標誌；天綫；電話機；手機；運載工具用

導航儀器（隨載計算機）；可視電話；錄音機；聲音複製

裝置；音頻視頻接收器；錄像機；導航儀器；穿戴式行動

追踪器；電視機；半導體收音機；CD盤（音像）；光盤（音

像）；唱片；投幣式自動點唱機；頭戴式耳機；揚聲器喇

叭；揚聲器音箱；C D播放機；DV D播放機；放映設備；

望遠鏡；放大鏡（光學）；酒精比重計；測量用圓規；酸性

液體比重計；運載工具駕駛和控制模擬器；運載工具用

電壓調節器；速度指示器；轉數表；非醫用激光器；航海

羅盤；撞擊試驗用假人；聯機手環（測量儀器）；顯微鏡；

電纜；電源材料（電綫、電纜）；電導綫管；電觸點；電

動調節裝置；蓄電池；變壓器（電）；電開關；發光二極管

（LED）；熔絲；遙控裝置；電插頭；穩壓電源；遠距離點

火用電子點火裝置；滅火設備；工業用放射設備；安全頭

盔；電子防盜裝置；報警器；防盜報警器；電鎖；隱形眼

鏡；眼鏡；眼鏡盒；太陽鏡；電池；太陽能電池；運載工具

用電池；運載工具用蓄電池；電池充電器；電子香煙用充

電器；曝光膠捲；訓練動物用電子項圈；具有人工智能的

人形機器人；智能戒指（數據處理）；可下載的手機應用

軟件；可下載的計算機應用軟件；全球定位系統（GPS）

設備；頭戴式虛擬現實裝置；行車記錄儀；機頂盒；電動

運載工具用充電站。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169788

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/09

[730] 申請人 Requerente : 逸駕智能科技有限公司

 Mobility Asia Smart Technology Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區七聖中街12號院1號

樓3層307、308

 Room 307,308, Floor 3, Tower 1, No. 12 Qishengzhong 

Street, Chaoyang District, Beijing, 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 : 氣囊（汽車安全裝置）汽車車身；汽車底

盤；汽車引擎蓋；汽車車輪；汽車；陸地車輛用剎車墊；

汽車剎車片；汽車保險杠；小汽車；陸地車輛用離合器；

無人駕駛汽車；自動駕駛汽車；陸地車輛傳動馬達；陸地

車輛引擎；陸地車輛用燃氣渦輪機；陸地車輛變速箱；轂

罩；汽車車輪轂；輕型貨車；陸地車輛用車頂行李箱；小

型客車；陸地車輛馬達；陸地車輛用電動機；陸地車輛减

速齒輪；汽車减震器；陸地車輛用剎車塊；跑車；卡車；

陸地車輛渦輪機；輪眉；自行車車架；自行車；纜車；手推

車；雪橇（運載工具）；飛機；船；氣泵（運載工具附件）；

運載工具用剎車盤；運載工具用剎車墊；運載工具用剎

車；運載工具用油箱蓋；運載工具方向盤罩；運載工具座

椅頭靠；運載工具用喇叭；運載工具用輪轂；運載工具用

行李架；運載工具座椅用安全帶；兒童安全座（運載工具

用）；運載工具用側後視鏡；運載工具用擾流板；運載工

具用方向盤；擋風玻璃刮水器；風擋刮水器；電動運載工

具；遙控運載工具（非玩具）；陸、空、水或鐵路用機動運

載工具；電動汽車。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/169789

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/09

[730] 申請人 Requerente : 逸駕智能科技有限公司

 Mobility Asia Smart Technology Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區七聖中街12號院1號

樓3層307、308

 Room 307,308, Floor 3, Tower 1, No. 12 Qishengzhong 

Street, Chaoyang District, Beijing, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息；建築信息；安裝門窗；採石服

務；鍋爐清潔和修理；燃燒器保養與修理；機械安裝、保

養和修理；汽車保養和修理；運載工具故障修理服務；運

載工具上光服務；運載工具防銹處理服務；運載工具保

養服務；運載工具加潤滑油服務；運載工具電池更換服

務；運載工具清洗服務；飛機保養與修理；造船；照相器

材修理；鐘錶修理；修保險鎖；防銹；輪胎翻新；家具保

養；皮革保養、清潔和修補；消毒；防盜報警系統的安裝

與修理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169790

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/09

[730] 申請人 Requerente : 逸駕智能科技有限公司

 Mobility Asia Smart Technology Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區七聖中街12號院1號

樓3層307、308

 Room 307,308, Floor 3, Tower 1, No. 12 Qishengzhong 

Street, Chaoyang District, Beijing, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；運送旅客；運輸信息；運輸經紀；

物流運輸；商品打包；導航；導航系統出租；拖運；拖曳；

船隻運輸；汽車運輸；出租車運輸；運載工具故障牽引服

務；汽車出租；停車場服務；賽車出租；司機服務；運載工

具（車輛）出租；貨物貯存；郵購貨物的遞送；旅行預訂；

為旅行提供行車路綫指引；管道運輸；車輛共享服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169885

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/10

[730] 申請人 Requerente : ananné AG Swiss Mountain Or-

ganics

 地址 Endereço : Seestrasse 57, 8703 Erlenbach (ZH), 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; perfumaria, óleos essenciais 

e extratos aromáticos; produtos para limpeza corporal 

e cuidados de beleza; maquilhagem; sabonetes e géis; 

produtos para o banho; desodorizantes e antitranspi-

rantes; produtos para os cuidados da pele, dos olhos e 

das unhas; produtos e tratamentos para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169889

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/10

[730] 申請人 Requerente : Mercato Gourmet Limited

 地址 Endereço : Shop 5, 2/F, Fleet Arcade, Fenwick 

Pier, 1 Lung King Street, Wan Chai, 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 : Serviços para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas; preparação de alimentos e bebidas; 

preparação de alimentos e bebidas para consumo em 

take away; preparação e fornecimento de lancheiras e 

alimentos snacks; fornecimento de alimentos e bebidas 

embalados; serviços de catering; café, cafeteria, café-

-bar, snack-bar, cantina, restaurante de fast food, bar-

raca de alimentos, quiosques de refrescos, serviços de 

restaurante e serviços de restaurante self-service; tudo 

incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169913

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/11

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited
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 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 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 promoção, 

serviços de vendas a retalho a retalho de produtos em 

bebidas e máscaras cirúrgicas e desinfectantes para 

fins sanitários, domésticos e de higiene fornecidos 

através de lojas de vendas a retalho e máquinas de 

vendas, preparações sanitários para fins medicinais, 

máscaras faciais feitas de gaze para uso médico ou 

sanitário (para evitar resfriados ou alergias de rinite 

alérgica (febre dos fenos)) por pólen, gessos, materiais 

para penso, desinfectantes, aparelhos e instrumentos 

cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, máscaras 

faciais inalantes, gazes para uso cirúrgico e operacio-

nal e uso dentário, máscaras sanitárias para fins medi-

cinais, materiais de sutura, máscaras faciais gerais ou 

descartáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/169932

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/12

[730] 申請人 Requerente : 舒昉國際貿易有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336至342號富達花園

17樓F座及G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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，消毒劑，

抗菌洗手液。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 銀白色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/170054

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/17

[730] 申請人 Requerente : 陳容娣

 Chan Iong Tai

 地址 Endereço : 澳門青洲新馬路青洲社屋青翠樓(I)18

樓BM座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 精油產品：洗臉乳及洗臉肥皂，卸妝液，

唇膏（潤唇膏及有色潤唇膏），身體清潔肥皂，身體清潔

磨沙，沐浴露，足浴球，護甲精華，脫毛後修護液，護手

霜，潤膚霜，洗手液，洗髮液，養鬆髮噴霧，頭髮乾洗粉，

肌肉摩擦膏，搓手液，香水膏，香水，止汗條，洗衣粉。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 C o r e s d e m a r c a : 金色、白色、P a nt o n e 

12-2907TPG（Pink Marshmallow）粉紅色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/170057

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/17

[730] 申請人 Requerente : Audentes Therapeutics, Inc.

 地址 Endereço : 600 California Street, 17th Floor, San 

Francisco, California 94108, U.S.A.

 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 e substâncias farmacêuti-

cas para tratamento de doenças e distúrbios genéticos 

e doenças e distúrbios neuromusculares; fármacos e 

substâncias terapêuticas para o tratamento de doenças 

e distúrbios genéticos e doenças e distúrbios neuro-

musculares.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/19，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/733,064

[210] 編號 N.º : N/170058

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/17

[730] 申請人 Requerente : Audentes Therapeutics, Inc.

 地址 Endereço : 600 California Street, 17th Floor, San 

Francisco, California 94108, U.S.A.

 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 e substâncias farmacêuti-

cas para tratamento de doenças e distúrbios genéticos 
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e doenças e distúrbios neuromusculares; fármacos e 

substâncias terapêuticas para o tratamento de doenças 

e distúrbios genéticos e doenças e distúrbios neuro-

musculares.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/19，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/733,068

[210] 編號 N.º : N/170059

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/17

[730] 申請人 Requerente : Audentes Therapeutics, Inc.

 地址 Endereço : 600 California Street, 17th Floor, San 

Francisco, California 94108, U.S.A.

 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 e substâncias farmacêuti-

cas para tratamento de doenças e distúrbios genéticos 

e doenças e distúrbios neuromusculares; fármacos e 

substâncias terapêuticas para o tratamento de doenças 

e distúrbios genéticos e doenças e distúrbios neuro-

musculares.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/19，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/733,070

[210] 編號 N.º : N/170060

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/17

[730] 申請人 Requerente : Audentes Therapeutics, Inc.

 地址 Endereço : 600 California Street, 17th Floor, San 

Francisco, California 94108, U.S.A.

 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 e substâncias farmacêuti-

cas para tratamento de doenças e distúrbios genéticos 

e doenças e distúrbios neuromusculares; fármacos e 

substâncias terapêuticas para o tratamento de doenças 

e distúrbios genéticos e doenças e distúrbios neuro-

musculares.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/19，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/733,071

[210] 編號 N.º : N/170097

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : 謝艷霞

 Che Im Ha

 地址 Endereço : 澳門柯傳善圍11號A地下

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 外套，手套（服裝），圍巾，背心，上衣，

背心，拖鞋，短襪，長襪，襯衫，帽，褲子，披巾，T恤衫，

頭巾，錢帶（服裝），工裝褲，皮帶。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/170099

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : 頂益（開曼島）控股有限公司

 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

 地址 Endereço : 開曼群島, KY1-1104, 大開曼, 厄蘭樓, 

郵政信箱309

 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 P rodutos : 肉鬆；食用海藻提取物；魚製食品；肉

罐頭；加工過的檳榔；速凍方便菜肴；蛋；奶茶（以奶為

主）；牛奶製品；牛奶飲料（以牛奶為主）；酸奶；牛奶；食

用油脂；土豆片；果凍；可可牛奶（以奶為主）；以果蔬為

主的零食小吃；乾食用菌；豆腐製品；天然或人造的香腸

腸衣；加工過的堅果。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170101

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : 頂益（開曼島）控股有限公司

 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.
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 地址 Endereço : 開曼群島, KY1-1104, 大開曼, 厄蘭樓, 

郵政信箱309

 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁飲料；水（飲料）；奶茶

（非奶為主）；蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；汽水；等滲

飲料；植物飲料；飲料製作配料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170102

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : 頂益（開曼島）控股有限公司

 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

 地址 Endereço : 開曼群島, KY1-1104, 大開曼, 厄蘭樓, 

郵政信箱309

 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 P rodutos : 肉鬆；食用海藻提取物；魚製食品；肉

罐頭；加工過的檳榔；速凍方便菜肴；蛋；奶茶（以奶為

主）；牛奶製品；牛奶飲料（以牛奶為主）；酸奶；牛奶；食

用油脂；土豆片；果凍；可可牛奶（以奶為主）；以果蔬為

主的零食小吃；乾食用菌；豆腐製品；天然或人造的香腸

腸衣；加工過的堅果。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170104

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : 頂益（開曼島）控股有限公司

 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

 地址 Endereço : 開曼群島, KY1-1104, 大開曼, 厄蘭樓, 

郵政信箱309

 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁飲料；水（飲料）；奶茶

（非奶為主）；蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；汽水；等滲

飲料；植物飲料；飲料製作配料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170105

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : 頂益（開曼島）控股有限公司

 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

 地址 Endereço : 開曼群島，KY1-1104，大開曼，厄蘭樓，

郵政信箱309

 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 P rodutos : 肉鬆；食用海藻提取物；魚製食品；肉

罐頭；加工過的檳榔；速凍方便菜肴；蛋；奶茶（以奶為

主）；牛奶製品；牛奶飲料（以牛奶為主）；酸奶；牛奶；食

用油脂；土豆片；果凍；可可牛奶（以奶為主）；以果蔬為

主的零食小吃；乾食用菌；豆腐製品；天然或人造的香腸

腸衣；加工過的堅果。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170107

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : 頂益（開曼島）控股有限公司

 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

 地址 Endereço : 開曼群島，KY1-1104，大開曼，厄蘭樓，

郵政信箱309

 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁飲料；水（飲料）；奶茶

（非奶為主）；蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；汽水；等滲

飲料；植物飲料；飲料製作配料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170108

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : 頂益（開曼島）控股有限公司
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 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

 地址 Endereço : 開曼群島，KY1-1104，大開曼，厄蘭樓，

郵政信箱309

 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 P rodutos : 肉鬆；食用海藻提取物；魚製食品；肉

罐頭；加工過的檳榔；速凍方便菜肴；蛋；奶茶（以奶為

主）；牛奶製品；牛奶飲料（以牛奶為主）；酸奶；牛奶；食

用油脂；土豆片；果凍；可可牛奶（以奶為主）；以果蔬為

主的零食小吃；乾食用菌；豆腐製品；天然或人造的香腸

腸衣；加工過的堅果。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170110

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : 頂益（開曼島）控股有限公司

 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

 地址 Endereço : 開曼群島，KY1-1104，大開曼，厄蘭樓，

郵政信箱309

 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁飲料；水（飲料）；奶茶

（非奶為主）；蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；汽水；等滲

飲料；植物飲料；飲料製作配料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170111

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : XLGAMES, Inc.

 地址 Endereço : 7th Floor, 14, Daewangpangyo-ro 

645beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 

13487, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 虛擬現實遊戲軟件；預錄製遊戲的計算

機程序；計算機遊戲程序；計算機軟件；用於無線內容分

發的計算機軟件；用於處理圖像、圖形和文本的軟件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170112

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : XLGAMES, Inc.

 地址 Endereço : 7th Floor, 14, Daewangpangyo-ro 

645beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 

13487, 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 : 41

[511] 服務 Serv iços : 遊戲服務；遊戲廳服務；遊戲信息的提

供；通過計算機網絡在線提供的遊戲服務；從網絡上的

遊戲站點提供的遊戲服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170115

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : Supercell Oy

 地址 Endereço : Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Fin-

land

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟體；電腦遊戲軟體；可下載的電

腦軟體；可下載的電腦遊戲軟體；資料儲存媒介；遊戲

軟體（用於電視機）；電影片（已錄製）；電視片（已錄

製）；動畫片（已錄製）；用於存放和攜帶電話、電腦、耳

機和照相機的包、盒及套；手機、可攜式電腦及平板電腦

用罩；頭戴式耳機；可下載的出版物；裝飾磁鐵；電話、

電腦、耳機和照相機用帶；電力設備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170116

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : Supercell Oy
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 地址 Endereço : Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Fin-

land

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；卡紙板；連載漫畫書；報紙；照片；

雜誌（期刊）；書籍；期刊；新聞刊物；筆記本；小冊子；

電腦遊戲說明書；寫字紙；信封（文具）；日曆；書籤；筆

記本及日曆封面；包裝紙；包裝材料；紙板盒；紙製聚會

裝飾品；鋼筆；橡皮擦；海報；旗（紙製）；紙製小雕像；

紙袋；貼紙收藏冊；貼紙；卡片；明信片；收藏用卡片；集

換式卡片；紙製標誌牌。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170117

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : Supercell Oy

 地址 Endereço : Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Fin-

land

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；帽子（頭戴物）；T恤衫；運動

衫；襯衫；女式襯衫；馬甲；牛仔褲；褲子；短褲；內衣；運

動裝；短襪；大衣；夾克（服裝）；套裝；裙子；圍巾；手套

（服裝）；連指手套；游泳衣；睡衣褲；睡袍；浴衣；鴨舌

帽；帽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170118

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : Supercell Oy

 地址 Endereço : Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Fin-

land

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 P rodutos : 電子遊戲機；用於玩電子遊戲的手持

裝置；動作技巧遊戲器具；動作人偶玩具；玩具；遊戲器

具；棋盤遊戲器具；遊戲卡牌；動作人偶玩具用裝置；撲

克牌；玩具娃娃；長毛絨玩具；填充玩具；水上玩具；木

製玩具；塑膠玩具；多功能兒童玩具；智力玩具；玩具氣

球；用於存放和攜帶遊戲裝置的包、盒及套。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170119

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : Supercell Oy

 地址 Endereço : Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Fin-

land

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 電子遊戲服務；提供線上電腦遊戲；線

上遊戲服務；提供線上電腦遊戲，多玩家匹配服務，以及

具有比賽，網路或虛擬運動聯賽和遊戲節目性質的線上

娛樂；線上提供與電腦遊戲相關的資訊；通過基於電腦

的系統提供遊戲；在虛擬環境中提供互動式社交遊戲；

通過資訊網路提供與電腦遊戲相關的娛樂資訊；娛樂服

務；體育和文化活動；提供線上出版物；電影、動畫片、

電視節目的放映；娛樂服務，即電影、動畫片、動畫電

影、電視節目的創作、開發與製作；為娛樂目的組織活動

和會議；組織競賽；提供有關電腦遊戲娛樂資訊的網站；

通過互聯網網站提供電腦遊戲以及遊戲服務；組織並進

行視頻和電腦遊戲比賽和聯賽；組織電子體育賽事。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170120

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : Supercell Oy

 地址 Endereço : Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Fin-

land

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；帽子（頭戴物）；T恤衫；運動

衫；襯衫；女式襯衫；馬甲；牛仔褲；褲子；短褲；內衣；運

動裝；短襪；大衣；夾克（服裝）；套裝；裙子；圍巾；手套

（服裝）；連指手套；游泳衣；睡衣褲；睡袍；浴衣；鴨舌

帽；帽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170121

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : Supercell Oy

 地址 Endereço : Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Fin-

land

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28
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[511] 產品 P rodutos : 電子遊戲機；用於玩電子遊戲的手持

裝置；動作技巧遊戲器具；動作人偶玩具；玩具；遊戲器

具；棋盤遊戲器具；遊戲卡牌；動作人偶玩具用裝置；撲

克牌；玩具娃娃；長毛絨玩具；填充玩具；水上玩具；木

製玩具；塑膠玩具；多功能兒童玩具；智力玩具；玩具氣

球；用於存放和攜帶遊戲裝置的包、盒及套。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170122

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : Supercell Oy

 地址 Endereço : Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Fin-

land

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 電子遊戲服務；提供線上電腦遊戲；線

上遊戲服務；提供線上電腦遊戲，多玩家匹配服務，以及

具有比賽，網路或虛擬運動聯賽和遊戲節目性質的線上

娛樂；線上提供與電腦遊戲相關的資訊；通過基於電腦

的系統提供遊戲；在虛擬環境中提供互動式社交遊戲；

通過資訊網路提供與電腦遊戲相關的娛樂資訊；娛樂服

務；體育和文化活動；提供線上出版物；電影、動畫片、

電視節目的放映；娛樂服務，即電影、動畫片、動畫電

影、電視節目的創作、開發與製作；為娛樂目的組織活動

和會議；組織競賽；提供有關電腦遊戲娛樂資訊的網站；

通過互聯網網站提供電腦遊戲以及遊戲服務；組織並進

行視頻和電腦遊戲比賽和聯賽；組織電子體育賽事。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170123

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : Supercell Oy

 地址 Endereço : Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Fin-

land

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟體；電腦遊戲軟體；可下載的電

腦軟體；可下載的電腦遊戲軟體；資料儲存媒介；遊戲

軟體（用於電視機）；電影片（已錄製）；電視片（已錄

製）；動畫片（已錄製）；用於存放和攜帶電話、電腦、耳

機和照相機的包、盒及套；手機、可攜式電腦及平板電腦

用罩；頭戴式耳機；可下載的出版物；裝飾磁鐵；電話、

電腦、耳機和照相機用帶；電力設備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170124

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/18

[730] 申請人 Requerente : Supercell Oy

 地址 Endereço : Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Fin-

land

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；卡紙板；連載漫畫書；報紙；照片；

雜誌（期刊）；書籍；期刊；新聞刊物；筆記本；小冊子；

電腦遊戲說明書；寫字紙；信封（文具）；日曆；書籤；筆

記本及日曆封面；包裝紙；包裝材料；紙板盒；紙製聚會

裝飾品；鋼筆；橡皮擦；海報；旗（紙製）；紙製小雕像；

紙袋；貼紙收藏冊；貼紙；卡片；明信片；收藏用卡片；集

換式卡片；紙製標誌牌。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170162

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/19

[730] 申請人 Requerente : 廣州探途網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港東路70號

之二自編004號房

 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 : 可下載的手機應用軟件；安全監控機器

人；可下載的計算機應用軟件；已編碼的身份識別卡；

教學機器人；動畫片；網絡通信設備；電子出版物（可下

載）；預訂出租車用手機應用軟件；用於支付服務的電子

和磁性身份識別卡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170163

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/19

[730] 申請人 Requerente : 廣州探途網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港東路70號

之二自編004號房
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 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 : 計算機網絡和網站的在線推廣；計算機

網絡上的在線廣告；廣告；為廣告或推銷提供模特服務；

為他人在互聯網上做廣告；替他人推銷商品和服務；通

過分發印刷品和促銷競賽替他人推銷商品和服務；廣告

代理服務；計算機數據庫信息系統化；組織商業或廣告

展覽及活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170188

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/22

[730] 申請人 Requerente : 舒昉國際貿易有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336至342號富達花園

17樓F座及G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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，消毒劑，

抗菌洗手液。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色字體，（底色沒有顏色

要求）。

[210] 編號 N.º : N/170288

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/24

[730] 申請人 Requerente : Centre for Novostics Limited

 地址 Endereço : The Chinese University of Hong 

Kong, Shatin, NT, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veteriná-

rios; cuidados higiénicos e de beleza para seres hu-

manos ou animais; serviços de testes e relatórios de 

diagnóstico médico; serviços de diagnóstico clínico na 

preparação, amplificação, rotulagem, detecção, análise 

e sequenciação de ácidos nucleicos e outras moléculas 

biológicas de seres humanos ou animais; serviços de 

diagnóstico médico, forense e de testes médicos gené-

ticos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170289

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/24

[730] 申請人 Requerente : Centre for Novostics Limited

 地址 Endereço : The Chinese University of Hong 

Kong, Shatin, NT, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, pes-

quisa e desenho relacionados a estes; pesquisa e desen-

volvimento científicos; pesquisa médica; concepção e 

desenvolvimento de hardware e software de computa-

dor; rastreio de DNA para fins de pesquisa científica; 

fornecimento de serviços de diagnóstico para terceiros 

nos domínios da ciência e pesquisa com elas relaciona-

das; fornecimento de serviços de análise de amostras 

de reagentes para terceiros nos domínios da ciência e 

da pesquisa com elas relacionadas; serviços informá-

ticos; fornecimento de um serviço de rede on-line que 

permite aos utilizadores armazenar, analisar e parti-

lhar dados nas áreas das ciências da vida; serviços de 

assistência técnica; serviços de consultoria científica; 

fornecimento on-line de software não descarregável 

para a concepção e encomenda personalizadas de 

ensaios e reagentes; concepção e desenvolvimento de 

aparelhos e instrumentos de laboratório e de sistemas 

informáticos para utilização na análise de biomolécu-

las; instalação e manutenção de software informático 

e de bases de dados usadas no domínio da análise de 

biomoléculas; serviços de consultoria, informação e 

assessoria no domínio da análise de biomoléculas; 

desenvolvimento de produtos no domínio da pesquisa 

científica e clínica; serviços de pesquisa e desenvolvi-

mento de produtos para terceiros no domínio dos pro-

dutos químicos e reagentes para uso como diagnóstico 

e outras utilidades, bem como serviços de rastreio e 

diagnóstico de produtos químicos para terceiros; pes-

quisa e desenvolvimento de produtos para terceiros, e 

design para terceiros, tudo no domínio dos produtos 

farmacêuticos e de cuidados de saúde; pesquisa labo-
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ratorial na área da sequenciação de genes utilizando 

sondas de teste e software analítico; serviços de de-

senvolvimento de base de dados; serviços de pesquisa 

em biotecnologia; concepção e desenvolvimento de 

aparelhos e instrumentos de diagnóstico médico e de 

sistemas informáticos para utilização na análise de 

biomoléculas; análise química de rastreio; serviços de 

pesquisa e desenvolvimento para terceiros no domínio 

de produtos químicos e reagentes para uso como diag-

nóstico, terapêutica, herbicida, agentes citotóxicos e 

outras utilidades, e serviços de rastreio e diagnóstico 

químico para terceiros; pesquisa, desenvolvimento e 

design de produtos farmacêuticos e de cuidados de 

saúde; serviços de sequenciação de genes utilizando 

sondas de teste contendo marcadores bioquímicos e 

software analítico; serviços de desenvolvimento de ba-

ses de dados; análise de ácidos nucleicos e proteínas, 

entre os quais a análise de ácidos nucleicos e proteínas 

para fins de detecção e monitorização, teste e aprova-

ção da qualidade e especificação dos mesmos; pesquisa 

científica e médica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170350

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/26

[730] 申請人 Requerente : IMMUNOMEDICS, INC.

 地址 Endereço : 300 American Road, Morris Plains, 

New Jersey 07950, 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 farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170351

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/26

[730] 申請人 Requerente : IMMUNOMEDICS, INC.

 地址 Endereço : 300 American Road, Morris Plains, 

New Jersey 07950, 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 farmacêuticas para o tra-

tamento de distúrbios oncológicos, distúrbios auto-

-imunes, distúrbios inflamatórios e hematológicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170374

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/29

[730] 申請人 Requerente : Crystal Jade Culinary Concepts 

Holdings Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 180B Bencoolen Street, #11-01 The 

Bencoolen, Singapore 189648

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉類，魚類，家禽及野味；肉類提取物；

醃製、冷凍、風乾及煮熟的水果和蔬菜；果凍；果醬；蛋；

食用油及脂肪；蔬菜乾；水果乾；葡萄乾；可食用堅果；主

要由堅果製成的食品；水果沙拉；水果果凍；果醬；洋蔥，

醃製的；醃製橄欖；蜜餞；煮食用蔬菜汁；果醬；巧克力

堅果黃油；可可脂；花生黃油醬；花生醬；水果罐頭；蔬

菜，罐頭裝；泡菜；豆漿；醃製、冷凍、風乾及煮熟的水果

及蔬菜；加工肉製品；肉乾；魚類製食品；人造黃油；主要

由肉類製成的小食；烤肉；肝醬；主要由預煮蔬菜製成的

小食；主要由蛋類製成的小食；馬鈴薯小食；薯片；薯條；

奶酪；奶酪蘸醬；奶酪醬；奶酪棒；大蝦，非鮮活；主要由

肉類製成的預製膳食；主要由魚類製成的預製膳食；主

要由雞肉製成的預製膳食；主要由蛋類製成的預製膳食；

主要由豆腐製成的預製膳食；全部或大部分由肉類製成

的即食食品；全部或大部分由魚類製成的即食食品；全部

或大部分由家禽製成的即食食品；主要由肉類製成的冷

凍備餐；主要由魚類製成的冷凍備餐；主要由家禽製成的

冷凍備餐；主要由蔬菜製成的冷凍備餐。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170376

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/29

[730] 申請人 Requerente : Crystal Jade Culinary Concepts 

Holdings Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 180B Bencoolen Street, #11-01 The 

Bencoolen, Singapore 189648

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉類，魚類，家禽及野味；肉類提取物；

醃製、冷凍、風乾及煮熟的水果和蔬菜；果凍；果醬；蛋；

食用油及脂肪；蔬菜乾；水果乾；葡萄乾；可食用堅果；主

要由堅果製成的食品；水果沙拉；水果果凍；果醬；洋蔥，

醃製的；醃製橄欖；蜜餞；煮食用蔬菜汁；果醬；巧克力

堅果黃油；可可脂；花生黃油醬；花生醬；水果罐頭；蔬

菜，罐頭裝；泡菜；豆漿；醃製、冷凍、風乾及煮熟的水果

及蔬菜；加工肉製品；肉乾；魚類製食品；人造黃油；主要

由肉類製成的小食；烤肉；肝醬；主要由預煮蔬菜製成的

小食；主要由蛋類製成的小食；馬鈴薯小食；薯片；薯條；

奶酪；奶酪蘸醬；奶酪醬；奶酪棒；大蝦，非鮮活；主要由

肉類製成的預製膳食；主要由魚類製成的預製膳食；主

要由雞肉製成的預製膳食；主要由蛋類製成的預製膳食；

主要由豆腐製成的預製膳食；全部或大部分由肉類製成

的即食食品；全部或大部分由魚類製成的即食食品；全部

或大部分由家禽製成的即食食品；主要由肉類製成的冷

凍備餐；主要由魚類製成的冷凍備餐；主要由家禽製成的

冷凍備餐；主要由蔬菜製成的冷凍備餐。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170481

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/29

[730] 申請人 Requerente : 泰盛科技（集團）股份有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省台州市東環大道638號台州

跨境電子商務產業園1號樓207-12

 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 : 抽屜用襯紙（有或沒有香味）；紙製抹

布；衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；卸妝用薄紙；紙製洗

臉巾；紙圍涎；木紋紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170482

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/29

[730] 申請人 Requerente : 泰盛科技（集團）股份有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省台州市東環大道638號台州

跨境電子商務產業園1號樓207-12

 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 : 抽屜用襯紙（有或沒有香味）；紙製抹

布；衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；卸妝用薄紙；紙製洗

臉巾；紙圍涎；木紋紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170483

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/29

[730] 申請人 Requerente : 泰盛科技（集團）股份有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省台州市東環大道638號台州

跨境電子商務產業園1號樓207-12

 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 : 抽屜用襯紙（有或沒有香味）；紙製抹

布；衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；卸妝用薄紙；紙製洗

臉巾；紙圍涎；木紋紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170484

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/29

[730] 申請人 Requerente : 泰盛科技（集團）股份有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省台州市東環大道638號台州

跨境電子商務產業園1號樓207-12

 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 : 抽屜用襯紙（有或沒有香味）；紙製抹

布；衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；卸妝用薄紙；紙製洗

臉巾；紙圍涎；木紋紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170485

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/29

[730] 申請人 Requerente : 泰盛科技（集團）股份有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省台州市東環大道638號台州

跨境電子商務產業園1號樓207-12

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 抽屜用襯紙（有或沒有香味）；紙製抹

布；衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；卸妝用薄紙；紙製洗

臉巾；紙圍涎；木紋紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170486

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/29

[730] 申請人 Requerente : 泰盛科技（集團）股份有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省台州市東環大道638號台州

跨境電子商務產業園1號樓207-12

 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 : 抽屜用襯紙（有或沒有香味）；紙製抹

布；衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；卸妝用薄紙；紙製洗

臉巾；紙圍涎；木紋紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170487

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/29

[730] 申請人 Requerente : 泰盛科技（集團）股份有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省台州市東環大道638號台州

跨境電子商務產業園1號樓207-12

 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 : 抽屜用襯紙（有或沒有香味）；紙製抹

布；衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；卸妝用薄紙；紙製洗

臉巾；紙圍涎；木紋紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170537

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/30

[730] 申請人 Requerente : Eltimir Ivanov Sanchini

 地址 Endereço : Via Ansedonia 71, I-58100 Grosseto 

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/170538

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/30

[730] 申請人 Requerente : MONICA ANNA MIROGLIO

 地址 Endereço : Via dei Salici 4 20090 Cesano Bosco-

ne (Milano) 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；連衣裙；護領；茄克（服裝）；襯

衫；T恤衫；裙子；領帶；褲子；圍巾；帽子（頭戴）；皮衣

（服裝）；仿皮革製服裝。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170539

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/06/30

[730] 申請人 Requerente : MONICA ANNA MIROGLIO

 地址 Endereço : Via dei Salici 4 20090 Cesano Bosco-

ne (Milano) 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/170561

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/01
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[730] 申請人 Requerente : MONETA SOCIETA’ A RES-

PONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA

 地址 Endereço : Via della Bonta’, 36, 01100 Viterbo 

(VT), 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 P ro duto s : 服裝；上衣；防水服；大衣；茄克（服

裝）；帶兜帽的風雪大衣；鞋；襪；帽；T恤衫；呢絨夾克

（衣服）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170562

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/01

[730] 申請人 Requerente : MONETA SOCIETA’ A RES-

PONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA

 地址 Endereço : Via della Bonta’, 36, 01100 Viterbo 

(VT), 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；為商品和服務的買賣雙方

提供在線市場；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）；人事管理諮詢；為商業或廣告目的編製網頁索引；

為零售目的在通訊媒體上展示商品；通過郵購定單進行

的廣告宣傳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170582

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/02

[730] 申請人 Requerente : 陳學超

 Chan Hok Chio

 地址 Endereço : 澳門氹仔基馬拉斯大馬路寶龍花園19

樓T座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 餐巾環，毛巾架和毛巾環架，衛生紙架，

垃圾桶，衣服撑架，鈕扣架（家用器具）。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/170583

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/02

[730] 申請人 Requerente : 陳學超

 Chan Hok Chio

 地址 Endereço : 澳門氹仔基馬拉斯大馬路寶龍花園19

樓T座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 小便池，龍頭，座廁，盥洗盆（衛生設備

部件）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/170591

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/02

[730] 申請人 Requerente : THE PILOT INK CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 3-17, Midori-cho, Showa-ku, Na-

goya-shi, Aichi, 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 diversão; brinquedos para animais 

domésticos; brinquedos; bonecas; jogos de Go; xadrez 

Japonês (jogos de Shogi); cartas de jogar Japonesas 

(Utagaruta); dados (jogos); jogos de dados Japoneses 

(Sugoroku); copos para dados (jogos); damas Chine-

sas (jogos); jogos de xadrez; jogos de damas (conjun-

to de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos de 

dominós; cartas de jogar; cartas de jogar Japonesas 

(Hanafuda); mah-jong (jogos); máquinas e aparelhos 

de jogos; equipamentos de bilhar; equipamentos des-

portivos; aparelhos para a pesca; gaiolas e redes para 

insectos de brincar.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2020/01/20，日本 Japão，編號

N.º 2020-006055

[210] 編號 N.º : N/170592

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/02

[730] 申請人 Requerente : 青林設計有限公司

 DRAGON FINE DESIGN LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Room A6, 1/F, Tai Tak Industrial 

Building, 2-12 Kwai Fat Road, Kwai Chung, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 水管龍頭；自來水設備的調節和安全附

件；進水裝置；自動澆水裝置；澡盆；坐浴浴盆；馬桶座

圈；消毒設備；衛生間用乾手器；抽水馬桶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170593

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/02

[730] 申請人 Requerente : 鯊灣科技集團有限公司

 Sharkgulf Technologies Group Limited

 地址 Endereço : 香港軒尼詩道245-251號守時大廈11字

樓A1室

 Unit A1 of Unit A 11/F Success Comm Bldg 245-251 

Hennessy Rd, HK

 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 : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；工業品外觀設計；計算機軟件

維護；計算機系統設計；計算機系統遠程監控；軟件即服

務（SaaS）；信息技術諮詢服務；數據加密服務；平臺即

服務（PaaS）；計算機平臺的開發；研究和開發新產品；

設備和儀器的功能測試；計算機軟件測試；計算機軟件

的設計和開發；數據庫設計和開發；軟件設計和開發；計

算機軟件設計和編寫；驅動及操作系統軟件開發；即時通

信用軟件的設計和開發；平面設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170608

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/02

[730] 申請人 Requerente : ZP Group ApS

 地址 Endereço : Saunte Bygade 42 B 3100 Hornbæk 

Dinamarca

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 P ro duto s : Sabão; p er f u m a r ia; p er f u me s; 

cosméticos; preparações cosméticas para a pele; 

preparações cosmét icas para o banho; água-de-

coloónia; desodorizantes para uso pessoal; cremes e 

loções cosméticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170679

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/03

[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 nº 555, 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 : Serviços de publicidade, marketing e 

promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços de 

feiras e exposições, organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; serviços de programas de fide-

lidade, incentivo e bônus; fornecimento de espaço pu-

blicitário; serviços de compras para terceiros [compra 

de bens e serviços para outras empresas]; serviços de 

loja de vendas por grosso e a retalho; serviços de assis-

tência, gestão e administração de negócios comerciais; 

contabilidade, contabilidade e auditoria, preparação 

de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170680

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/03

[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 nº 555, 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 : Serviços de publicidade, marketing e 

promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços de 

feiras e exposições, organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; serviços de programas de fide-

lidade, incentivo e bônus; fornecimento de espaço pu-

blicitário; serviços de compras para terceiros [compra 

de bens e serviços para outras empresas]; serviços de 

loja de vendas por grosso e a retalho; serviços de assis-

tência, gestão e administração de negócios comerciais; 

contabilidade, contabilidade e auditoria, preparação 

de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170741

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/06

[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 nº 555, 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 : Serviços de publicidade, marketing e 

promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços de 

feiras e exposições, organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; serviços de programas de fide-

lidade, incentivo e bônus; fornecimento de espaço pu-

blicitário; serviços de compras para terceiros [compra 

de bens e serviços para outras empresas]; serviços de 

loja de vendas por grosso e a retalho; serviços de assis-

tência, gestão e administração de negócios comerciais; 

contabilidade, contabilidade e auditoria, preparação 

de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, preto, amarelo, 

verde.

[210] 編號 N.º : N/170753

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志達

 Ma João

 地址 Endereço : Unit 1101-1102, 11/F, AIA Tower, 

No.251A-301 Avenida Comercial de Macao

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 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/170755

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志達

 Ma João

 地址 Endereço : Unit 1101-1102, 11/F, AIA Tower, 

No.251A-301 Avenida Comercial de Macao

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 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 : 



13364 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2020 年 9 月 16 日

[210] 編號 N.º : N/170759

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/07

[730] 申請人 Requerente : 伍劍雄

 Ng Kim Hong

 地址 Endereço : 澳門64號關閘馬路怡南大廈14樓A

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 中餐廳、川菜餐廳、粵菜餐廳。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色（C：80 M：0 Y：45 

K：0）白色。

[210] 編號 N.º : N/170762

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/07

[730] 申請人 Requerente : JACOB COHEN COMPANY 

S.P.A.

 地址 Endereço : Via Vittor Pisani, 20, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas; velas perfumadas; velas peque-

nas (tealight); velas de mesa; mechas para iluminação; 

velas para árvore de Natal; velas para iluminação; ve-

las com fragrância para aromaterapia; lamparinas (ve-

las); torcidas (pavios) para velas; velas para absorver o 

fumo; velas flutuantes; cera de óleo de soja (para uso 

industrial); cera de abelhas; velas contendo repelente 

de insectos; velas aromáticas; sebo; óleos leves; torci-

das (pavios) de candeeiros; gorduras para iluminação; 

aparas de madeira para acender lume; cera para ilumi-

nação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170772

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/07

[730] 申請人 Requerente : MARIA JOSE RONDON REN-

GEL

 地址 Endereço : Calle Ladera de los Almendros 22 E, 

1º B, Madrid, 28032 Spain

 國籍 Nacionalidade : 委內瑞拉 Venezuelana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包；背包；手提包；鏈式網眼錢包；運

動包；購物袋；旅行包（箱）；傘；海濱浴場用手提袋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170773

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/07

[730] 申請人 Re querente : M A R I A JO SE RON DON 

RENGEL

 地址 Endereço : Calle Ladera de los Almendros 22 E, 

1º B, Madrid, 28032 Spain

 國籍 Nacionalidade : 委內瑞拉 Venezuelana

 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/170774

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/07

[730] 申請人 Requerente : Giulia Brasson

 地址 Endere ç o : V ia G or i z ia, 1 35020 L eg na ro 

(PD) - 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；連衣裙；護領；茄克（服裝）；襯

衫；T恤衫；裙子；領帶；褲子；圍巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170775

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/07

[730] 申請人 Requerente : Giulia Brasson

 地址 Endere ç o : V ia G or i z ia, 1 35020 L eg na ro 

(PD) - Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35
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[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/170776

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/07

[730] 申請人 Requerente : SIMONE BOTTE

 地址 Endereço : Via Golfaro Francia 21, 47521 Cesena, 

FC - 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；連衣裙；護領；茄克（服裝）；襯

衫；T恤衫；裙子；領帶；褲子；圍巾；帽子（頭戴）；皮衣

（服裝）；仿皮革製服裝。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170777

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/07

[730] 申請人 Requerente : SIMONE BOTTE

 地址 Endereço : Via Golfaro Francia 21, 47521 Cesena, 

FC - 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/170789

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/08

[730] 申請人 Requerente : TARANTINO ANTONIO

 地址 Endereço : Via Salvatore Grande N. 1 A -Lecce 

(Le) 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 : 皮衣；連衣裙；仿皮革製服裝；外套；褲

帶；服裝；制服；西服袋巾；亞麻布服裝；衣領；皮製長外

衣；仿皮服裝；男用游泳褲；長皮毛圍巾（披肩）；披肩；

帽子；圍巾；披巾；上衣；大衣；浴衣；絨衣；鞋。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/170790

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/08

[730] 申請人 Requerente : TARANTINO ANTONIO

 地址 Endereço : Via Salvatore Grande N. 1 A -Lecce 

(Le) 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 : 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；在計算機檔案中進行數據檢索（替他

人）；會計；尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/170793

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/08

[730] 申請人 Requerente : 上海米哈遊網絡科技股份有限公司

 miHoYo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區欽州路100號一號樓

1104-6室

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

 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 : 視頻遊戲卡；可下載的計算機程序；可

下載的計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；計算機

軟件（已錄製）；計算機外圍設備；可下載的影像文件；鼠
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標墊；時間記錄裝置；可視電話；聲音傳送裝置；頭戴式

耳機；照相機（攝影）；動畫片；眼鏡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170794

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/08

[730] 申請人 Requerente : 上海米哈遊網絡科技股份有限公司

 miHoYo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區欽州路100號一號樓

1104-6室

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, 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 : 提供不可下載在線視頻；組織教育或娛

樂競賽；提供不可下載的在線電子出版物；廣播和電視

節目製作；電視文娛節目；提供不可下載在線音樂；娛樂

服務；演出；提供娛樂設施；提供娛樂信息；提供遊戲廳

服務；通過計算機網絡在線提供的遊戲服務；遊戲器具

出租；錄像帶剪輯；組織表演（演出）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170795

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/08

[730] 申請人 Requerente : 上海米哈遊網絡科技股份有限公司

 miHoYo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區欽州路100號一號樓

1104-6室

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, 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；材料測試；工業品外觀設計；

包裝設計；服裝設計；計算機軟件設計；計算機硬件設計

和開發諮詢；計算機軟件出租；計算機軟件維護；提供互

聯網搜索引擎；網站設計諮詢；軟件即服務（SaaS）；信

息技術諮詢服務；藝術品鑒定；平面美術設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170796

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/08

[730] 申請人 Requerente : 上海米哈遊網絡科技股份有限公司

 miHoYo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區欽州路100號一號樓

1104-6室

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

 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 : 視頻遊戲卡；可下載的計算機程序；可

下載的計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；計算機

軟件（已錄製）；計算機外圍設備；可下載的影像文件；鼠

標墊；時間記錄裝置；可視電話；聲音傳送裝置；頭戴式

耳機；照相機（攝影）；動畫片；眼鏡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170797

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/08

[730] 申請人 Requerente : 上海米哈遊網絡科技股份有限公司

 miHoYo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區欽州路100號一號樓

1104-6室

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, 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 : 提供不可下載在線視頻；組織教育或娛

樂競賽；提供不可下載的在線電子出版物；廣播和電視

節目製作；電視文娛節目；提供不可下載在線音樂；娛樂

服務；演出；提供娛樂設施；提供娛樂信息；提供遊戲廳

服務；通過計算機網絡在線提供的遊戲服務；遊戲器具

出租；錄像帶剪輯；組織表演（演出）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170798

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/08

[730] 申請人 Requerente : 上海米哈遊網絡科技股份有限公司

 miHoYo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區欽州路100號一號樓

1104-6室

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial



N.º 38 — 16-9-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13367

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；材料測試；工業品外觀設計；

包裝設計；服裝設計；計算機軟件設計；計算機硬件設計

和開發諮詢；計算機軟件出租；計算機軟件維護；提供互

聯網搜索引擎；網站設計諮詢；軟件即服務（SaaS）；信

息技術諮詢服務；藝術品鑒定；平面美術設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170819

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/09

[730] 申請人 Requerente : Pass Laboratories Inc.

 地址 Endereço : 13395 New Airport Rd. Ste G Au-

burn, CA 95602 EUA

 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 : Gravadores de banda magnética; me-

gafones; armários para altifalantes; receptores de áu-

dio e vídeo; altifalantes; aparelhos para a transmissão 

do som; altifalantes [megafones]; leitores multimédia 

portáteis; misturadores de áudio; amplificadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170827

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/09

[730] 申請人 Requerente : Priscilla Ionta

 地址 Endereço : Via Garibaldi S. Lorenzo, N.53, Santi 

Cosma e Damiano, 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；連衣裙；護領；茄克（服裝）；襯

衫；T恤衫；裙子；領帶；褲子；圍巾；帽子（頭戴）；皮衣

（服裝）；仿皮革製服裝。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170828

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/09

[730] 申請人 Requerente : Priscilla Ionta

 地址 Endereço : Via Garibaldi S. Lorenzo, N.53, Santi 

Cosma e Damiano, 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/170859

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/10

[730] 申請人 Requerente : 浙江聖奧家具製造有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市蕭山區蕭山經濟技術

開發區寧東路35號

 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 : 傢俱；辦公傢俱；沙發；椅子（座椅）；桌

子；辦公椅；茶几；書桌；公文櫃；金屬傢俱；衣架；雜誌

架；梳妝台；鏡子（玻璃鏡）；傢俱用非金屬附件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170866

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/10

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊泰集團有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區伊

煤南路14號街坊區六中南

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 氮；酒精；乙醇；乙醚；甲烷；工業用鹽；

鈉鹽（化合物）；丁烯；汽油淨化添加劑；漂洗劑；製漆用

化學品；染料助劑；殺蟲劑用化學添加劑；肥料；肥料製

劑；食物防腐用化學品；異戊二烯；工業用洗淨劑；異丙

醇；丙烯乙酯；清漆溶劑；己醇；硫；工業氧；工業石墨；

過濾材料（化學製劑）；工業用黏合劑。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/170867

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/10

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊泰集團有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區伊

煤南路14號街坊區六中南

 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 : 潤髮乳；洗髮粉；洗面奶；洗衣用漂白

劑；漂白水；乾洗劑；洗衣粉；去色劑；去漬劑；去油漬

油；拋光蠟；上光劑；金剛砂；磨光粉；香皂香精；化妝

品；皮膚增白霜；增白霜；牙膏；口香水；香；空氣芳香

劑；地板蠟；芳香劑（香精油）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170868

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/10

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊泰集團有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區伊

煤南路14號街坊區六中南

 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 : 進出口代理；將信息編入計算機數據庫；

自動售貨機出租；廣告宣傳；廣告設計；商業管理輔助；

人事管理諮詢；替他人推銷；會計；商業企業遷移。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170877

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/10

[730] 申請人 Requerente : Evofem Biosciences, Inc.

 地址 Endereço : 12400 High Bluff Drive, Suite 600, 

San Diego, California 92130, United States of Ameri-

ca

 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 : Lubrificante para uso pessoal; lubri-

ficantes sexuais pessoais; preparações farmacêuticas, 

nomeadamente, microbicidas que criam um ambiente 

inóspito para os espermatozóides; preparações farma-

cêuticas, nomeadamente, microbicidas que criam um 

ambiente inóspito para vírus e bactérias patogénicas; 

gel tamponante ácido (solução tamponante) medicinal 

com propriedades bio-adesivas designados a manter 

um ambiente ideal para uso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170878

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/10

[730] 申請人 Requerente : Evofem Biosciences, Inc.

 地址 Endereço : 12400 High Bluff Drive, Suite 600, 

San Diego, California 92130, United States of Ameri-

ca

 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 de investigação/pesquisa e 

desenvolvimento de soluções médicas, farmacêuticas, 

terapêuticas e tecnológicas para a saúde da mulher.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170879

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/10

[730] 申請人 Requerente : Evofem Biosciences, Inc.

 地址 Endereço : 12400 High Bluff Drive, Suite 600, 

San Diego, California 92130, United States of Ameri-

ca

 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 : Lubrificante para uso pessoal; lubri-

ficantes sexuais pessoais; preparações farmacêuticas, 

nomeadamente, microbicidas que criam um ambiente 

inóspito para os espermatozóides; preparações farma-

cêuticas, nomeadamente, microbicidas que criam um 

ambiente inóspito para vírus e bactérias patogénicas; 

gel tamponante ácido (solução tamponante) medicinal 

com propriedades bio-adesivas designados a manter 

um ambiente ideal para uso.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/170880

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/10

[730] 申請人 Requerente : Evofem Biosciences, Inc.

 地址 Endereço : 12400 High Bluff Drive, Suite 600, 

San Diego, California 92130, United States of Ameri-

ca

 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 de investigação/pesquisa e 

desenvolvimento de soluções médicas, farmacêuticas, 

terapêuticas e tecnológicas para a saúde da mulher.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170881

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/10

[730] 申請人 Requerente : Evofem Biosciences, Inc.

 地址 Endereço : 12400 High Bluff Drive, Suite 600, 

San Diego, California 92130, United States of Ameri-

ca

 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 : Lubrificante para uso pessoal; lubri-

ficantes sexuais pessoais; preparações farmacêuticas, 

nomeadamente, microbicidas que criam um ambiente 

inóspito para os espermatozóides; preparações farma-

cêuticas, nomeadamente, microbicidas que criam um 

ambiente inóspito para vírus e bactérias patogénicas; 

gel tamponante ácido (solução tamponante) medicinal 

com propriedades bio-adesivas designados a manter 

um ambiente ideal para uso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170882

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/10

[730] 申請人 Requerente : Evofem Biosciences, Inc.

 地址 Endereço : 12400 High Bluff Drive, Suite 600, 

San Diego, California 92130, United States of Ameri-

ca

 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 de investigação/pesquisa e 

desenvolvimento de soluções médicas, farmacêuticas, 

terapêuticas e tecnológicas para a saúde da mulher.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170900

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/13

[730] 申請人  R e q u e r e n t e : A N A B E L E N G A RC I A 

AMAYA

 地址 Endereço : Apartment 5 left, Mambroque Buil-

ding 2F, Garcilaso de la Vega Street 17, Santa Cruz de 

Tenerife, Canary Island 38005 Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；連衣裙；護領；茄克（服裝）；襯

衫；T恤衫；裙子；領帶；褲子；圍巾；帽子（頭戴）；皮衣

（服裝）；仿皮革製服裝。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170901

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/13

[730] 申請人  R e q u e r e n t e : A N A B E L E N G A RC I A 

AMAYA

 地址 Endereço : Apartment 5 left, Mambroque Buil-

ding 2F, Garcilaso de la Vega Street 17, Santa Cruz de 

Tenerife, Canary Island 38005 Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 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/170902

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/13
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[730] 申請人 Requerente : Simone Tessadori

 地址 Endereço : Italy Calcinato(BS) frazione Ponte 

San Marco, Via Statale N. 208

 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；連衣裙；護領；茄克（服裝）；襯

衫；T恤衫；裙子；領帶；褲子；圍巾；帽子（頭戴）；皮衣

（服裝）；仿皮革製服裝。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170903

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/13

[730] 申請人 Requerente : Simone Tessadori

 地址 Endereço : Italy Calcinato(BS) frazione Ponte 

San Marco, Via Statale N. 208

 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/170909

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/13

[730] 申請人 Requerente : ITOCHU Corporation

 地址 Endereço : 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 

530-8448, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Mochilas; etiquetas de bagagem; sacos 

para campistas; sacos para alpinistas; sacos para des-

porto; sacos; sacos de praia; porta-cartões de visita; 

porta-cartões [porta-notas]; roupas para animais de 

estimação; coleiras para animais; cubos de compacta-

ção adaptados para bagagem; pastas para conferências 

(artigos de couro); portfólios para conferências; capas 

para animais; porta-cartões de crédito [carteiras]; sa-

cos para vestuário para viagens; malas de mão; arreios 

para animais; porta-chaves; molesquine [imitação de 

couro]; chapéus-de-sol; carteiras de bolso; bolsas para 

transportar bebés; porta-moedas; “randsels” [mochi-

las escolares japonesas]; rédeas para guiar crianças; 

mochilas de uma alça; alforjes; mochilas escolares; 

sacolas escolares; sacos para compras; alcofas para 

transporte de bebés; faixas de fixação no corpo para 

transportar bebés; malas de viagem; malas de viagem 

com rodas; sacos para ferramentas, não guarnecidos; 

sacos de viagem; baús de viagem; baús [bagagem]; ca-

pas para chapéus-de-chuva; chapéus-de-chuva; estojos 

para artigos de toucador, não guarnecidos; sacos para 

compras com rodas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170910

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/13

[730] 申請人 Requerente : ITOCHU Corporation

 地址 Endereço : 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 

530-8448, 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 : Soutiens adesivos; botins; aventais 

[vestuário]; plastrões; cuecas para bebés [roupa inte-

rior]; bandanas [lenços de pescoço]; roupões de ba-

nho; sandálias de banho; chinelos de banho; toucas de 

banho; calções de banho com perna; fatos de banho; 

calções de banho; roupas de praia; sapatos de praia; 

cintos [vestuário]; boinas; babetes, sem ser de papel; 

babetes, com manga sem ser em papel; boas (cache-

cóis); corpetes [lingerie]; bodies[roupa interior]; botas 

para desporto; botas; calções boxer; suspensórios 

para vestuário [suspensórios]; soutiens; cuecas para 

vestir; camisolas; palas de boné; bonés [chapelaria]; 

bonés sendo chapelaria; vestuário com componentes 

adelgaçantes; vestuário para ginástica; roupas; ca-

sacos; colarinhos [vestuário]; combinações [roupas]; 

corseletes; espartilhos [roupa interior]; punhos de ca-

misa; vestuário para ciclistas; colarinhos destacáveis; 

protecções de axila (peças de vestuário); vestidos; 

roupões; tapa-orelhas [vestuário]; vestuário bordado; 

luvas sem dedos; coletes para a  pesca; chuteiras para 

futebol; sapatos para futebol; cobre-pés não aquecidos 

electricamente [vestuário]; gáspeas para calçado; cal-

çado; gabardinas [vestuário]; presilhas para polainas; 
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polainas; cintas; luvas [vestuário]; sapatos de ginástica; 

capas de cabeleireiro; meias-botas; chapéus; faixas 

para a cabeça [vestuário]; lenços para a cabeça; chape-

laria; protectores de tacões para sapatos; tacões para 

calçado; calcanheiras para meias; capuzes [vestuário]; 

hosiery; solas interiores; jaquetas [vestuário]; jerseys 

[vestuário]; uniformes de judo; vestidos tipo camisola; 

camisolões [pulôveres]; uniformes de karatê; quimo-

nos; cuecas de senhora; malhas [vestuário]; botas de 

renda; enxovais de bebé [vestuário]; agasalhos para as 

pernas (perneiras); perneiras [agasalhos para as per-

nas]; perneiras [calças]; “leotards” [fatos de ginástica 

ou dança]; librés; mitenes; cintos para dinheiro [vestu-

ário]; vestuário para motoristas; cachecóis [vestuário]; 

golas para o pescoço (neck gaiters); lenços de pescoço 

[cachecóis]; cachecóis tipo gola; gravatas; vestuário ex-

terior; macacões; sobretudos; pijamas; calcinhas; cal-

ças; parkas; anáguas; bolsos para vestuário; ponchos; 

pulôveres; fatos isotérmicos; vestuário pronto-a-vestir; 

forros confeccionados para vestuário [peças de vestu-

ário]; sandálias; saris; sarongues; lenços de cabeça ou 

pescoço; xales; camisas; sapatos; camisas de manga 

curta; toucas de banho; botas de esqui; luvas de esqui; 

saias; saias-calção; máscaras para dormir; chinelos; 

combinações [roupa interior]; fatos-macaco; peúgas; 

polainas (grevas); camisas para desporto; calçado para 

desporto; meias; dólmanes [vestuário]; fats; suspensó-

rios; peúgas absorventes de suor; meias absorventes de 

suor; roupa interior absorvente de suor; vestuário inte-

rior absorvente de suor; camisolas; fatos de banho; bo-

dies [roupa interior]; camisetas; collants; correias para 

calças; calças; turbantes; roupa interior; cuecas; roupa 

interior; uniformes; véus [vestuário]; coletes; viseiras 

[chapelaria]; viseiras sendo chapelaria; coletes; roupas 

impermeáveis; fatos isotérmicos para esqui aquático; 

faixas para os pulsos [vestuário].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170926

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : BIG DIPPER Co., Ltd.

 地址 Endereço : 58-3, Yangdae-ro, Yang ji-myeon, 

Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17158, República 

da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos usando para esse fim 

uma impressora 3D; serviços de ensino e formação re-

lacionados com jogos; fornecimento de informações da 

análise de competições de jogos; serviços de ensino e 

formação relacionados com jogos; organização e direc-

ção de jogos; fornecimento de informações relaciona-

das com serviços de jogos; serviços de jogos; serviços 

de salões de jogos de arcadas; serviços de jogos forne-

cidos por meio de aplicações móveis descarregáveis; 

serviço de jogo on-line não descarregáveis; distribui-

ção de desenhos animados; serviços de jogos forne-

cidos por meio de aplicações móveis descarregáveis; 

serviços de jogos electrónicos através de aplicações 

móveis de jogos (app); serviços de jogos online forne-

cidos através de aplicações móveis; serviços de jogos 

para dispositivos móveis; serviços de jogos fornecidos 

on-line a partir de uma rede informática para fins de 

entretenimento e ensino complementar; planeamento/ 

/gestão de competições de jogos on-line; serviço de 

jogo on-line; serviços de jogos electrónicos fornecidos 

por meio da Internet; fornecimento de publicações 

electrónicas on-line, não descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170927

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : BIG DIPPER Co., Ltd.

 地址 Endereço : 58-3, Yangdae-ro, Yang ji-myeon, 

Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17158, República 

da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho para sa-

cos; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

venda a retalho de joalharia feita de metais preciosos; 

serviços de venda a retalho para artigos de papelaria; 

serviços de venda a retalho para emblemas [insignias] 

não em metais preciosos; serviços de venda a retalho 

para joalharia, não em metais preciosos; serviços de 

venda a retalho para óculos de sol; serviços de venda a 

retalho para software; serviços de venda a retalho para 

chinelos, pantufas; serviços de venda a retalho para re-

lógios e relógios de pulso; serviços de venda a retalho 

para calçados; serviços de venda a retalho para peú-
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gas; serviços de venda a retalho para sacos ecológicos 

[sacos feitos de material reutilizável]; serviços de ven-

da a retalho para chapéus-de-chuva; serviços de venda 

a retalho para vestuário; serviços de venda a retalho 

para material impresso; promoção de produtos e ser-

viços por meio da exploração de um centro comercial 

on-line abrangente; serviços de venda a retalho para 

brinquedos; serviços de venda a retalho para bolsas, 

carteiras; serviços de venda a retalho para artigos para 

escrita [instrumentos de escrita].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170928

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : BIG DIPPER Co., Ltd.

 地址 Endereço : 58-3, Yangdae-ro, Yang ji-myeon, 

Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17158, República 

da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo domésti-

cos; máquinas e aparelhos de jogos de vídeo domésti-

co; aparelhos para jogos; fichas de póquer [equipamen-

to de jogo]; aparelhos para jogos, excepto os adaptados 

para uso apenas em ecrãs ou em monitores; maquetes 

de brincar; jogos de mesa; jogos de salão; jogos; estru-

turas de construção de brincar; puzzles em forma de 

cubos; bonecas; brinquedos; jogos de dados; jogos por-

táteis com ecrãs de cristal líquido [lcd].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170929

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : BIG DIPPER Co., Ltd.

 地址 Endereço : 58-3, Yangdae-ro, Yang ji-myeon, 

Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17158, República 

da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos de realidade virtual; 

software de jogos de computador descarregável através 

de uma rede informática mundial e dispositivos sem 

fios (wireless); software de jogos informáticos descar-

regáveis a partir de uma rede informática mundial; 

programas de computador para jogos pré-gravados; 

programas de jogos de computador gravados; ficheiros 

multimédia descarregáveis; software de jogos descar-

regável para dispositivos móveis; desenhos animados; 

programas de jogos de computador gravados para te-

lefones móveis; software para vídeo jogos; aplicativos 

de software para smartphones; programas de jogos on-

-line; software de jogos de computador para uso em 

telefones móveis e telefones celulares; programas de 

jogos de computador descarregáveis através da In-

ternet; software de jogos electrónicos; programas de 

jogos electrónicos; software de jogos de computador; 

programas de jogos de computador; software de com-

putador; software de aplicações informáticas para tele-

fones móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170930

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : BIG DIPPER Co., Ltd.

 地址 Endereço : 58-3, Yangdae-ro, Yang ji-myeon, 

Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17158, República 

da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos usando para esse fim 

uma impressora 3D; serviços de ensino e formação re-

lacionados com jogos; fornecimento de informações da 

análise de competições de jogos; serviços de ensino e 

formação relacionados com jogos; organização e direc-

ção de jogos; fornecimento de informações relaciona-

das com serviços de jogos; serviços de jogos; serviços 

de salões de jogos de arcadas; serviços de jogos forne-

cidos por meio de aplicações móveis descarregáveis; 

serviço de jogo on-line não descarregáveis; distribui-

ção de desenhos animados; serviços de jogos forne-

cidos por meio de aplicações móveis descarregáveis; 

serviços de jogos electrónicos através de aplicações 

móveis de jogos (app); serviços de jogos online forne-

cidos através de aplicações móveis; serviços de jogos 

para dispositivos móveis; serviços de jogos fornecidos 

on-line a partir de uma rede informática para fins de 

entretenimento e ensino complementar; planeamento/ 

/gestão de competições de jogos on-line; serviço de 
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jogo on-line; serviços de jogos electrónicos fornecidos 

por meio da Internet; fornecimento de publicações 

electrónicas on-line, não descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170931

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : BIG DIPPER Co., Ltd.

 地址 Endereço : 58-3, Yangdae-ro, Yang ji-myeon, 

Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17158, República 

da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho para sa-

cos; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

venda a retalho de joalharia feita de metais preciosos; 

serviços de venda a retalho para artigos de papelaria; 

serviços de venda a retalho para emblemas [insignias] 

não em metais preciosos; serviços de venda a retalho 

para joalharia, não em metais preciosos; serviços de 

venda a retalho para óculos de sol; serviços de venda a 

retalho para software; serviços de venda a retalho para 

chinelos, pantufas; serviços de venda a retalho para re-

lógios e relógios de pulso; serviços de venda a retalho 

para calçados; serviços de venda a retalho para peú-

gas; serviços de venda a retalho para sacos ecológicos 

[sacos feitos de material reutilizável]; serviços de ven-

da a retalho para chapéus-de-chuva; serviços de venda 

a retalho para vestuário; serviços de venda a retalho 

para material impresso; promoção de produtos e ser-

viços por meio da exploração de um centro comercial 

on-line abrangente; serviços de venda a retalho para 

brinquedos; serviços de venda a retalho para bolsas, 

carteiras; serviços de venda a retalho para artigos para 

escrita [instrumentos de escrita].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170932

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : BIG DIPPER Co., Ltd.

 地址 Endereço : 58-3, Yangdae-ro, Yang ji-myeon, 

Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17158, República 

da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo domésti-

cos; máquinas e aparelhos de jogos de vídeo domésti-

co; aparelhos para jogos; fichas de póquer [equipamen-

to de jogo]; aparelhos para jogos, excepto os adaptados 

para uso apenas em ecrãs ou em monitores; maquetes 

de brincar; jogos de mesa; jogos de salão; jogos; estru-

turas de construção de brincar; puzzles em forma de 

cubos; bonecas; brinquedos; jogos de dados; jogos por-

táteis com ecrãs de cristal líquido [lcd].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170933

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : BIG DIPPER Co., Ltd.

 地址 Endereço : 58-3, Yangdae-ro, Yang ji-myeon, 

Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17158, República 

da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos de realidade virtual; 

software de jogos de computador descarregável através 

de uma rede informática mundial e dispositivos sem 

fios (wireless); software de jogos informáticos descar-

regáveis a partir de uma rede informática mundial; 

programas de computador para jogos pré-gravados; 

programas de jogos de computador gravados; ficheiros 

multimédia descarregáveis; software de jogos descar-

regável para dispositivos móveis; desenhos animados; 

programas de jogos de computador gravados para te-

lefones móveis; software para vídeo jogos; aplicativos 

de software para smartphones; programas de jogos on-

-line; software de jogos de computador para uso em 

telefones móveis e telefones celulares; programas de 

jogos de computador descarregáveis através da In-

ternet; software de jogos electrónicos; programas de 

jogos electrónicos; software de jogos de computador; 

programas de jogos de computador; software de com-

putador; software de aplicações informáticas para tele-

fones móveis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/170934

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : 普葉柯葉維奇•卡塔熱娜

 PIETKIEWICZ KATARZYNA

 地址 Endereço : 波蘭埃烏克市格但斯克街37/2號

 37/2 Gdanska Street, 19-300 Elk, Poland

 國籍 Nacionalidade : 波蘭 Polaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 旅行用具（皮件）；衣箱；手提包；運動

包；半加工或未加工皮革；背包；傘；卡片盒（皮夾子）；

動物皮；動物用套。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170939

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : Ms. Charlotte Academy Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道776-778號恆利商業大

廈801室

 Room 801, Hanley House, 776-778 Nathan Road, Kln, 

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 : 連接器（數據處理設備）；已錄製的計

算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；光學字符識

別器；電子字典；電子出版物（可下載）；光盤；計算機程

序（可下載軟件）；計算機遊戲軟件；智能卡（集成電路

卡）；頭戴式耳機；可下載的影像文件；可下載的音樂文

件；光盤（音像）；測量器械和儀器；教學儀器；動畫片；

可下載的手機應用軟件；電子圖書閱讀器；帶有圖書的電

子發聲裝置；視聽教學儀器；教學儀器；動畫片；幻燈片

（照相）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170940

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : Ms. Charlotte Academy Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道776-778號恆利商業大

廈801室

 Room 801, Hanley House, 776-778 Nathan Road, Kln, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : 學校（教育）；函授課程；教學；教育；培

訓教學；教育信息；教育考核；安排和組織學術討論會；

安排和組織培訓班；提供在線電子出版物（非下載）；提

供教育信息；就業指導（教育或培訓顧問）；組織教育或

娛樂競賽；安排和組織會議；組織文化或教育展覽；安排

和組織培訓班；流動圖書館；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；錄像帶發

行；娛樂服務；廣播和電視節目製作；俱樂部服務（娛樂

或教育）；翻譯；通過計算機網絡在線提供的遊戲服務；

提供在線音樂（非下載）；提供在線錄像（非下載）；通過

視頻點播傳輸提供電視節目（不可下載）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/170944

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : 趙廣

 地址 Endereço : 中國江西省景德鎮市珠山區繡球下弄21

號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙過濾嘴；煙草；雪茄；香煙；小雪茄；

吸煙用打火機；煙絲；捲煙紙；吸煙者用口腔霧化器；香

煙煙嘴。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、紅色、黑色、白色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/170965

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/14

[730] 申請人 Requerente : NARAI INTERTRADE COM-

PANY LIMITED

 地址 Endereço : 220/4 Moo 4, Pakkred, Pakkred, Non-

thaburi, Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máscaras de protecção contra poeira; 

máscaras de protecção contra gases venenosos; másca-

ras antipoluição; máscaras respiratórias de protecção, 

não para uso medicinal ou para uso cirúrgico; másca-

ras respiratórias de protecção, excepto para respiração 

artificial; máscaras de segurança; filtros para máscaras 

de protecção contra poeira; máscaras de protecção 

contra poeira em matérias têxteis; máscaras de protec-

ção contra gases venenosos em matérias têxteis; más-

caras antipoluição em matérias têxteis; máscaras res-

piratórias de protecção em matérias têxteis, não para 

uso medicinal ou cirúrgico; máscaras respiratórias de 

protecção em matérias têxteis, excepto para respiração 

artificial; máscaras de segurança em matérias têxteis; 

sacos adaptados para telemóveis; sacos adaptados para 

computadores; sacos adaptados para câmaras; bolsas 

adaptadas para telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171024

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/15

[730] 申請人 Requerente : 珠海市領地商業管理有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號

105室-511

 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；商業管理和組織諮詢；商業專業諮

詢；人事管理諮詢；商業管理諮詢；通過網站提供商業信

息；市場營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；

職業介紹；計算機數據庫信息系統化。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171025

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/15

[730] 申請人 Requerente : 佛山市順德區德爾瑪電器有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區北滘鎮馬龍村

委會龍匯路4號之一

 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 : 真空吸塵器；廢物處理裝置；清潔用吸

塵裝置；真空吸塵器袋；洗衣機；清潔用除塵裝置；真空

吸塵器管；洗衣用甩乾機；廚房用電動機器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171027

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/15

[730] 申請人 Requerente : 佛山市順德區德爾瑪電器有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區北滘鎮馬龍村

委會龍匯路4號之一

 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 : 空氣淨化用殺菌燈；冰櫃；水淨化設備

和機器；空氣過濾設備；蒸汽發生設備；加濕器；空氣除

臭裝置；中央供暖散熱器用增濕器；電動乾衣機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171028

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/15

[730] 申請人 Requerente : 佛山市順德區德爾瑪電器有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區北滘鎮馬龍村

委會龍匯路4號之一

 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 : 誘殺昆蟲用電力裝置；梳；牙刷；除蚊

器；茶具（餐具）；手動清潔器具；廚房用具；盥洗室器

具；捕蟲器；瓷器裝飾品；化妝用具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171029

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/15

[730] 申請人 Requerente : 佛山市順德區德爾瑪電器有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區北滘鎮馬龍村

委會龍匯路4號之一

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出；商業資訊；特許經營的商業管

理；文秘；進出口代理；人事管理諮詢；會計；市場行銷；

銷售展示架出租；醫療用品零售或批發服務；為商品和服

務的買賣雙方提供線上市場；為零售目的在通信媒體上

展示商品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171030

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/15

[730] 申請人 Requerente : 長城汽車股份有限公司

 地址 Endereço : 中國河北省保定市朝陽南大街2266號

 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 : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；汽

車；小汽車；野營車；電動運載工具；陸地車輛引擎；陸

地車輛馬達；陸地車輛變速箱；汽車車身；汽車底盤；汽

車車輪；汽車輪胎；運載工具內裝飾品；氣囊（汽車安全

裝置）；汽車保險杠；陸地車輛用飛輪；陸地車輛用離合

器；運載工具用剎車；車輛引擎罩；擋風玻璃；後視鏡；

汽車減震器；運載工具用門；自行車輪胎用充氣泵；手

推車；補內胎用全套工具；無人駕駛汽車（自動駕駛汽

車）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171031

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/15

[730] 申請人 Requerente : 長城汽車股份有限公司

 地址 Endereço : 中國河北省保定市朝陽南大街2266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 Serv iços : 進出口代理；替他人推銷；替他人採購

（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；廣告；為商

品和服務的買賣雙方提供在線市場；商業管理和組織諮

詢；為零售目的在通訊媒體上展示商品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171032

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/15

[730] 申請人 Requerente : 長城汽車股份有限公司

 地址 Endereço : 中國河北省保定市朝陽南大街2266號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 車輛服務站（加油和保養）；汽車保養和

修理；運載工具保養服務；運載工具防銹處理服務；運載

工具故障修理服務；運載工具加潤滑油服務；運載工具

清潔服務；運載工具清洗服務；運載工具上光服務；塗清

漆服務；防銹；輪胎翻新；橡膠輪胎修補；輪胎動平衡服

務；機械安裝、保養和修理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171033

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/15

[730] 申請人 Requerente : 長城汽車股份有限公司

 地址 Endereço : 中國河北省保定市朝陽南大街2266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 Serv iços : 進出口代理；替他人推銷；替他人採購

（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；廣告；為商

品和服務的買賣雙方提供在線市場；商業管理和組織諮

詢；為零售目的在通訊媒體上展示商品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171051

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : 何成海

 Ho Seng Hoi

 地址 Endereço : 澳門雅廉訪馬路70號幸運閣25樓C座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : 梁耀文

 Leong Io Man

 地址 Endereço : 澳門氹仔天津街72號大園地下

 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 : 蛋、蛋粉及其製品。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171055

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : 羅培文

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區灣仔鎮連屏路

北18號

 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 : 電梳；刷子；長柄柏油刷；塗油刷；製刷

原料；牙刷；排筆刷；擦洗刷；電刷（機器部件除外）；廚

房用擦墊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171056

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : 羅培文

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區灣仔鎮連屏路

北18號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 建築灰漿；石灰；混凝土；熟石膏；石膏

板；混凝土建築構件；非金屬建築材料；非金屬建築物；

塗層（建築材料）；製磚用黏合料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171057

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : 羅培文

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區灣仔鎮連屏路

北18號

 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 : 電梳；刷子；長柄柏油刷；塗油刷；製刷

原料；牙刷；排筆刷；擦洗刷；電刷（機器部件除外）；廚

房用擦墊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171062

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : 符潤南

 Fu Ion Nam

 地址 Endereço : 澳門高園街10號粵華花園5L

 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。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171063

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para gra-

vação, transmissão, reprodução ou processamento de 

som, imagens ou dados; médias gravadas e descar-

regáveis, software informático, gravações digitais ou 

analógicas em branco e armazenamento de média; 

suportes de registo magnético; aparelhos de calcular; 

computadores e dispositivos periféricos para computa-

dores; cartões codificados ou magnéticos de fidelidade, 

de incentivos, de recompensa, de oferta e de clubes; 

cartões electrónicos (e-cards); aplicações de software 

(apps) para telemóveis ou dispositivos sem fios e dispo-

sitivos de computadores; publicações electrónicas e di-

gitais descarregáveis; software para uso em assegurar 
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identificação, armazenamento, transmissão e/ou recu-

peração de dados; software para facilitar transacções 

de pagamento segura por meios electrónicos; software 

relacionado com verificação de identidade e prevenção 

de fraudes; software informático e software de apli-

cações móveis para uso com programas de fidelidade, 

incentivo e de recompensa ao cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171064

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; impressos; material de 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria e arti-

gos de escritório, excepto mobiliário; adesivos para fins 

de papelaria ou domésticos; materiais para desenho e 

materiais para artistas; pincéis; materiais de instrução 

e de ensino; folhas, películas e sacos de plástico para 

embrulhar e embalar; tipos para impressoras, blocos 

para impressoras; revistas (periódicos); jornais; bo-

letins informativos; periódicos; brochuras; catálogos; 

folhetos e panfletos; jornais; manuais; cartazes; mapas; 

calendários; autocolantes; postais ilustrados; carteiras 

em papel; pastas de arquivo; cartões de aviso; cartões 

de aniversário; cartões de felicitações; cartões festivos 

e sazonais; pacotes de papel para armazenamento de 

dinheiro de oferta; formulários; certificados; etiquetas 

em papel para bagagens; papel para embrulhar (artigos 

de papelaria); envelopes; etiquetas em papel; etiquetas 

impressas; canetas; lápis; réguas, sem serem para me-

dição; cupões impressos; cartões para uso relacionado 

com os esquemas de lealdade, incentivo e fidelidade; 

cartões de membro de papel ou de plástico, sem serem 

codificados ou magnéticos; livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171065

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; ad-

ministração de negócios; funções de escritório; pro-

moção de vendas para terceiros; serviços de vendas a 

retalho on-line; serviços de vendas por grosso on-line; 

serviços de vendas a retalho através de encomendas 

por correio; serviços de vendas a retalho fornecidos 

através de telefone e a internet; serviços informatiza-

dos de encomendas on-line; serviços de promoção de 

vendas; serviços de distribuição; serviços electrónicos 

de compras a retalho; fornecimento de programas de 

fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

serviços de publicidade através de fornecimento de 

esquemas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sas; administração, gestão e supervisão de programas 

de fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

gestão de bases de dados informatizados; organização 

de sorteios e competições para fins publicitários; ser-

viços de gestão de negócios e de consultadoria relacio-

nados a pontos de vendas a retalho; serviços de vendas 

a retalho de farmacêuticos; serviços de lojas a retalho; 

serviços de vendas a retalho de armazéns comerciais; 

serviços de vendas a retalho de lojas de conveniência; 

serviços de distribuição, vendas por grosso e vendas 

a retalho de artigos de toilete, artigos de perfumaria, 

cosméticos, preparados para maquilhagem, prepara-

dos para cuidados da pele, preparados para cuidados 

de cabelo, máscaras faciais, preparados para remoção 

de maquilhagem, óleos para o banho e espumas para o 

banho, utensílios domésticos e recipientes, artigos de 

limpeza para uso doméstico, incluindo vassouras e es-

fregonas, porta-chaves, fechaduras, máquinas de bar-

bear, escovas de dentes, pentes, esponjas, molduras, 

espelhos, baterias, alimentos para animais de estima-

ção, sacos de compras, guarda-chuvas, produtos têx-

teis, vestuário, chapelaria e calçado, brinquedos, jogos 

e artigos de brincar, equipamentos para desporto e de 

exercícios, cartas de jogar, artigos de papel e de car-

tão, livros, artigos de papelaria, revistas, jornais e im-

pressos, preparados farmacêuticos e sanitários, caixas 
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de primeiro-socorros, dentífricos, alimentos saudáveis 

e dietéticos, vitaminas, suplementos nutricionais, 

ervas medicinais, vinhos medicinais, vestuário, calça-

do, chapelaria, artigos de vidro, porcelana, cristais e 

faiança, cutelaria e serviços de mesa, equipamentos de 

áudio e / ou visuais e dispositivos periféricos, calcula-

doras, computadores, software informático, hardware 

informático, câmaras, negativos, equipamentos para 

processamento de dados, aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de sons ou de imagens, 

suportes magnéticos de dados, discos para gravação, 

artigos de joalharia, instrumentos horológicos e crono-

métricos, comidas e bebidas, frutas e vegetais frescos, 

frutas e vegetais cozidas, carne, aves, peixe, ovos, leite 

e produtos lácteos, chá, confeitaria, aperitivos alimen-

tares, alimentos em conservas, água engarrafada, cer-

vejas, bebidas não-alcoólicas e alcoólicas; serviços de 

programas de administração de fidelidade, incentivo 

e recompensa de clientes, com serviços de troca e de 

resgate; serviços de informações e assessoria relacio-

nados com todos os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171066

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sa de clientes; serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade e de recompensa de cartões 

de crédito do cliente; fornecimento de serviços de des-

contos e serviços de reembolsos através de programas 

de fidelidade do cliente; fornecimento de reembolsos 

em estabelecimentos de participantes de terceiros 

através da utilização de um cartão de sócio; serviços 

de cartões de desconto; serviços de cartões de valor 

armazenado; serviços de cartões de crédito e de débi-

to; serviços de processamento de pagamentos; serviços 

de assessoria e consultadoria relacionado com os ser-

viços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171067

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações rela-

cionados com comércio electrónico; transmissão de 

informações relativas a compras on-line e serviços 

de retalho em geral via meios electrónicos; serviços 

de transmissão electrónica on-line para transacções 

de pagamentos seguros; fornecimento de transmissão 

electrónica de cartões de crédito, cartão de débito, 

valor armazenado e cartão de débito e dados de pa-

gamento de contas online através de uma rede global 

de computadores; transmissão de informações para a 

realização de transacções em formato electrónico atra-

vés da Internet ou de outras redes de comunicações ou 

outros meios electrónicos (incluindo todos os disposi-

tivos móveis ou sem fios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171068

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para gra-

vação, transmissão, reprodução ou processamento de 
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som, imagens ou dados; médias gravadas e descar-

regáveis, software informático, gravações digitais ou 

analógicas em branco e armazenamento de média; 

suportes de registo magnético; aparelhos de calcular; 

computadores e dispositivos periféricos para computa-

dores; cartões codificados ou magnéticos de fidelidade, 

de incentivos, de recompensa, de oferta e de clubes; 

cartões electrónicos (e-cards); aplicações de software 

(apps) para telemóveis ou dispositivos sem fios e dispo-

sitivos de computadores; publicações electrónicas e di-

gitais descarregáveis; software para uso em assegurar 

identificação, armazenamento, transmissão e/ou recu-

peração de dados; software para facilitar transacções 

de pagamento segura por meios electrónicos; software 

relacionado com verificação de identidade e prevenção 

de fraudes; software informático e software de apli-

cações móveis para uso com programas de fidelidade, 

incentivo e de recompensa ao cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171069

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; impressos; material de 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria e arti-

gos de escritório, excepto mobiliário; adesivos para fins 

de papelaria ou domésticos; materiais para desenho e 

materiais para artistas; pincéis; materiais de instrução 

e de ensino; folhas, películas e sacos de plástico para 

embrulhar e embalar; tipos para impressoras, blocos 

para impressoras; revistas (periódicos); jornais; bo-

letins informativos; periódicos; brochuras; catálogos; 

folhetos e panfletos; jornais; manuais; cartazes; mapas; 

calendários; autocolantes; postais ilustrados; carteiras 

em papel; pastas de arquivo; cartões de aviso; cartões 

de aniversário; cartões de felicitações; cartões festivos 

e sazonais; pacotes de papel para armazenamento de 

dinheiro de oferta; formulários; certificados; etiquetas 

em papel para bagagens; papel para embrulhar (artigos 

de papelaria); envelopes; etiquetas em papel; etiquetas 

impressas; canetas; lápis; réguas, sem serem para me-

dição; cupões impressos; cartões para uso relacionado 

com os esquemas de lealdade, incentivo e fidelidade; 

cartões de membro de papel ou de plástico, sem serem 

codificados ou magnéticos; livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171070

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; ad-

ministração de negócios; funções de escritório; pro-

moção de vendas para terceiros; serviços de vendas a 

retalho on-line; serviços de vendas por grosso on-line; 

serviços de vendas a retalho através de encomendas 

por correio; serviços de vendas a retalho fornecidos 

através de telefone e a internet; serviços informatiza-

dos de encomendas on-line; serviços de promoção de 

vendas; serviços de distribuição; serviços electrónicos 

de compras a retalho; fornecimento de programas de 

fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

serviços de publicidade através de fornecimento de 

esquemas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sas; administração, gestão e supervisão de programas 

de fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

gestão de bases de dados informatizados; organização 

de sorteios e competições para fins publicitários; ser-

viços de gestão de negócios e de consultadoria relacio-

nados a pontos de vendas a retalho; serviços de vendas 

a retalho de farmacêuticos; serviços de lojas a retalho; 

serviços de vendas a retalho de armazéns comerciais; 

serviços de vendas a retalho de lojas de conveniência; 

serviços de distribuição, vendas por grosso e vendas 

a retalho de artigos de toilete, artigos de perfumaria, 

cosméticos, preparados para maquilhagem, prepara-

dos para cuidados da pele, preparados para cuidados 

de cabelo, máscaras faciais, preparados para remoção 

de maquilhagem, óleos para o banho e espumas para o 
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banho, utensílios domésticos e recipientes, artigos de 

limpeza para uso doméstico, incluindo vassouras e es-

fregonas, porta-chaves, fechaduras, máquinas de bar-

bear, escovas de dentes, pentes, esponjas, molduras, 

espelhos, baterias, alimentos para animais de estima-

ção, sacos de compras, guarda-chuvas, produtos têx-

teis, vestuário, chapelaria e calçado, brinquedos, jogos 

e artigos de brincar, equipamentos para desporto e de 

exercícios, cartas de jogar, artigos de papel e de car-

tão, livros, artigos de papelaria, revistas, jornais e im-

pressos, preparados farmacêuticos e sanitários, caixas 

de primeiro-socorros, dentífricos, alimentos saudáveis 

e dietéticos, vitaminas, suplementos nutricionais, 

ervas medicinais, vinhos medicinais, vestuário, calça-

do, chapelaria, artigos de vidro, porcelana, cristais e 

faiança, cutelaria e serviços de mesa, equipamentos de 

áudio e / ou visuais e dispositivos periféricos, calcula-

doras, computadores, software informático, hardware 

informático, câmaras, negativos, equipamentos para 

processamento de dados, aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de sons ou de imagens, 

suportes magnéticos de dados, discos para gravação, 

artigos de joalharia, instrumentos horológicos e crono-

métricos, comidas e bebidas, frutas e vegetais frescos, 

frutas e vegetais cozidas, carne, aves, peixe, ovos, leite 

e produtos lácteos, chá, confeitaria, aperitivos alimen-

tares, alimentos em conservas, água engarrafada, cer-

vejas, bebidas não-alcoólicas e alcoólicas; serviços de 

programas de administração de fidelidade, incentivo 

e recompensa de clientes, com serviços de troca e de 

resgate; serviços de informações e assessoria relacio-

nados com todos os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171071

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sa de clientes; serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade e de recompensa de cartões 

de crédito do cliente; fornecimento de serviços de des-

contos e serviços de reembolsos através de programas 

de fidelidade do cliente; fornecimento de reembolsos 

em estabelecimentos de participantes de terceiros 

através da utilização de um cartão de sócio; serviços 

de cartões de desconto; serviços de cartões de valor 

armazenado; serviços de cartões de crédito e de débi-

to; serviços de processamento de pagamentos; serviços 

de assessoria e consultadoria relacionado com os ser-

viços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171072

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações rela-

cionados com comércio electrónico; transmissão de 

informações relativas a compras on-line e serviços 

de retalho em geral via meios electrónicos; serviços 

de transmissão electrónica on-line para transacções 

de pagamentos seguros; fornecimento de transmissão 

electrónica de cartões de crédito, cartão de débito, 

valor armazenado e cartão de débito e dados de pa-

gamento de contas online através de uma rede global 

de computadores; transmissão de informações para a 

realização de transacções em formato electrónico atra-

vés da Internet ou de outras redes de comunicações ou 

outros meios electrónicos (incluindo todos os disposi-

tivos móveis ou sem fios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171073

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16
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[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para gra-

vação, transmissão, reprodução ou processamento de 

som, imagens ou dados; médias gravadas e descar-

regáveis, software informático, gravações digitais ou 

analógicas em branco e armazenamento de média; 

suportes de registo magnético; aparelhos de calcular; 

computadores e dispositivos periféricos para computa-

dores; cartões codificados ou magnéticos de fidelidade, 

de incentivos, de recompensa, de oferta e de clubes; 

cartões electrónicos (e-cards); aplicações de software 

(apps) para telemóveis ou dispositivos sem fios e dispo-

sitivos de computadores; publicações electrónicas e di-

gitais descarregáveis; software para uso em assegurar 

identificação, armazenamento, transmissão e/ou recu-

peração de dados; software para facilitar transacções 

de pagamento segura por meios electrónicos; software 

relacionado com verificação de identidade e prevenção 

de fraudes; software informático e software de apli-

cações móveis para uso com programas de fidelidade, 

incentivo e de recompensa ao cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171074

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; impressos; material de 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria e arti-

gos de escritório, excepto mobiliário; adesivos para fins 

de papelaria ou domésticos; materiais para desenho e 

materiais para artistas; pincéis; materiais de instrução 

e de ensino; folhas, películas e sacos de plástico para 

embrulhar e embalar; tipos para impressoras, blocos 

para impressoras; revistas (periódicos); jornais; bo-

letins informativos; periódicos; brochuras; catálogos; 

folhetos e panfletos; jornais; manuais; cartazes; mapas; 

calendários; autocolantes; postais ilustrados; carteiras 

em papel; pastas de arquivo; cartões de aviso; cartões 

de aniversário; cartões de felicitações; cartões festivos 

e sazonais; pacotes de papel para armazenamento de 

dinheiro de oferta; formulários; certificados; etiquetas 

em papel para bagagens; papel para embrulhar (artigos 

de papelaria); envelopes; etiquetas em papel; etiquetas 

impressas; canetas; lápis; réguas, sem serem para me-

dição; cupões impressos; cartões para uso relacionado 

com os esquemas de lealdade, incentivo e fidelidade; 

cartões de membro de papel ou de plástico, sem serem 

codificados ou magnéticos; livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171075

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; ad-

ministração de negócios; funções de escritório; pro-

moção de vendas para terceiros; serviços de vendas a 

retalho on-line; serviços de vendas por grosso on-line; 

serviços de vendas a retalho através de encomendas 

por correio; serviços de vendas a retalho fornecidos 

através de telefone e a internet; serviços informatiza-

dos de encomendas on-line; serviços de promoção de 

vendas; serviços de distribuição; serviços electrónicos 

de compras a retalho; fornecimento de programas de 

fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

serviços de publicidade através de fornecimento de 

esquemas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sas; administração, gestão e supervisão de programas 

de fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

gestão de bases de dados informatizados; organização 

de sorteios e competições para fins publicitários; ser-
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viços de gestão de negócios e de consultadoria relacio-

nados a pontos de vendas a retalho; serviços de vendas 

a retalho de farmacêuticos; serviços de lojas a retalho; 

serviços de vendas a retalho de armazéns comerciais; 

serviços de vendas a retalho de lojas de conveniência; 

serviços de distribuição, vendas por grosso e vendas 

a retalho de artigos de toilete, artigos de perfumaria, 

cosméticos, preparados para maquilhagem, prepara-

dos para cuidados da pele, preparados para cuidados 

de cabelo, máscaras faciais, preparados para remoção 

de maquilhagem, óleos para o banho e espumas para o 

banho, utensílios domésticos e recipientes, artigos de 

limpeza para uso doméstico, incluindo vassouras e es-

fregonas, porta-chaves, fechaduras, máquinas de bar-

bear, escovas de dentes, pentes, esponjas, molduras, 

espelhos, baterias, alimentos para animais de estima-

ção, sacos de compras, guarda-chuvas, produtos têx-

teis, vestuário, chapelaria e calçado, brinquedos, jogos 

e artigos de brincar, equipamentos para desporto e de 

exercícios, cartas de jogar, artigos de papel e de car-

tão, livros, artigos de papelaria, revistas, jornais e im-

pressos, preparados farmacêuticos e sanitários, caixas 

de primeiro-socorros, dentífricos, alimentos saudáveis 

e dietéticos, vitaminas, suplementos nutricionais, 

ervas medicinais, vinhos medicinais, vestuário, calça-

do, chapelaria, artigos de vidro, porcelana, cristais e 

faiança, cutelaria e serviços de mesa, equipamentos de 

áudio e / ou visuais e dispositivos periféricos, calcula-

doras, computadores, software informático, hardware 

informático, câmaras, negativos, equipamentos para 

processamento de dados, aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de sons ou de imagens, 

suportes magnéticos de dados, discos para gravação, 

artigos de joalharia, instrumentos horológicos e crono-

métricos, comidas e bebidas, frutas e vegetais frescos, 

frutas e vegetais cozidas, carne, aves, peixe, ovos, leite 

e produtos lácteos, chá, confeitaria, aperitivos alimen-

tares, alimentos em conservas, água engarrafada, cer-

vejas, bebidas não-alcoólicas e alcoólicas; serviços de 

programas de administração de fidelidade, incentivo 

e recompensa de clientes, com serviços de troca e de 

resgate; serviços de informações e assessoria relacio-

nados com todos os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171076

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sa de clientes; serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade e de recompensa de cartões 

de crédito do cliente; fornecimento de serviços de des-

contos e serviços de reembolsos através de programas 

de fidelidade do cliente; fornecimento de reembolsos 

em estabelecimentos de participantes de terceiros 

através da utilização de um cartão de sócio; serviços 

de cartões de desconto; serviços de cartões de valor 

armazenado; serviços de cartões de crédito e de débi-

to; serviços de processamento de pagamentos; serviços 

de assessoria e consultadoria relacionado com os ser-

viços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171077

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações rela-

cionados com comércio electrónico; transmissão de 

informações relativas a compras on-line e serviços 

de retalho em geral via meios electrónicos; serviços 

de transmissão electrónica on-line para transacções 

de pagamentos seguros; fornecimento de transmissão 

electrónica de cartões de crédito, cartão de débito, 

valor armazenado e cartão de débito e dados de pa-

gamento de contas online através de uma rede global 

de computadores; transmissão de informações para a 

realização de transacções em formato electrónico atra-
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vés da Internet ou de outras redes de comunicações ou 

outros meios electrónicos (incluindo todos os disposi-

tivos móveis ou sem fios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171078

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para gra-

vação, transmissão, reprodução ou processamento de 

som, imagens ou dados; médias gravadas e descar-

regáveis, software informático, gravações digitais ou 

analógicas em branco e armazenamento de média; 

suportes de registo magnético; aparelhos de calcular; 

computadores e dispositivos periféricos para computa-

dores; cartões codificados ou magnéticos de fidelidade, 

de incentivos, de recompensa, de oferta e de clubes; 

cartões electrónicos (e-cards); aplicações de software 

(apps) para telemóveis ou dispositivos sem fios e dispo-

sitivos de computadores; publicações electrónicas e di-

gitais descarregáveis; software para uso em assegurar 

identificação, armazenamento, transmissão e/ou recu-

peração de dados; software para facilitar transacções 

de pagamento segura por meios electrónicos; software 

relacionado com verificação de identidade e prevenção 

de fraudes; software informático e software de apli-

cações móveis para uso com programas de fidelidade, 

incentivo e de recompensa ao cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171079

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; impressos; material de 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria e arti-

gos de escritório, excepto mobiliário; adesivos para fins 

de papelaria ou domésticos; materiais para desenho e 

materiais para artistas; pincéis; materiais de instrução 

e de ensino; folhas, películas e sacos de plástico para 

embrulhar e embalar; tipos para impressoras, blocos 

para impressoras; revistas (periódicos); jornais; bo-

letins informativos; periódicos; brochuras; catálogos; 

folhetos e panfletos; jornais; manuais; cartazes; mapas; 

calendários; autocolantes; postais ilustrados; carteiras 

em papel; pastas de arquivo; cartões de aviso; cartões 

de aniversário; cartões de felicitações; cartões festivos 

e sazonais; pacotes de papel para armazenamento de 

dinheiro de oferta; formulários; certificados; etiquetas 

em papel para bagagens; papel para embrulhar (artigos 

de papelaria); envelopes; etiquetas em papel; etiquetas 

impressas; canetas; lápis; réguas, sem serem para me-

dição; cupões impressos; cartões para uso relacionado 

com os esquemas de lealdade, incentivo e fidelidade; 

cartões de membro de papel ou de plástico, sem serem 

codificados ou magnéticos; livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171080

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; ad-

ministração de negócios; funções de escritório; pro-

moção de vendas para terceiros; serviços de vendas a 

retalho on-line; serviços de vendas por grosso on-line; 

serviços de vendas a retalho através de encomendas 

por correio; serviços de vendas a retalho fornecidos 

através de telefone e a internet; serviços informatiza-

dos de encomendas on-line; serviços de promoção de 
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vendas; serviços de distribuição; serviços electrónicos 

de compras a retalho; fornecimento de programas de 

fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

serviços de publicidade através de fornecimento de 

esquemas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sas; administração, gestão e supervisão de programas 

de fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

gestão de bases de dados informatizados; organização 

de sorteios e competições para fins publicitários; ser-

viços de gestão de negócios e de consultadoria relacio-

nados a pontos de vendas a retalho; serviços de vendas 

a retalho de farmacêuticos; serviços de lojas a retalho; 

serviços de vendas a retalho de armazéns comerciais; 

serviços de vendas a retalho de lojas de conveniência; 

serviços de distribuição, vendas por grosso e vendas 

a retalho de artigos de toilete, artigos de perfumaria, 

cosméticos, preparados para maquilhagem, prepara-

dos para cuidados da pele, preparados para cuidados 

de cabelo, máscaras faciais, preparados para remoção 

de maquilhagem, óleos para o banho e espumas para o 

banho, utensílios domésticos e recipientes, artigos de 

limpeza para uso doméstico, incluindo vassouras e es-

fregonas, porta-chaves, fechaduras, máquinas de bar-

bear, escovas de dentes, pentes, esponjas, molduras, 

espelhos, baterias, alimentos para animais de estima-

ção, sacos de compras, guarda-chuvas, produtos têx-

teis, vestuário, chapelaria e calçado, brinquedos, jogos 

e artigos de brincar, equipamentos para desporto e de 

exercícios, cartas de jogar, artigos de papel e de car-

tão, livros, artigos de papelaria, revistas, jornais e im-

pressos, preparados farmacêuticos e sanitários, caixas 

de primeiro-socorros, dentífricos, alimentos saudáveis 

e dietéticos, vitaminas, suplementos nutricionais, 

ervas medicinais, vinhos medicinais, vestuário, calça-

do, chapelaria, artigos de vidro, porcelana, cristais e 

faiança, cutelaria e serviços de mesa, equipamentos de 

áudio e / ou visuais e dispositivos periféricos, calcula-

doras, computadores, software informático, hardware 

informático, câmaras, negativos, equipamentos para 

processamento de dados, aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de sons ou de imagens, 

suportes magnéticos de dados, discos para gravação, 

artigos de joalharia, instrumentos horológicos e crono-

métricos, comidas e bebidas, frutas e vegetais frescos, 

frutas e vegetais cozidas, carne, aves, peixe, ovos, leite 

e produtos lácteos, chá, confeitaria, aperitivos alimen-

tares, alimentos em conservas, água engarrafada, cer-

vejas, bebidas não-alcoólicas e alcoólicas; serviços de 

programas de administração de fidelidade, incentivo 

e recompensa de clientes, com serviços de troca e de 

resgate; serviços de informações e assessoria relacio-

nados com todos os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171081

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sa de clientes; serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade e de recompensa de cartões 

de crédito do cliente; fornecimento de serviços de des-

contos e serviços de reembolsos através de programas 

de fidelidade do cliente; fornecimento de reembolsos 

em estabelecimentos de participantes de terceiros 

através da utilização de um cartão de sócio; serviços 

de cartões de desconto; serviços de cartões de valor 

armazenado; serviços de cartões de crédito e de débi-

to; serviços de processamento de pagamentos; serviços 

de assessoria e consultadoria relacionado com os ser-

viços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171082

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações rela-

cionados com comércio electrónico; transmissão de 

informações relativas a compras on-line e serviços 
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de retalho em geral via meios electrónicos; serviços 

de transmissão electrónica on-line para transacções 

de pagamentos seguros; fornecimento de transmissão 

electrónica de cartões de crédito, cartão de débito, 

valor armazenado e cartão de débito e dados de pa-

gamento de contas online através de uma rede global 

de computadores; transmissão de informações para a 

realização de transacções em formato electrónico atra-

vés da Internet ou de outras redes de comunicações ou 

outros meios electrónicos (incluindo todos os disposi-

tivos móveis ou sem fios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171083

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para gra-

vação, transmissão, reprodução ou processamento de 

som, imagens ou dados; médias gravadas e descar-

regáveis, software informático, gravações digitais ou 

analógicas em branco e armazenamento de média; 

suportes de registo magnético; aparelhos de calcular; 

computadores e dispositivos periféricos para computa-

dores; cartões codificados ou magnéticos de fidelidade, 

de incentivos, de recompensa, de oferta e de clubes; 

cartões electrónicos (e-cards); aplicações de software 

(apps) para telemóveis ou dispositivos sem fios e dispo-

sitivos de computadores; publicações electrónicas e di-

gitais descarregáveis; software para uso em assegurar 

identificação, armazenamento, transmissão e/ou recu-

peração de dados; software para facilitar transacções 

de pagamento segura por meios electrónicos; software 

relacionado com verificação de identidade e prevenção 

de fraudes; software informático e software de apli-

cações móveis para uso com programas de fidelidade, 

incentivo e de recompensa ao cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171084

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; impressos; material de 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria e arti-

gos de escritório, excepto mobiliário; adesivos para fins 

de papelaria ou domésticos; materiais para desenho e 

materiais para artistas; pincéis; materiais de instrução 

e de ensino; folhas, películas e sacos de plástico para 

embrulhar e embalar; tipos para impressoras, blocos 

para impressoras; revistas (periódicos); jornais; bo-

letins informativos; periódicos; brochuras; catálogos; 

folhetos e panfletos; jornais; manuais; cartazes; mapas; 

calendários; autocolantes; postais ilustrados; carteiras 

em papel; pastas de arquivo; cartões de aviso; cartões 

de aniversário; cartões de felicitações; cartões festivos 

e sazonais; pacotes de papel para armazenamento de 

dinheiro de oferta; formulários; certificados; etiquetas 

em papel para bagagens; papel para embrulhar (artigos 

de papelaria); envelopes; etiquetas em papel; etiquetas 

impressas; canetas; lápis; réguas, sem serem para me-

dição; cupões impressos; cartões para uso relacionado 

com os esquemas de lealdade, incentivo e fidelidade; 

cartões de membro de papel ou de plástico, sem serem 

codificados ou magnéticos; livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171085

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; ad-

ministração de negócios; funções de escritório; pro-

moção de vendas para terceiros; serviços de vendas a 

retalho on-line; serviços de vendas por grosso on-line; 

serviços de vendas a retalho através de encomendas 

por correio; serviços de vendas a retalho fornecidos 

através de telefone e a internet; serviços informatiza-

dos de encomendas on-line; serviços de promoção de 

vendas; serviços de distribuição; serviços electrónicos 

de compras a retalho; fornecimento de programas de 

fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

serviços de publicidade através de fornecimento de 

esquemas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sas; administração, gestão e supervisão de programas 

de fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

gestão de bases de dados informatizados; organização 

de sorteios e competições para fins publicitários; ser-

viços de gestão de negócios e de consultadoria relacio-

nados a pontos de vendas a retalho; serviços de vendas 

a retalho de farmacêuticos; serviços de lojas a retalho; 

serviços de vendas a retalho de armazéns comerciais; 

serviços de vendas a retalho de lojas de conveniência; 

serviços de distribuição, vendas por grosso e vendas 

a retalho de artigos de toilete, artigos de perfumaria, 

cosméticos, preparados para maquilhagem, prepara-

dos para cuidados da pele, preparados para cuidados 

de cabelo, máscaras faciais, preparados para remoção 

de maquilhagem, óleos para o banho e espumas para o 

banho, utensílios domésticos e recipientes, artigos de 

limpeza para uso doméstico, incluindo vassouras e es-

fregonas, porta-chaves, fechaduras, máquinas de bar-

bear, escovas de dentes, pentes, esponjas, molduras, 

espelhos, baterias, alimentos para animais de estima-

ção, sacos de compras, guarda-chuvas, produtos têx-

teis, vestuário, chapelaria e calçado, brinquedos, jogos 

e artigos de brincar, equipamentos para desporto e de 

exercícios, cartas de jogar, artigos de papel e de car-

tão, livros, artigos de papelaria, revistas, jornais e im-

pressos, preparados farmacêuticos e sanitários, caixas 

de primeiro-socorros, dentífricos, alimentos saudáveis 

e dietéticos, vitaminas, suplementos nutricionais, 

ervas medicinais, vinhos medicinais, vestuário, calça-

do, chapelaria, artigos de vidro, porcelana, cristais e 

faiança, cutelaria e serviços de mesa, equipamentos de 

áudio e / ou visuais e dispositivos periféricos, calcula-

doras, computadores, software informático, hardware 

informático, câmaras, negativos, equipamentos para 

processamento de dados, aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de sons ou de imagens, 

suportes magnéticos de dados, discos para gravação, 

artigos de joalharia, instrumentos horológicos e crono-

métricos, comidas e bebidas, frutas e vegetais frescos, 

frutas e vegetais cozidas, carne, aves, peixe, ovos, leite 

e produtos lácteos, chá, confeitaria, aperitivos alimen-

tares, alimentos em conservas, água engarrafada, cer-

vejas, bebidas não-alcoólicas e alcoólicas; serviços de 

programas de administração de fidelidade, incentivo 

e recompensa de clientes, com serviços de troca e de 

resgate; serviços de informações e assessoria relacio-

nados com todos os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171086

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sa de clientes; serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade e de recompensa de cartões 

de crédito do cliente; fornecimento de serviços de des-

contos e serviços de reembolsos através de programas 

de fidelidade do cliente; fornecimento de reembolsos 

em estabelecimentos de participantes de terceiros 

através da utilização de um cartão de sócio; serviços 

de cartões de desconto; serviços de cartões de valor 

armazenado; serviços de cartões de crédito e de débi-

to; serviços de processamento de pagamentos; serviços 

de assessoria e consultadoria relacionado com os ser-

viços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171087

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited
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 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações rela-

cionados com comércio electrónico; transmissão de 

informações relativas a compras on-line e serviços 

de retalho em geral via meios electrónicos; serviços 

de transmissão electrónica on-line para transacções 

de pagamentos seguros; fornecimento de transmissão 

electrónica de cartões de crédito, cartão de débito, 

valor armazenado e cartão de débito e dados de pa-

gamento de contas online através de uma rede global 

de computadores; transmissão de informações para a 

realização de transacções em formato electrónico atra-

vés da Internet ou de outras redes de comunicações ou 

outros meios electrónicos (incluindo todos os disposi-

tivos móveis ou sem fios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171088

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alticor Inc.

 地址 Endereço : 7575 Fulton Street East, Ada, Michi-

gan 49355, U.S.A.

 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 : Cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171089

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho,  aparelhos de respi-

ração para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-

seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de videojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 
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a difusão de vídeos, músicas e imagens; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-

-V e unidades centrais de processamento; chips de 

computador e unidades centrais de processamento 

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

portáteis (laptops), computadores portáteis, computa-

dores portáteis; computadores tablet; assistentes pes-

soais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de tele-

comunicações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel; acessórios para telemóveis; telemóveis; 

smartphones; câmaras digitais; baterias, carregadores 

de baterias; estações de trabalho informáticas; ser-

vidores informáticos; hardware para ligação a redes 

informáticas e de telecomunicações; adaptadores, co-

mutadores, dispositivos de encaminhamento e centrais 

de redes informáticas; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação sem fios e com fios; suportes para lap-

tops, sacos para computadores; hardware e firmware; 

dispositivos de extinção de fogo; sistemas de navega-

ção para automóveis; discos compactos; câmaras de 

segurança; unidades móveis de radiodifusão e teledi-

fusão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras 

de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes,; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171090

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; artigos para encader-

nação; artigos de papelaria; adesivos (matérias colan-

tes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; 

material para artistas; pincéis; máquinas de escrever 

e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos 

aparelhos); matérias plásticas para a embalagem; ca-

racteres de imprensa; blocos de impressão; etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em 

papel, cartão e plástico; cartões sob a forma de cartões 

de débito, cartões de crédito e cartões de lançamento 

em conta corrente, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; materiais de embalagem feitos de papel, 

plástico ou cartão; toalhetes de papel ; lenços de papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de 

páginas de livros; bilhetes de papel; cartazes; livros; 

publicações impressas; livros de banda desenhada; 

revistas [periódicas]; blocos de notas; cartões postais; 

material impresso; marcadores para livros; cartões 

de boas-festas; calendários; artigos para escritório 
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[com exceção de móveis]; apara-lápis elétricos ou não 

elétricos; instrumentos de escrita; canetas [artigos de 

escritório]; instrumentos para desenho; materiais para 

desenho; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171091

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 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; trabalhos de escritório; 

serviços de transacções on-line relacionados com lei-

lões electrónicos e prestação de avaliações comerciais 

em relativo àqueles; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; fornecimento de infor-

mações de vendas, empresas, publicidade e promoções 

através de uma rede informática global e através da 

Internet;  apresentação de produtos nos meios de co-

municação, para fins de venda a retalho; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

saria relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; leilões através da Internet; assistência empresarial 

relacionada com a facilitação de transacções comer-

ciais através de redes informáticas locais e globais; es-

tudos de mercado e serviços de consultoria empresa-

rial; serviços de consultadoria empresarial relaciona-

dos com a facilitação da realização de negócios através 

de redes informáticas locais e globais localizando e 

prestando referências para a entrega de uma ampla va-

riedade de actividades e produtos e serviços de consu-

mo; serviços de administração comercial para o pro-

cessamento de vendas feitas através da Internet; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de vendas, 

negócios comerciais e de informações promocionais; 

actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria empresarial na área da dis-

ponibilização de conhecimento relacionado com a 

web; serviços de consultadoria na área da colaboração 

on-line e tecnologias de colaboração (negócio ou co-

mercial); serviços de consultadoria nas áreas de ven-

das e marketing; serviços de gestão de projectos co-

merciais; serviços de gestão de projectos comerciais 

relacionados com o desenvolvimento, preparação, or-

ganização, produção, gravação, monitorização e segui-

mento de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

divulgação de informação empresarial de bens e servi-

ços de terceiros através de redes informáticas locais e 

globais; serviços de consultoria empresarial relaciona-

dos com o fornecimento de um web site numa rede in-

formática global através do qual terceiros podem ofe-

recer e procurar bens e serviços, colocar, determinar o 

estado de potenciais clientes e de encomendas e de 

concretizá-las, celebrar contratos e desenvolver tran-

sacções comerciais; prestação de serviços de encomen-

das informatizadas on-line; organização, exploração e 

supervisão de planos de fidelização e incentivo; servi-

ços de publicidade prestados através da internet; pro-

dução de publicidade televisiva e radiofónica; venda 

em hasta pública [leilão]; organização de feiras para 

fins comerciais; sondagem de opinião; processamento 

de dados; serviços de agências de publicidade; serviços 

de publicidade para terceiros; publicidade de bens e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e globais; aluguer de espaços publicitários em 

meios de comunicação; serviços de promoção de ma-

rketing; publicação de materiais de publicidade; alu-

guer de stands de vendas; serviços publicitários através 

de PPC (pay-per-click); marketing de imóveis disponí-

veis; disseminação de materiais de publicidade, actua-

lização de materiais de publicidade, compilação de pu-

blicidade para uso em páginas web na Internet; alu-

guer de espaços publicitários; a reunião, para o benefí-

cio de terceiros, de uma variedade de produtos, permi-

tindo aos clientes visionar e adquirir comodamente es-

ses produtos a partir de um “website” de produtos ge-

neralizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de 
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uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-

tir de um catálogo de produtos generalizados através 

de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visio-

nar e adquirir comodamente esses produtos a partir de 

pontos de venda a retalho; venda a retalho e por gros-

so de semicondutores, circuitos de memória integrada 

semicondutoras, chips de memória semicondutores, 

controladores de memória semicondutoras, circuitos 

integrados de memória semicondutores, chips proces-

sadores semicondutores, processadores semiconduto-

res, microcontroladores, unidades (electrónicas) mi-

crocontroladores, chips [circuitos integrados], chips de 

computador, unidades centrais de processamento 

(CPU), chipes de computador RISC-V (computação 

de conjunto de instruções reduzida - cinco) e unidades 

centrais de processamento (CPU), chips de computa-

dor e unidades centrais de processamento com conjun-

tos de instruções, telefones,  conjuntos portáteis para 

telemóvel, acessórios para telemóveis, produtos elec-

trónicos e de telecomunicações, hardware e software, 

baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou 

a reprodução de dados, informações, imagens e/ou 

som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, 

produtos de impressão, papelaria, cartões codificados 

magneticamente e não codificados magneticamente, 

mobiliário, molduras, utensílios para uso doméstico e 

para a cozinha, artigos de vidro, porcelana, e terraco-

ta, tecidos, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e 

bordados, botões, faixas, alfinetes e agulhas, flores ar-

tificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electró-

nicos, produtos químicos destinados à indústria, à ci-

ência, à fotografia e à agricultura, tintas, vernizes, la-

cas, produtos de higiene pessoal, sabões, produtos de 

perfumaria, cosméticos, loções capilares e corporais, 

óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, 

lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farma-

cêuticas, veterinárias e sanitárias, serralharia e quin-

quilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, 

cutelaria, lâminas e ferramentas manuais, computado-

res, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos 

eléctricos, instrumentos fotográficos, cinematográficos 

e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instru-

mentos cirúrgicos e médicos, aparelhos de iluminação, 

de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, 

de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distri-

buição de água e instalações sanitárias, veículos, ar-

mas de fogo, pirotecnia, objectos em prata, instrumen-

tos de relojoaria e cronométricos, instrumentos de 

música, revistas, cartões, produtos de papel e de car-

tão, imagens, máquinas de escrever e artigos de escri-

tório, materiais de embalagem, borrachas e matérias 

plásticas para uso no fabrico, substâncias para embalar 

e isolar, couro e imitações do couro produtos nestas 

matérias, bolsas de mão, bolsas, carteiras, pastas em 

couro, sacos, bagagem, guarda-chuvas, espelhos, cor-

das, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, 

cabides para vestuário, esteiras de mesa, artigos para a 

costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e 

artigos de desporto, alimentos e bebidas, carne, peixe, 

não vivo, aves domésticas, frutos e legumes em conser-

va, secos e cozidos, doces [geleias] e coulis de frutas 

[molhos], ovos, leite e laticínios, óleos e gorduras para 

a alimentação, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, 

pães e bolos, condimentos, fruta e legumes frescos, 

cerveja, águas minerais, bebidas de fruta e outras be-

bidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, produtos flo-

rais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; distri-

buição de material publicitário [folhetos, prospetos, 

impressos, amostras]; serviços de agências de compra 

e venda para terceiros; selecção de produtos e aquisi-

ção de produtos por conta de indivíduos e empresas; 

serviços de encomendas para terceiros; serviços reta-

lhistas de grande armazém; serviços de venda a reta-

lho em supermercados; serviços de secretariado; orga-

nização de exposições com fins comerciais ou de publi-

cidade; serviços de assistência empresarial relaciona-

dos com a compilação e aluguer de listas e correio; in-

vestigações em negócios comerciais; serviços de refe-

rências comerciais e de colocação de pessoal; serviços 

de agências de despacho alfandegário (serviços de 

agências de importação-exportação); serviços de agên-

cias de importação-exportação internacionais; servi-

ços de agências para a subscrição de jornais; reprodu-

ção de documentos; transcrição de comunicações (in-

cluindo a escrita em papel stencil [papel para mimeó-

grafo]); aluguer de equipamento de escritório; gestão 

do relacionamento com clientes; gestão de empresas 

em relação a comércio electrónico; gestão e adminis-

tração de empresas de empresas em relação a comércio 

electrónico; contabilidade; serviços de contabilidade; 

serviços de resposta telefónica (para assinantes ausen-

tes) ; serviços de resposta telefónica (para terceiros);  

gestão de pessoal; serviços de beneficência, nomeada-

mente a administração de negócios relacionados com a 

organização e a realização de projectos de programas 

de voluntariado e de serviços comunitários; adminis-
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tração comercial do licenciamento de produtos e servi-

ços para terceiros; serviços de consultadoria em maté-

ria de gestão corporativa; serviços de intermediação 

comercial; gestão de negócios comerciais para presta-

dores de serviços em regime de freelance; negociação 

e conclusão de transações comerciais para terceiros; 

serviços de gestão de projectos comerciais para projec-

tos de construção; fornecimento de informações de 

negócios; fornecimento de informação estatística em-

presarial; fornecimento de informações em matéria de 

contactos comerciais; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; serviços de consul-

tadoria, informação e assessoria em relação aos servi-

ços acima mencionados; tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171092

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios imobiliários; compensação e re-

conciliação de transacções financeiras através de uma 

rede informática mundial; serviços de transferências 

de fundos; transmissão de fundos através de meios 

electrónicos por conta de terceiros; transferência de 

pagamentos por conta de terceiros através da Internet; 

serviços bancários electrónicos; serviços de pagamen-

tos on-line; fornecimento de serviços de transferência 

de fundos electrónicos; corretagem de divisas; tran-

sacções financeiras através de blockchain; serviços de 

banca on-line e serviços financeiros; fornecimento de 

informação financeira através da Internet; serviços 

bancários on-line; serviços bancários fornecidos on-

-line através de uma base de dados informática ou da 

Internet; operações de compensação [câmbio]; verifi-

cação de crédito através de um rede informática mun-

dial; serviços de gestão electrónica de riscos de crédi-

to; serviços de pagamentos electrónicos de compras e 

de pagamentos electrónicos de facturas; serviços de 

informação em matéria de finanças e seguros, presta-

dos on-line através de uma base de dados informática 

ou da Internet; serviços de cartões de crédito, proces-

samento e transmissão de facturas e pagamentos dos 

mesmos, e prestação de seguros para transacções fi-

nanceiras; serviços financeiros sob a forma de serviços 

de processamento de facturas e pagamentos; serviços 

de depósitos em cofres-fortes e serviços de emissão de 

vales de viagem; investimento de capitais; avaliações 

financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; serviços de 

gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros fornecidos através de 

meios de telecomunicações; serviços de consultadoria 

e aconselhamento financeiro; serviços de corretagem 

de valores mobiliários; serviços de cotações em bolsa; 

corretagem de acções e obrigações; análise financei-

ra; serviços de cartões de débito, serviços de cartões 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços 

bancários, de conta poupança e de investimento; servi-

ços para debitar e creditar contas financeiras; emissão 

de cartões de valor armazenado, cartões de crédito e 

cartões de débito; serviços de cartões de crédito por 

telefone; organização de financiamento para projectos 

de construção; organização e gestão de rendas e alu-

gueres; arrendamento e locação financeira imobiliária; 

estimativas imobiliárias [avaliações]; avaliação de imó-

veis; financiamento imobiliário; investimento imobili-

ário; serviços de correctores imobiliários; serviços de 

agências imobiliárias; serviços de agências imobiliá-

rias; serviços actuariais; serviços de gestão e consulta-

doria imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer de es-

critórios (imobiliário); arrendamento de apartamentos; 

agência para a cobrança de contas da gás e electrici-

dade; avaliação de antiguidades; avaliação de objectos 

de arte; avaliação de joias; avaliação de carros usados; 

prestação de informações sobre impostos; colectas de 

beneficência; organização de coletas de beneficência; 

coletas de beneficência aluguer de máquinas de pro-

cessamento ou contagem de papel-moeda e moedas; 

aluguer de máquinas de distribuição de numerário ou 

de caixas automáticas de pagamentos; emissão de vou-

chers; serviços de caixas automáticas; fornecimento de 

cartões de pré-pago e títulos de valor; troca de moeda 

e serviços de câmbio; transferência de dinheiro; ser-

viços de transferência de moeda estrangeira; troca de 

moeda e serviços de câmbio; mercado de transação de 

divisas; transações com divisas; corretagem de divisas; 

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de 

angariação de fundos de caridade relacionados com 
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compensação pela emissão de carbono; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação pela emissão de carbono; 

financiamento e investimento em projectos de redução 

de emissões; investimento em programas e projectos 

de compensação pela emissão de carbono; investimen-

to em fundos de redução de emissões; fornecimento de 

empréstimos; fornecimento de empréstimos temporá-

rios; incluindo todos os serviços acima mencionados 

através de meios electrónicos; serviços de consultado-

ria, informação e assessoria em relação aos serviços 

acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171093

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 

eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de 

mensagens, informações, dados, documentos e ima-

gens auxiliada por computador; transmissão de fax; 

envio de mensagens; serviços de radiomensagem; alu-

guer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de te-

lecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio 

de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para a recolha, transmissão e 

entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio 

electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de comunicação através de telemóveis; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a reco-

lha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de 

informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, 

tal como caracteres, mensagens, música e imagens, 

telegramas, informação e dados por meios mecânicos, 

electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e saté-

lite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, 

imagens fixas e animadas e dados tanto em formato 

comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real 

ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmis-

são de mensagens, de conferência e de transmissão de 

ordens; serviços de videoconferência; comunicação 

por painéis de afixação electrónicos que permitem 

aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis 

de afixação electrónicos contendo informação de ima-

gens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de 

teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-
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-per-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão e 

transmissão de programas de rádio e de televisão; 

difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada 

com compras “on-line” e serviços de venda a retalho 

em geral; serviços de transmissão de “video-on-de-

mand”; serviços de agência de notícias; fornecimento 

de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher 

informações, dados, “websites” e meios disponíveis 

em redes de computadores; fornecimento de acesso ao 

utilizador a uma base de dados de computadores con-

tendo publicações electrónicas, painéis de afixação, 

bases de dados e informação acessível via computador; 

operação de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informa-

ção mundiais de computadores para a transferência e 

disseminação de uma vasta quantidade de informação; 

fornecimento de acesso a um “website” numa rede 

mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectu-

ar encomendas, efectuar contractos e transaccionar 

negócios; fornecimento de acesso a um “website” inte-

ractivo numa rede mundial de computadores para ter-

ceiros colocarem informações, responderem a pedidos 

e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

“web”; serviços de comunicação electrónica para esta-

belecer “chat rooms” virtuais via mensagens de texto; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utiliza-

dores de computadores referentes a produtos, serviços 

e informações e oportunidades de negócios; forneci-

mento de um painel de afixação interactivo em linha 

para a colocação, promoção, venda e revenda de itens 

via uma rede global de computadores; fornecimento 

de serviços de correio electrónico e reenvio de correio 

electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via com-

putadores e redes de computadores, e via uma rede 

de comunicações mundial; fornecimento de acesso a 

computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis 

de afixação e bases de dados interactivas em linha; for-

necimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e 

mundiais; fornecimento de acesso e recursos para vi-

deoconferência e/ou conferência telefónica à distância; 

fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” 

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; transmissão, difusão e fluxo 

de áudio e vídeo através de computadores, redes de 

computador e redes globais de comunicação; difusão 

de dados; serviços de difusão de vídeo, áudio e televi-

são; provisão de difusão de dados a terceiros, nome-

adamente, providenciamento a terceiros do acesso a 

dados remotos armazenados e software informático; 

tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171094

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relacionadas com entretenimento ou edu-

cação, disponibilizadas on-line através de uma base 

de dados informática ou da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de websites de MP3 (Moving Picture Experts 

Group-1 audio layer 3) na Internet; serviços de entre-

tenimento e de educação relacionados com o planea-

mento, produção e distribuição de som, imagens, mú-

sica digital, filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais 

visuais ou audiovisuais para a difusão em televisão 

por cabo, canais de satélite, na Internet ou sistemas de 

ligações por fios ou sem fios e noutros meios de comu-
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nicação; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; provisão de informação sobre entretenimento, 

conteúdo multimédia, programas televisivos de entre-

tenimento e provisão de filmes em linha; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de forma-

ção em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais;  serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; fornecimento de videojogos, jogos de compu-

tador, som ou imagens, ou filmes através de redes de 

telecomunicações ou informáticas; fornecimento de 

jogos de computador on-line e de campeonatos; pres-

tação on-line de vídeos (não descarregáveis); provisão 

de publicações eletrónicas difundidas online através 

da internet ou através de redes informáticas ou base 

de dados informáticas; publicação de textos, livros e 

jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; publicação 

de jornais, revistas e periódicos; prestação de publica-

ções electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e for-

mação, de forma interactiva e sem ser interactiva; con-

cepção de cursos, exames e qualificações educativas; 

serviços de formação relacionados com a saúde ocupa-

cional e segurança, e preservação de meio ambiente; 

fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de provas 

de vinhos; fornecimento de informações educativas 

sobre materiais de pesquisa e serviços de agência dos 

mesmos; organização, planeamento, e gestão de semi-

nários;  treino de animais; serviços de instruções rela-

cionados com o funcionamento de máquinas e equipa-

mento, incluindo equipamento audiovisual, utilizado 

na produção de programas de difusão; prestação de in-

formações relacionados com actividades de educação, 

formação, entretenimento, recreação, desportivas, so-

ciais e culturais;  organização, realização e apresenta-

ção de concursos de canções; organização, realização 

e apresentação de concertos; organização, realização 

e apresentação de concursos de eventos e competições 

com fins de educação ou entretenimento; organização, 

realização e apresentação de concursos de televisão 

e missões; organização, realização e fornecimento de 

conferências, convenções, congressos, seminários e 

workshops de formação; organização e condução de 

exibições para fins culturais ou educacionais, espetá-

culos de moda, espetáculos educativos e performances 

e espetáculos culturais; serviços de exposições e gale-

rias de arte; serviços de galerias de arte relacionados 

com o aluguer de obras de arte; serviços de agência de 

bilhetes para entretimento; serviços de entretenimen-

to musical; aluguer de gravações sonoras; produção 

televisiva, radiofónica e cinematográfica; serviços de 

programação televisiva “premium” ou por pagamento 

e serviços de programação televisiva; planeamento de 

programas de entretenimento televisivos; preparação 

e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto para fins de entretenimento; serviços 

de jogos; prestação de instalações recreativas, despor-

tivas e de ginástica; espectáculos de grupos musicais; 

serviços de entretenimento de clubes de entretenimen-

to, discotecas, desfiles de moda e clubes nocturnos; 

serviços de clubes relacionados com entretenimento, 

educação e serviços culturais; realização da difusão 

de programas; exploração de estúdios áudio e visuais; 

exploração de instalações desportivas; exploração de 

instalações para filmes, espectáculos, peças, música ou 

formação educacional; serviços de reservas de entrete-

nimento; aluguer e leasing de filmes cinematográficos; 

aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e 

leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de 

aparelhos de televisão; serviços bibliotecários; serviços 

de biblioteca de arquivo; legendagem; interpretação de 

linguagem gestual; aluguer de cassetes vídeo pré-gra-

vadas; aluguer e leasing de máquinas jogos; aluguer de 

equipamento de jogos arcade; aluguer de imagens; ser-

viços de fotografia; tradução e interpretação; serviços 

de intérpretes linguísticos; programas educativos e de 

formação na área da gestão do risco; programas edu-

cativos e de formação relacionados com certificações; 

provisão de notícias educacionais e de entretenimento; 

organização de lotarias; tutoria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria em relação aos serviços 

acima mencionados; tudo incluído na Classe 41.



13396 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2020 年 9 月 16 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171095

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 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 desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

concepção, desenvolv i mento e ac tua l i zação de 

software de jogos de computador e de vídeo; compu-

tação em nuvem; serviços de fornecimento de aloja-

mento em nuvem; prestação de utilização temporária 

de software não-descarregável em nuvem e software 

de computação em nuvem; fornecimento de sistemas 

informáticos virtuais e ambientes informáticos virtu-

ais através de computação em nuvem; software como 

serviço [SaaS]; serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e 

imagens através da Internet; serviços informáticos 

relacionados com a provisão de um acesso em linha a 

base de dados interactivas apresentando programação 

de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades des-

portivas, concertos, notícias sobre celebridades e en-

tretenimento e outras informações relacionadas; pro-

vedor de serviços de aplicação [ASP], nomeadamente, 

alojamento de aplicações de software informático de 

terceiros;  provedor de serviços de aplicação [ASP] 

para a prestação de software na área de conferências, 

áudio conferências, mensagens electrónicas, colabo-

ração em documentos, videoconferências, e processa-

mento de voz e chamadas à base da web; fornecimento 

de software em linha não descarregável para facilitar 

a interoperabilidade de várias aplicações de software; 

fornecimento de um website apresentando tecnologia 

que permita os usuários a partilharem informações 

e aconselhamento; serviços informáticos, nomeada-

mente, criação de uma comunidade on-line onde uti-

lizadores registados podem participar em discussões, 

recolher reacções dos seus pares, constituir comuni-

dades virtuais, participar em serviços de redes sociais, 

e partilhar documentos; provisão online de software 

informático não descarregável e aplicações informáti-

cas para a difusão de materiais de áudio, materiais de 

vídeo, vídeos, música e imagens; serviços informáticos 

relacionados com a criação de índices de informação, 

sites e recursos em redes informáticas; disponibiliza-

ção de motores de pesquisa na internet; alojamento de 

aplicações de software para a procura e recuperação 

de informação de bases de dados e redes informáticas; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimen-

to de serviços de ligação directa entre utilizadores de 

computadores para troca de dados; pesquisa e desen-

volvimento relacionado com semicondutores, circuitos 

integrados  semicondutores, chips de memória semi-

condutores, controladores de memória semiconduto-

ras, circuitos integrados de memória semicondutores, 

chips processadores semicondutores, processadores se-

micondutores, microcontroladores, unidades (electró-

nicas) microcontroladores, microcontroladores de bai-

xa tensão, chips [circuitos integrados], chips de com-

putador, unidades centrais de processamento (CPU), 

chips de computador RISC-V e unidades centrais de 

processamento, chips de computador e unidades cen-

trais de processamento com conjuntos de instruções; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

(“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), 

computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de lei-

tores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e 

smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços 

de computadores; serviços informáticos relacionados 

com a procura personalizável em bases de dados in-

formáticas e websites; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento 

de páginas Web; alojamento de websites; alojamento 

de aplicações; consultoria em software; codificação e 

descodificação de sinais informáticos e electrónicos; 

conversão de dados ou documentos de suporte físico 

para formato eletrónico; serviços informáticos relacio-

nados com a certificação de transacções comerciais e a 

preparação de relatórios em relação sobre as mesmas; 

serviços de informações sobre computadores e redes 

informáticas; fornecimento de programas de gestão de 
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riscos de segurança informática; serviços de informa-

ção, conhecimento, e testes em matéria de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; servi-

ços de segurança para controlo de acesso a computa-

dores (serviços de segurança de computador), redes 

electrónicas e bases de dados; segurança da transmis-

são de dados e de transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; fornecimento de infor-

mações nas áreas da Internet, world wide web e segu-

rança de redes informáticas de comunicações; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; backup externo de dados; 

armazenamento electrónico de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio elec-

trónico e por telefone; assessoria em tecnologia infor-

mática prestada a utilizadores da Internet através de 

uma linha directa de apoio; prestação de informações 

técnicas a pedido explícito de utilizadores finais por 

meio telefónico ou de uma rede informática mundial; 

estudos de projectos técnicos; serviços de teste e de 

avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de-

sign; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171096

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho,  aparelhos de respi-

ração para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-
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seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de videojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-

-V e unidades centrais de processamento; chips de 

computador e unidades centrais de processamento 

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

portáteis (laptops), computadores portáteis, computa-

dores portáteis; computadores tablet; assistentes pes-

soais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de tele-

comunicações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel; acessórios para telemóveis; telemóveis; 

smartphones; câmaras digitais; baterias, carregadores 

de baterias; estações de trabalho informáticas; ser-

vidores informáticos; hardware para ligação a redes 

informáticas e de telecomunicações; adaptadores, co-

mutadores, dispositivos de encaminhamento e centrais 

de redes informáticas; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação sem fios e com fios; suportes para lap-

tops, sacos para computadores; hardware e firmware; 

dispositivos de extinção de fogo; sistemas de navega-

ção para automóveis; discos compactos; câmaras de 

segurança; unidades móveis de radiodifusão e teledi-

fusão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras 

de vídeo; auscultadores; auriculares; alti falantes; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171097

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; artigos para encader-

nação; artigos de papelaria; adesivos (matérias colan-

tes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; 

material para artistas; pincéis; máquinas de escrever 

e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos 

aparelhos); matérias plásticas para a embalagem; ca-

racteres de imprensa; blocos de impressão; etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em 

papel, cartão e plástico; cartões sob a forma de cartões 

de débito, cartões de crédito e cartões de lançamento 

em conta corrente, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; materiais de embalagem feitos de papel, 

plástico ou cartão; toalhetes de papel ; lenços de papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de 

páginas de livros; bilhetes de papel; cartazes; livros; 

publicações impressas; livros de banda desenhada; 
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revistas [periódicas]; blocos de notas; cartões postais; 

material impresso; marcadores para livros; cartões 

de boas-festas; calendários; artigos para escritório 

[com exceção de móveis]; apara-lápis elétricos ou não 

elétricos; instrumentos de escrita; canetas [artigos de 

escritório]; instrumentos para desenho; materiais para 

desenho; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171098

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 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; trabalhos de escritório; 

serviços de transacções on-line relacionados com lei-

lões electrónicos e prestação de avaliações comerciais 

em relativo àqueles; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; fornecimento de infor-

mações de vendas, empresas, publicidade e promoções 

através de uma rede informática global e através da 

Internet;  apresentação de produtos nos meios de co-

municação, para fins de venda a retalho; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

saria relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; leilões através da Internet; assistência empresarial 

relacionada com a facilitação de transacções comer-

ciais através de redes informáticas locais e globais; es-

tudos de mercado e serviços de consultoria empresa-

rial; serviços de consultadoria empresarial relaciona-

dos com a facilitação da realização de negócios através 

de redes informáticas locais e globais localizando e 

prestando referências para a entrega de uma ampla va-

riedade de actividades e produtos e serviços de consu-

mo; serviços de administração comercial para o pro-

cessamento de vendas feitas através da Internet; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de vendas, 

negócios comerciais e de informações promocionais; 

actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria empresarial na área da dis-

ponibilização de conhecimento relacionado com a 

web; serviços de consultadoria na área da colaboração 

on-line e tecnologias de colaboração (negócio ou co-

mercial); serviços de consultadoria nas áreas de ven-

das e marketing; serviços de gestão de projectos co-

merciais; serviços de gestão de projectos comerciais 

relacionados com o desenvolvimento, preparação, or-

ganização, produção, gravação, monitorização e segui-

mento de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

divulgação de informação empresarial de bens e servi-

ços de terceiros através de redes informáticas locais e 

globais; serviços de consultoria empresarial relaciona-

dos com o fornecimento de um web site numa rede in-

formática global através do qual terceiros podem ofe-

recer e procurar bens e serviços, colocar, determinar o 

estado de potenciais clientes e de encomendas e de 

concretizá-las, celebrar contratos e desenvolver tran-

sacções comerciais; prestação de serviços de encomen-

das informatizadas on-line; organização, exploração e 

supervisão de planos de fidelização e incentivo; servi-

ços de publicidade prestados através da internet; pro-

dução de publicidade televisiva e radiofónica; venda 

em hasta pública [leilão]; organização de feiras para 

fins comerciais; sondagem de opinião; processamento 

de dados; serviços de agências de publicidade; serviços 

de publicidade para terceiros; publicidade de bens e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e globais; aluguer de espaços publicitários em 

meios de comunicação; serviços de promoção de ma-

rketing; publicação de materiais de publicidade; alu-

guer de stands de vendas; serviços publicitários através 

de PPC (pay-per-click); marketing de imóveis disponí-

veis; disseminação de materiais de publicidade, actua-

lização de materiais de publicidade, compilação de pu-

blicidade para uso em páginas web na Internet; alu-

guer de espaços publicitários; a reunião, para o benefí-

cio de terceiros, de uma variedade de produtos, permi-

tindo aos clientes visionar e adquirir comodamente es-

ses produtos a partir de um “website” de produtos ge-

neralizados na Internet e num ponto de venda por 



13400 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2020 年 9 月 16 日

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-

tir de um catálogo de produtos generalizados através 

de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visio-

nar e adquirir comodamente esses produtos a partir de 

pontos de venda a retalho; venda a retalho e por gros-

so de semicondutores, circuitos de memória integrada 

semicondutoras, chips de memória semicondutores, 

controladores de memória semicondutoras, circuitos 

integrados de memória semicondutores, chips proces-

sadores semicondutores, processadores semiconduto-

res, microcontroladores, unidades (electrónicas) mi-

crocontroladores, chips [circuitos integrados], chips de 

computador, unidades centrais de processamento 

(CPU), chipes de computador RISC-V (computação 

de conjunto de instruções reduzida - cinco) e unidades 

centrais de processamento (CPU), chips de computa-

dor e unidades centrais de processamento com conjun-

tos de instruções, telefones,  conjuntos portáteis para 

telemóvel, acessórios para telemóveis, produtos elec-

trónicos e de telecomunicações, hardware e software, 

baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou 

a reprodução de dados, informações, imagens e/ou 

som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, 

produtos de impressão, papelaria, cartões codificados 

magneticamente e não codificados magneticamente, 

mobiliário, molduras, utensílios para uso doméstico e 

para a cozinha, artigos de vidro, porcelana, e terraco-

ta, tecidos, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e 

bordados, botões, faixas, alfinetes e agulhas, flores ar-

tificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electró-

nicos, produtos químicos destinados à indústria, à ci-

ência, à fotografia e à agricultura, tintas, vernizes, la-

cas, produtos de higiene pessoal, sabões, produtos de 

perfumaria, cosméticos, loções capilares e corporais, 

óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, 

lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farma-

cêuticas, veterinárias e sanitárias, serralharia e quin-

quilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, 

cutelaria, lâminas e ferramentas manuais, computado-

res, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos 

eléctricos, instrumentos fotográficos, cinematográficos 

e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instru-

mentos cirúrgicos e médicos, aparelhos de iluminação, 

de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, 

de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distri-

buição de água e instalações sanitárias, veículos, ar-

mas de fogo, pirotecnia, objectos em prata, instrumen-

tos de relojoaria e cronométricos, instrumentos de 

música, revistas, cartões, produtos de papel e de car-

tão, imagens, máquinas de escrever e artigos de escri-

tório, materiais de embalagem, borrachas e matérias 

plásticas para uso no fabrico, substâncias para embalar 

e isolar, couro e imitações do couro produtos nestas 

matérias, bolsas de mão, bolsas, carteiras, pastas em 

couro, sacos, bagagem, guarda-chuvas, espelhos, cor-

das, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, 

cabides para vestuário, esteiras de mesa, artigos para a 

costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e 

artigos de desporto, alimentos e bebidas, carne, peixe, 

não vivo, aves domésticas, frutos e legumes em conser-

va, secos e cozidos, doces [geleias] e coulis de frutas 

[molhos], ovos, leite e laticínios, óleos e gorduras para 

a alimentação, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, 

pães e bolos, condimentos, fruta e legumes frescos, 

cerveja, águas minerais, bebidas de fruta e outras be-

bidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, produtos flo-

rais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; distri-

buição de material publicitário [folhetos, prospetos, 

impressos, amostras]; serviços de agências de compra 

e venda para terceiros; selecção de produtos e aquisi-

ção de produtos por conta de indivíduos e empresas; 

serviços de encomendas para terceiros; serviços reta-

lhistas de grande armazém; serviços de venda a reta-

lho em supermercados; serviços de secretariado; orga-

nização de exposições com fins comerciais ou de publi-

cidade; serviços de assistência empresarial relaciona-

dos com a compilação e aluguer de listas e correio; in-

vestigações em negócios comerciais; serviços de refe-

rências comerciais e de colocação de pessoal; serviços 

de agências de despacho alfandegário (serviços de 

agências de importação-exportação); serviços de agên-

cias de importação-exportação internacionais; servi-

ços de agências para a subscrição de jornais; reprodu-

ção de documentos; transcrição de comunicações (in-

cluindo a escrita em papel stencil [papel para mimeó-

grafo]); aluguer de equipamento de escritório; gestão 

do relacionamento com clientes; gestão de empresas 

em relação a comércio electrónico; gestão e adminis-

tração de empresas de empresas em relação a comércio 

electrónico; contabilidade; serviços de contabilidade; 

serviços de resposta telefónica (para assinantes ausen-

tes) ; serviços de resposta telefónica (para terceiros);  

gestão de pessoal; serviços de beneficência, nomeada-

mente a administração de negócios relacionados com a 

organização e a realização de projectos de programas 
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de voluntariado e de serviços comunitários; adminis-

tração comercial do licenciamento de produtos e servi-

ços para terceiros; serviços de consultadoria em maté-

ria de gestão corporativa; serviços de intermediação 

comercial; gestão de negócios comerciais para presta-

dores de serviços em regime de freelance; negociação 

e conclusão de transações comerciais para terceiros; 

serviços de gestão de projectos comerciais para projec-

tos de construção; fornecimento de informações de 

negócios; fornecimento de informação estatística em-

presarial; fornecimento de informações em matéria de 

contactos comerciais; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; serviços de consul-

tadoria, informação e assessoria em relação aos servi-

ços acima mencionados; tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171099

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios imobiliários; compensação e re-

conciliação de transacções financeiras através de uma 

rede informática mundial; serviços de transferências 

de fundos; transmissão de fundos através de meios 

electrónicos por conta de terceiros; transferência de 

pagamentos por conta de terceiros através da Internet; 

serviços bancários electrónicos; serviços de pagamen-

tos on-line; fornecimento de serviços de transferência 

de fundos electrónicos; corretagem de divisas; tran-

sacções financeiras através de blockchain; serviços de 

banca on-line e serviços financeiros; fornecimento de 

informação financeira através da Internet; serviços 

bancários on-line; serviços bancários fornecidos on-

-line através de uma base de dados informática ou da 

Internet; operações de compensação [câmbio]; verifi-

cação de crédito através de um rede informática mun-

dial; serviços de gestão electrónica de riscos de crédi-

to; serviços de pagamentos electrónicos de compras e 

de pagamentos electrónicos de facturas; serviços de 

informação em matéria de finanças e seguros, presta-

dos on-line através de uma base de dados informática 

ou da Internet; serviços de cartões de crédito, proces-

samento e transmissão de facturas e pagamentos dos 

mesmos, e prestação de seguros para transacções fi-

nanceiras; serviços financeiros sob a forma de serviços 

de processamento de facturas e pagamentos; serviços 

de depósitos em cofres-fortes e serviços de emissão de 

vales de viagem; investimento de capitais; avaliações 

financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; serviços de 

gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros fornecidos através de 

meios de telecomunicações; serviços de consultadoria 

e aconselhamento financeiro; serviços de corretagem 

de valores mobiliários; serviços de cotações em bolsa; 

corretagem de acções e obrigações; análise financei-

ra; serviços de cartões de débito, serviços de cartões 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços 

bancários, de conta poupança e de investimento; servi-

ços para debitar e creditar contas financeiras; emissão 

de cartões de valor armazenado, cartões de crédito e 

cartões de débito; serviços de cartões de crédito por 

telefone; organização de financiamento para projectos 

de construção; organização e gestão de rendas e alu-

gueres; arrendamento e locação financeira imobiliária; 

estimativas imobiliárias [avaliações]; avaliação de imó-

veis; financiamento imobiliário; investimento imobili-

ário; serviços de correctores imobiliários; serviços de 

agências imobiliárias; serviços de agências imobiliá-

rias; serviços actuariais; serviços de gestão e consulta-

doria imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer de es-

critórios (imobiliário); arrendamento de apartamentos; 

agência para a cobrança de contas da gás e electrici-

dade; avaliação de antiguidades; avaliação de objectos 

de arte; avaliação de joias; avaliação de carros usados; 

prestação de informações sobre impostos; colectas de 

beneficência; organização de coletas de beneficência; 

coletas de beneficência aluguer de máquinas de pro-

cessamento ou contagem de papel-moeda e moedas; 

aluguer de máquinas de distribuição de numerário ou 

de caixas automáticas de pagamentos; emissão de vou-

chers; serviços de caixas automáticas; fornecimento de 

cartões de pré-pago e títulos de valor; troca de moeda 

e serviços de câmbio; transferência de dinheiro; ser-

viços de transferência de moeda estrangeira; troca de 

moeda e serviços de câmbio; mercado de transação de 

divisas; transações com divisas; corretagem de divisas; 

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de 

angariação de fundos de caridade relacionados com 

compensação pela emissão de carbono; corretagem de 



13402 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2020 年 9 月 16 日

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação pela emissão de carbono; 

financiamento e investimento em projectos de redução 

de emissões; investimento em programas e projectos 

de compensação pela emissão de carbono; investimen-

to em fundos de redução de emissões; fornecimento de 

empréstimos; fornecimento de empréstimos temporá-

rios; incluindo todos os serviços acima mencionados 

através de meios electrónicos; serviços de consultado-

ria, informação e assessoria em relação aos serviços 

acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171100

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 

eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de 

mensagens, informações, dados, documentos e ima-

gens auxiliada por computador; transmissão de fax; 

envio de mensagens; serviços de radiomensagem; alu-

guer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de te-

lecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio 

de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para a recolha, transmissão e 

entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio 

electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de comunicação através de telemóveis; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a reco-

lha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de 

informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, 

tal como caracteres, mensagens, música e imagens, 

telegramas, informação e dados por meios mecânicos, 

electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e saté-

lite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, 

imagens fixas e animadas e dados tanto em formato 

comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real 

ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmis-

são de mensagens, de conferência e de transmissão de 

ordens; serviços de videoconferência; comunicação 

por painéis de afixação electrónicos que permitem 

aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis 

de afixação electrónicos contendo informação de ima-

gens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de 

teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-

-per-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão e 

transmissão de programas de rádio e de televisão; 

difusão de música; transmissão de música, filmes, 
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programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada 

com compras “on-line” e serviços de venda a retalho 

em geral; serviços de transmissão de “video-on-de-

mand”; serviços de agência de notícias; fornecimento 

de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher 

informações, dados, “websites” e meios disponíveis 

em redes de computadores; fornecimento de acesso ao 

utilizador a uma base de dados de computadores con-

tendo publicações electrónicas, painéis de afixação, 

bases de dados e informação acessível via computador; 

operação de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informa-

ção mundiais de computadores para a transferência e 

disseminação de uma vasta quantidade de informação; 

fornecimento de acesso a um “website” numa rede 

mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectu-

ar encomendas, efectuar contractos e transaccionar 

negócios; fornecimento de acesso a um “website” inte-

ractivo numa rede mundial de computadores para ter-

ceiros colocarem informações, responderem a pedidos 

e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

“web”; serviços de comunicação electrónica para esta-

belecer “chat rooms” virtuais via mensagens de texto; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utiliza-

dores de computadores referentes a produtos, serviços 

e informações e oportunidades de negócios; forneci-

mento de um painel de afixação interactivo em linha 

para a colocação, promoção, venda e revenda de itens 

via uma rede global de computadores; fornecimento 

de serviços de correio electrónico e reenvio de correio 

electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via com-

putadores e redes de computadores, e via uma rede 

de comunicações mundial; fornecimento de acesso a 

computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis 

de afixação e bases de dados interactivas em linha; for-

necimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e 

mundiais; fornecimento de acesso e recursos para vi-

deoconferência e/ou conferência telefónica à distância; 

fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” 

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; transmissão, difusão e fluxo 

de áudio e vídeo através de computadores, redes de 

computador e redes globais de comunicação; difusão 

de dados; serviços de difusão de vídeo, áudio e televi-

são; provisão de difusão de dados a terceiros, nome-

adamente, providenciamento a terceiros do acesso a 

dados remotos armazenados e software informático; 

tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171101

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relacionadas com entretenimento ou edu-

cação, disponibilizadas on-line através de uma base 

de dados informática ou da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de websites de MP3 (Moving Picture Experts 

Group-1 audio layer 3) na Internet; serviços de entre-

tenimento e de educação relacionados com o planea-

mento, produção e distribuição de som, imagens, mú-

sica digital, filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais 

visuais ou audiovisuais para a difusão em televisão 

por cabo, canais de satélite, na Internet ou sistemas de 

ligações por fios ou sem fios e noutros meios de comu-

nicação; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 
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hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; provisão de informação sobre entretenimento, 

conteúdo multimédia, programas televisivos de entre-

tenimento e provisão de filmes em linha; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de forma-

ção em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais;  serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; fornecimento de videojogos, jogos de compu-

tador, som ou imagens, ou filmes através de redes de 

telecomunicações ou informáticas; fornecimento de 

jogos de computador on-line e de campeonatos; pres-

tação on-line de vídeos (não descarregáveis); provisão 

de publicações eletrónicas difundidas online através 

da internet ou através de redes informáticas ou base 

de dados informáticas; publicação de textos, livros e 

jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; publicação 

de jornais, revistas e periódicos; prestação de publica-

ções electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e for-

mação, de forma interactiva e sem ser interactiva; con-

cepção de cursos, exames e qualificações educativas; 

serviços de formação relacionados com a saúde ocupa-

cional e segurança, e preservação de meio ambiente; 

fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de provas 

de vinhos; fornecimento de informações educativas 

sobre materiais de pesquisa e serviços de agência dos 

mesmos; organização, planeamento, e gestão de semi-

nários;  treino de animais; serviços de instruções rela-

cionados com o funcionamento de máquinas e equipa-

mento, incluindo equipamento audiovisual, utilizado 

na produção de programas de difusão; prestação de in-

formações relacionados com actividades de educação, 

formação, entretenimento, recreação, desportivas, so-

ciais e culturais;  organização, realização e apresenta-

ção de concursos de canções; organização, realização 

e apresentação de concertos; organização, realização 

e apresentação de concursos de eventos e competições 

com fins de educação ou entretenimento; organização, 

realização e apresentação de concursos de televisão 

e missões; organização, realização e fornecimento de 

conferências, convenções, congressos, seminários e 

workshops de formação; organização e condução de 

exibições para fins culturais ou educacionais, espetá-

culos de moda, espetáculos educativos e performances 

e espetáculos culturais; serviços de exposições e gale-

rias de arte; serviços de galerias de arte relacionados 

com o aluguer de obras de arte; serviços de agência de 

bilhetes para entretimento; serviços de entretenimen-

to musical; aluguer de gravações sonoras; produção 

televisiva, radiofónica e cinematográfica; serviços de 

programação televisiva “premium” ou por pagamento 

e serviços de programação televisiva; planeamento de 

programas de entretenimento televisivos; preparação 

e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto para fins de entretenimento; serviços 

de jogos; prestação de instalações recreativas, despor-

tivas e de ginástica; espectáculos de grupos musicais; 

serviços de entretenimento de clubes de entretenimen-

to, discotecas, desfiles de moda e clubes nocturnos; 

serviços de clubes relacionados com entretenimento, 

educação e serviços culturais; realização da difusão 

de programas; exploração de estúdios áudio e visuais; 

exploração de instalações desportivas; exploração de 

instalações para filmes, espectáculos, peças, música ou 

formação educacional; serviços de reservas de entrete-

nimento; aluguer e leasing de filmes cinematográficos; 

aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e 

leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de 

aparelhos de televisão; serviços bibliotecários; serviços 

de biblioteca de arquivo; legendagem; interpretação de 

linguagem gestual; aluguer de cassetes vídeo pré-gra-

vadas; aluguer e leasing de máquinas jogos; aluguer de 

equipamento de jogos arcade; aluguer de imagens; ser-

viços de fotografia; tradução e interpretação; serviços 

de intérpretes linguísticos; programas educativos e de 

formação na área da gestão do risco; programas edu-

cativos e de formação relacionados com certificações; 

provisão de notícias educacionais e de entretenimento; 

organização de lotarias; tutoria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria em relação aos serviços 

acima mencionados; tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171102

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 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 desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

concepção, desenvolv i mento e ac tua l i zação de 

software de jogos de computador e de vídeo; compu-

tação em nuvem; serviços de fornecimento de aloja-

mento em nuvem; prestação de utilização temporária 

de software não-descarregável em nuvem e software 

de computação em nuvem; fornecimento de sistemas 

informáticos virtuais e ambientes informáticos vir-

tuais através de computação em nuvem; software como 

serviço [SaaS]; serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e 

imagens através da Internet; serviços informáticos 

relacionados com a provisão de um acesso em linha a 

base de dados interactivas apresentando programação 

de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades des-

portivas, concertos, notícias sobre celebridades e en-

tretenimento e outras informações relacionadas; pro-

vedor de serviços de aplicação [ASP], nomeadamente, 

alojamento de aplicações de software informático de 

terceiros;  provedor de serviços de aplicação [ASP] 

para a prestação de software na área de conferências, 

áudio conferências, mensagens electrónicas, colabo-

ração em documentos, videoconferências, e processa-

mento de voz e chamadas à base da web; fornecimento 

de software em linha não descarregável para facilitar 

a interoperabilidade de várias aplicações de software; 

fornecimento de um website apresentando tecnologia 

que permita os usuários a partilharem informações 

e aconselhamento; serviços informáticos, nomeada-

mente, criação de uma comunidade on-line onde uti-

lizadores registados podem participar em discussões, 

recolher reacções dos seus pares, constituir comuni-

dades virtuais, participar em serviços de redes sociais, 

e partilhar documentos; provisão online de software 

informático não descarregável e aplicações informáti-

cas para a difusão de materiais de áudio, materiais de 

vídeo, vídeos, música e imagens; serviços informáticos 

relacionados com a criação de índices de informação, 

sites e recursos em redes informáticas; disponibiliza-

ção de motores de pesquisa na internet; alojamento de 

aplicações de software para a procura e recuperação 

de informação de bases de dados e redes informáticas; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimen-

to de serviços de ligação directa entre utilizadores de 

computadores para troca de dados; pesquisa e desen-

volvimento relacionado com semicondutores, circuitos 

integrados  semicondutores, chips de memória semi-

condutores, controladores de memória semiconduto-

ras, circuitos integrados de memória semicondutores, 

chips processadores semicondutores, processadores se-

micondutores, microcontroladores, unidades (electró-

nicas) microcontroladores, microcontroladores de bai-

xa tensão, chips [circuitos integrados], chips de com-

putador, unidades centrais de processamento (CPU), 

chips de computador RISC-V e unidades centrais de 

processamento, chips de computador e unidades cen-

trais de processamento com conjuntos de instruções; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

(“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), 

computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de lei-

tores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e 

smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços 

de computadores; serviços informáticos relacionados 

com a procura personalizável em bases de dados in-

formáticas e websites; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento 

de páginas Web; alojamento de websites; alojamento 

de aplicações; consultoria em software; codificação e 

descodificação de sinais informáticos e electrónicos; 

conversão de dados ou documentos de suporte físico 

para formato eletrónico; serviços informáticos relacio-

nados com a certificação de transacções comerciais e a 

preparação de relatórios em relação sobre as mesmas; 

serviços de informações sobre computadores e redes 

informáticas; fornecimento de programas de gestão de 

riscos de segurança informática; serviços de informa-

ção, conhecimento, e testes em matéria de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; servi-

ços de segurança para controlo de acesso a computa-

dores (serviços de segurança de computador), redes 

electrónicas e bases de dados; segurança da transmis-

são de dados e de transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 
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consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; fornecimento de infor-

mações nas áreas da Internet, world wide web e segu-

rança de redes informáticas de comunicações; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; backup externo de dados; 

armazenamento electrónico de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio elec-

trónico e por telefone; assessoria em tecnologia infor-

mática prestada a utilizadores da Internet através de 

uma linha directa de apoio; prestação de informações 

técnicas a pedido explícito de utilizadores finais por 

meio telefónico ou de uma rede informática mundial; 

estudos de projectos técnicos; serviços de teste e de 

avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de-

sign; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171107

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : 謝偉龍

 Che Wai Long

 地址 Endereço : 澳門看台街民安新村第一座11樓AM

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物與飲料服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171121

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : 告白氣球（瀋陽）進出口貿易有限

公司

 地址 Endereço : 中國遼寧省瀋陽市和平區和平北大街69

號C座1310

 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；果汁；水（飲料）；檸檬水；蔬菜汁

（飲料）；無酒精飲料；加氣水；無酒精的開胃酒；果昔；

咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；能量飲料；植物飲

料；米製飲料；碳酸無酒精飲料；運動飲料；混合果汁；

無酒精軟飲料；以水果為主的飲料；製作飲料用無酒精

配料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171122

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : 告白氣球（瀋陽）進出口貿易有限

公司

 地址 Endereço : 中國遼寧省瀋陽市和平區和平北大街69

號C座1310

 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）；開胃酒；蒸餾飲料；雞

尾酒；葡萄酒；利口酒；烈酒（飲料）；酒精飲料原汁；酒

精飲料（啤酒除外）；含水果酒精飲料；米酒；預先混合

酒精飲料（以啤酒為主的除外）；白酒；汽酒；黃酒；食用

酒精；燒酒；甜酒；水果汽酒；含酒精的充氣飲料（啤酒

除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171123

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : 告白氣球（瀋陽）進出口貿易有限

公司

 地址 Endereço : 中國遼寧省瀋陽市和平區和平北大街69

號C座1310

 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；果汁；水（飲料）；檸檬水；蔬菜汁

（飲料）；無酒精飲料；加氣水；無酒精的開胃酒；果昔；



N.º 38 — 16-9-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13407

咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；能量飲料；植物飲

料；米製飲料；碳酸無酒精飲料；運動飲料；混合果汁；

無酒精軟飲料；以水果為主的飲料；製作飲料用無酒精

配料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171124

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : 告白氣球（瀋陽）進出口貿易有限

公司

 地址 Endereço : 中國遼寧省瀋陽市和平區和平北大街69

號C座1310

 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）；開胃酒；蒸餾飲料；雞

尾酒；葡萄酒；利口酒；烈酒（飲料）；酒精飲料原汁；酒

精飲料（啤酒除外）；含水果酒精飲料；米酒；預先混合

酒精飲料（以啤酒為主的除外）；白酒；汽酒；黃酒；食用

酒精；燒酒；甜酒；水果汽酒；含酒精的充氣飲料（啤酒

除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171125

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : PC BEAUTY LIMITED

 地址 Endereço : 18/F Chung Dah Godwn Bldg 115 

King Lam St Lai Chi Kok Kln 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 : 化妝品；化妝品清洗劑；皮膚增白霜；

美容面膜；梳妝用油；潤髮乳；洗手膏；香皂；潤唇膏；

睫毛膏。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171126

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : PC BEAUTY LIMITED

 地址 Endereço : 18/F Chung Dah Godwn Bldg 115 

King Lam St Lai Chi Kok Kln 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；市場分析；替他人推銷；替他人採

購（替其他企業購買商品或服務）；進出口代理；市場營

銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；為他人安

排和組織市場促銷；定向市場營銷；商業管理輔助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171129

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 

(trading as Seiko Holdings Corporation)

 地址 Endereço : 5-11, Gi n za 4-chome, C huo-ku, 

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 mesa e parede, 

cronómetros, aparelhos e instrumentos de relojoaria e 

cronométricos; caixas adaptadas especialmente para 

relógios; caixas adaptadas especialmente para todos os 

produtos supra mencionados; peças e acessórios para 

todos os produtos supra mencionados; tudo incluído 

na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171130

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 

(trading as Seiko Holdings Corporation)

 地址 Endereço : 5-11, Gi n za 4-chome, C huo-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14
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[511] 產品 Produtos : Relógios, relógios de mesa e parede, 

cronómetros, aparelhos e instrumentos de relojoaria e 

cronométricos; caixas adaptadas especialmente para 

relógios; caixas adaptadas especialmente para todos os 

produtos supra mencionados; peças e acessórios para 

todos os produtos supra mencionados; tudo incluído 

na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171131

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de computador; software 

informático de aplicação; software de aplicações in-

formáticas; programas de computador descarregáveis; 

software de jogos; software informático de entrete-

nimento interactivo para download para jogos de ví-

deo; programas de jogos de vídeo; software de jogos 

electrónicos; software de jogos interactivos; software 

para jogos de realidade virtual; software para jogos de 

realidade aumentada; software multimédia interativo 

para jogos; hardware para jogos e jogos de fortuna e 

azar; auscultadores para jogos de realidade virtual; 

programas de jogos de computador gravados; auricu-

lares de jogo para uso com jogos de vídeo; hardware 

informático; periféricos adaptados para uso com com-

putadores; coberturas para telefones inteligentes, com-

putadores tablets; tapetes para ratos de computador; 

artigos ópticos; auriculares; auscultadores; teclados de 

computador; cartões electrónicos para uso com jogos 

de computador; altifalantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171133

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos; fornecimento e dis-

tribuição de jogos de vídeo; serviços de jogo prestados 

online a partir de uma rede de computadores; serviços 

de jogos eletrónicos fornecidos através da internet ou 

outras redes de comunicações; serviços de entreteni-

mento de videojogos; serviços de salões de jogos de 

arcadas; serviços de divertimento; fornecimento de in-

formações relacionadas com entretenimento; aluguer 

de equipamento de jogos; disponibilização de vídeos 

online, não descarregáveis; organização de competi-

ções [educação ou divertimento]; organização de com-

petições no domínio dos jogos eletrónicos; disponibili-

zação na internet de jogos on-line não descarregáveis; 

serviços de entretenimento online na área dos con-

cursos; serviços de entretenimento online na área dos 

campeonatos de jogos, ligas desportivas de fantasia e 

and concursos de televisão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171134

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de TI (tecnologias de infor-

mação); programação informática de jogos de vídeo; 

serviços de desenvolvimento de videojogos; desenvol-

vimento de software de jogos de vídeo; programação 

de software de videojogos; conceção de software de jo-

gos de vídeo; programação para jogos de computador; 

programação de software de jogos de computador; de-

senvolvimento de hardware para jogos de computador; 

conceção e desenvolvimento de software de jogos de 

computador; desenvolvimento de programas informá-

ticos e software para jogos de computador; software 

como serviço [SaaS]; plataformas como um serviço 

[PaaS]; serviços de provedor de serviços de aplicação; 
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fornecimento de uso temporário de ferramentas de de-

senvolvimento de software online, não descarregáveis, 

para a concepção e desenvolvimento de jogos eletró-

nicos; fornecimento de uso temporário de software 

online, não descarregável, para jogos; serviços de 

assistência técnica a software; serviços de consultoria 

relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171135

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de computador; software 

informático de aplicação; software de aplicações in-

formáticas; programas de computador descarregáveis; 

software de jogos; software informático de entrete-

nimento interactivo para download para jogos de ví-

deo; programas de jogos de vídeo; software de jogos 

electrónicos; software de jogos interactivos; software 

para jogos de realidade virtual; software para jogos de 

realidade aumentada; software multimédia interativo 

para jogos; hardware para jogos e jogos de fortuna e 

azar; auscultadores para jogos de realidade virtual; 

programas de jogos de computador gravados; auricu-

lares de jogo para uso com jogos de vídeo; hardware 

informático; periféricos adaptados para uso com com-

putadores; coberturas para telefones inteligentes, com-

putadores tablets; tapetes para ratos de computador; 

artigos ópticos; auriculares; auscultadores; teclados de 

computador; cartões electrónicos para uso com jogos 

de computador; altifalantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171137

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos; fornecimento e dis-

tribuição de jogos de vídeo; serviços de jogo prestados 

online a partir de uma rede de computadores; serviços 

de jogos eletrónicos fornecidos através da internet ou 

outras redes de comunicações; serviços de entreteni-

mento de videojogos; serviços de salões de jogos de 

arcadas; serviços de divertimento; fornecimento de in-

formações relacionadas com entretenimento; aluguer 

de equipamento de jogos; disponibilização de vídeos 

online, não descarregáveis; organização de competi-

ções [educação ou divertimento]; organização de com-

petições no domínio dos jogos eletrónicos; disponibili-

zação na internet de jogos on-line não descarregáveis; 

serviços de entretenimento online na área dos con-

cursos; serviços de entretenimento online na área dos 

campeonatos de jogos, ligas desportivas de fantasia e 

and concursos de televisão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171138

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/16

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de TI (tecnologias de infor-

mação); programação informática de jogos de vídeo; 

serviços de desenvolvimento de videojogos; desenvol-

vimento de software de jogos de vídeo; programação 

de software de videojogos; conceção de software de jo-

gos de vídeo; programação para jogos de computador; 

programação de software de jogos de computador; de-

senvolvimento de hardware para jogos de computador; 

conceção e desenvolvimento de software de jogos de 

computador; desenvolvimento de programas informá-

ticos e software para jogos de computador; software 

como serviço [SaaS]; plataformas como um serviço 

[PaaS]; serviços de provedor de serviços de aplicação; 

fornecimento de uso temporário de ferramentas de de-

senvolvimento de software online, não descarregáveis, 

para a concepção e desenvolvimento de jogos eletró-
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nicos; fornecimento de uso temporário de software 

online, não descarregável, para jogos; serviços de 

assistência técnica a software; serviços de consultoria 

relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171139

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 好傳媒製作有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街廣發商業中心17樓B

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、藍色、黃色、灰色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/171140

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 好傳媒製作有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街廣發商業中心17樓B

 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、藍色、黃色、灰色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/171141

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 好傳媒製作有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街廣發商業中心17樓B

 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、藍色、黃色、灰色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/171142

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, 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; serviços de administração 

de empresas e consultoria de gestão comercial; assis-

tência em gestão comercial; consultoria de gestão de 

negócios; apresentação comercial de artigos e serviços 

relativos aos médios de comunicação, com fins de ven-

da a retalho; administração de programas de incenti-

vos que permitam aos participantes obter descontos e 

prémios complementares em artigos e serviços através 

da inscrição como sócio; organização de programas 

de incentivo de sócio para fins comerciais ou publici-

tários; assistência na gestão industrial ou comercial; 

administração comercial para o licenciamento de bens 

e serviços para terceiros; promoção de vendas para 

terceiros; serviços de consultoria de recursos huma-

nos; serviços de relocalização para empresas; compi-

lação de informação numa base de dados informática; 

processamento (administrativo) de ordens de compra; 

serviços contabilidade; aluguer de máquinas de venda; 

serviços de lojas de venda a retalho e de centro comer-

cial; operação e administração de centros comerciais e 

de lojas de venda a retalho.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171143

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, 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; serviços 

de casino; serviços de jogo; serviços de jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de instalações para jogos de 

fortuna ou azar; jogo interactivo; fornecimento de um 

portal na Internet no sector de jogos de computador e 

jogos; serviços de entretenimento de televisão; orga-

nização e fornecimento de jogos e concursos para fins 

de entretenimento; fornecimento ambientes virtuais 

nos quais os usuários podem interagir através de jogos 

sociais para fins de recreação, lazer ou entretenimento; 

organização de entretenimento para celebrações de ca-

samentos; fornecimento de instalações para entreteni-

mento; clubes nocturnos; discotecas; cabarés; serviços 

de teatro e entretenimento apresentando música, dan-

ça, comédia, peças de teatro e magia; clubes de ginás-

tica; clubes recreativos e desportivos; clubes de praia 

e de piscinas; serviços de clube de golfe; fornecimento 

de instalações de golfe; organizando torneios de golfe; 

serviços de clubes sociais; fornecimento de instalações 

desportivas; serviços de parques de diversões; parques 

temáticos; arcadas de diversões; centros de diversões; 

reserva de espectáculos de música, comédia, dança, 

peças de teatro e magia; fornecimento de instalações 

para actividades recreativas; fornecimento de insta-

lações para espectáculos de música, comédia, dança, 

peças de teatro e magia; organização e condução de 

provas de atletismo, concursos de atletismo e provas 

desportivas; organização e promoção de actividades e 

concursos desportivos; produção de programas de rá-

dio e televisão; produção de vídeos, filmes, fitas de áu-

dio e jogos e equipamentos electrónicos; fornecimento 

de publ icações electrónicas, não-descarregáveis; 

publicação de livros electrónicos e jornais on-line; or-

ganização de corrida de cavalos; gestão de instalações 

desportivas e provas desportivas; fornecimento de 

instalações para educação física e ginástica; produção 

de espectáculos; serviços de agências de bilhetes para 

teatro; organização de reuniões e conferências; servi-

ços de educação; prestação de formação e treino nos 

sectores de jogos de fortuna e azar, desporto e entre-

tenimento; formação em gestão hoteleira; serviços de 

casino que caracterizam descontos e serviços gratuitos 

para clientes frequentes com o uso de um cartão de 

identificação; serviços de informação, consultoria e as-

sessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171144

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, 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 hotel, motel e estância tu-

rística (resort); alojamentos temporários; residências 

de marca; apartamentos com serviços domésticos; 

pensões, casas de hóspedes; alojamentos de férias, 

pousadas e casas turísticas; serviços de acampamento 

de férias (alojamentos); lares para idosos; serviços de 

reservas para alojamento em hotéis, motéis e estâncias 

turísticas (resort); serviços de reservas para aluguer de 

alojamento temporário; serviços de reservas de aloja-

mento de pensões, casas de hóspedes, férias, pousadas 

e casas turísticas; reserva de residências de marca e 

apartamentos com serviços domésticos; agência de 

alojamento temporário; serviços de clubes sociais (for-

necimento de alojamento, comida e bebida); forneci-

mento de instalações e amenidades para reuniões, con-

ferências, seminários, eventos especiais (casamentos, 

celebrações) e banquetes; fornecimento de instalações 

e amenidades para exposições; serviços de restauran-

te; salas para aperitivos (bares); serviços de bar; salas 

de jantar temporárias; serviço de restaurante serve a si 

próprio; cafés; restaurantes de comida rápida; lojas de 

café; serviços de fornecimento de refeições (banque-

tes); cantinas de sirva-se a si próprio; infantários de 

dia; hotéis para animais; aluguer de salas de reuniões; 

fornecimento de instalações de parques de campismo 

e aluguer de caravanas móveis.

[540] 商標 Marca : 
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de entretenimento; fornecimento ambientes virtuais 

nos quais os usuários podem interagir através de jogos 

sociais para fins de recreação, lazer ou entretenimento; 

organização de entretenimento para celebrações de ca-

samentos; fornecimento de instalações para entreteni-

mento; clubes nocturnos; discotecas; cabarés; serviços 

de teatro e entretenimento apresentando música, dan-

ça, comédia, peças de teatro e magia; clubes de ginás-

tica; clubes recreativos e desportivos; clubes de praia 

e de piscinas; serviços de clube de golfe; fornecimento 

de instalações de golfe; organizando torneios de golfe; 

serviços de clubes sociais; fornecimento de instalações 

desportivas; serviços de parques de diversões; parques 

temáticos; arcadas de diversões; centros de diversões; 

reserva de espectáculos de música, comédia, dança, 

peças de teatro e magia; fornecimento de instalações 

para actividades recreativas; fornecimento de insta-

lações para espectáculos de música, comédia, dança, 

peças de teatro e magia; organização e condução de 

provas de atletismo, concursos de atletismo e provas 

desportivas; organização e promoção de actividades e 

concursos desportivos; produção de programas de rá-

dio e televisão; produção de vídeos, filmes, fitas de áu-

dio e jogos e equipamentos electrónicos; fornecimento 

de publ icações electrónicas, não-descarregáveis; 

publicação de livros electrónicos e jornais on-line; or-

ganização de corrida de cavalos; gestão de instalações 

desportivas e provas desportivas; fornecimento de 

instalações para educação física e ginástica; produção 

de espectáculos; serviços de agências de bilhetes para 

teatro; organização de reuniões e conferências; servi-

ços de educação; prestação de formação e treino nos 

sectores de jogos de fortuna e azar, desporto e entre-

tenimento; formação em gestão hoteleira; serviços de 

casino que caracterizam descontos e serviços gratuitos 

para clientes frequentes com o uso de um cartão de 

identificação; serviços de informação, consultoria e as-

sessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171147

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[210] 編號 N.º : N/171145

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, 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; serviços de administração 

de empresas e consultoria de gestão comercial; assis-

tência em gestão comercial; consultoria de gestão de 

negócios; apresentação comercial de artigos e serviços 

relativos aos médios de comunicação, com fins de ven-

da a retalho; administração de programas de incenti-

vos que permitam aos participantes obter descontos e 

prémios complementares em artigos e serviços através 

da inscrição como sócio; organização de programas 

de incentivo de sócio para fins comerciais ou publici-

tários; assistência na gestão industrial ou comercial; 

administração comercial para o licenciamento de bens 

e serviços para terceiros; promoção de vendas para 

terceiros; serviços de consultoria de recursos huma-

nos; serviços de relocalização para empresas; compi-

lação de informação numa base de dados informática; 

processamento (administrativo) de ordens de compra; 

serviços contabilidade; aluguer de máquinas de venda; 

serviços de lojas de venda a retalho e de centro comer-

cial; operação e administração de centros comerciais e 

de lojas de venda a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171146

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, 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; serviços 

de casino; serviços de jogo; serviços de jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de instalações para jogos de 

fortuna ou azar; jogo interactivo; fornecimento de um 

portal na Internet no sector de jogos de computador e 

jogos; serviços de entretenimento de televisão; orga-

nização e fornecimento de jogos e concursos para fins 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, motel e estância tu-

rística (resort); alojamentos temporários; residências 

de marca; apartamentos com serviços domésticos; 

pensões, casas de hóspedes; alojamentos de férias, 

pousadas e casas turísticas; serviços de acampamento 

de férias (alojamentos); lares para idosos; serviços de 

reservas para alojamento em hotéis, motéis e estâncias 

turísticas (resort); serviços de reservas para aluguer de 

alojamento temporário; serviços de reservas de aloja-

mento de pensões, casas de hóspedes, férias, pousadas 

e casas turísticas; reserva de residências de marca e 

apartamentos com serviços domésticos; agência de 

alojamento temporário; serviços de clubes sociais (for-

necimento de alojamento, comida e bebida); forneci-

mento de instalações e amenidades para reuniões, con-

ferências, seminários, eventos especiais (casamentos, 

celebrações) e banquetes; fornecimento de instalações 

e amenidades para exposições; serviços de restauran-

te; salas para aperitivos (bares); serviços de bar; salas 

de jantar temporárias; serviço de restaurante serve a si 

próprio; cafés; restaurantes de comida rápida; lojas de 

café; serviços de fornecimento de refeições (banque-

tes); cantinas de sirva-se a si próprio; infantários de 

dia; hotéis para animais; aluguer de salas de reuniões; 

fornecimento de instalações de parques de campismo 

e aluguer de caravanas móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171150

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 何秀華

 HO SAO WA

 地址 Endereço : 澳門筷子基海灣南街239號威翠花園A

座2樓L

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳、飯店、餐館、快餐館、咖啡館、自助

餐廳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171151

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Company, Limited

 地址 Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 

104-0061, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; cosméticos; perfumaria, incen-

sos e fragrâncias; dentífricos; unhas postiças; pestanas 

postiças; algodão para uso cosmético; cotonetes para 

fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171152

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 東莞市八谷生物技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市大嶺山鎮大片美路73

號3號樓101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 : 衛生消毒劑；消毒劑；滅菌劑；消毒皂；

土壤消毒製劑；化學盥洗室用消毒劑；抗菌洗手液；滅微

生物劑；消滅有害動物製劑；牲畜用洗滌劑（殺蟲劑）；

醫用洗浴製劑；非人用、非動物用除臭劑；硫黃棒（消毒

用）；淨化劑；醫用酒精；醫用敷料；滅菌棉；消滅有害植

物製劑；殺蟲劑；除藻劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171153

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 晉江登貝萊電子商務有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市晉江市英林鎮嘉排村

岑張東興南區15-2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 P rodutos : 服裝；上衣；游泳衣；鞋；帽；襪；手套

（服裝）；圍巾；皮帶（服飾用）；睡眠用眼罩。
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/171157

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 廣西中柳食品科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣西壯族自治區柳州市魚峰區洛

維工業集中區葡萄山路9號1#標準廠房1樓（螺螄粉產

業園）

 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 P rodutos : 肉；貝殼類動物（非活）；加工過的花

生；肉罐頭；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；腌

製蔬菜；醬菜；蛋；奶製品；食用油；口香糖膠基；木耳；

腐竹；奶飲料（以奶為主）；豆奶；土豆片；筍乾；腌製水

果；果醬。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171158

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 廣西中柳食品科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣西壯族自治區柳州市魚峰區洛

維工業集中區葡萄山路9號1#標準廠房1樓（螺螄粉產

業園）

 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；茶；茶飲料；糖；紅糖；蜂蜜；以穀

物為主的零食小吃；以米為主的零小吃；粽子；穀類製

品；米粉（粉狀）；麵條為主的預製食物；方便粉絲；烹

飪食品用增稠劑；食鹽；家用嫩肉劑；食品用香料（含醚

香料和香精除外）；烹飪小蘇打；凍酸奶；果汁刨冰；米粉

（條狀）；方便麵；麵條。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171159

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 廣西中柳食品科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣西壯族自治區柳州市魚峰區洛

維工業集中區葡萄山路9號1#標準廠房1樓（螺螄粉產

業園）

 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；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；對購買定單進行行政處理；計算機網絡上的在線廣

告；廣告設計；廣告策劃；商業管理輔助；工商管理輔助；

特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；為挑選

人才而進行的心理測試；表演藝術家經紀；開發票；尋找

贊助；商業審計；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品

的零售服務；藥品零售或批發服務；食品零售；為商品和

服務的買賣雙方提供在線市場。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171160

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 廣西中柳食品科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣西壯族自治區柳州市魚峰區洛

維工業集中區葡萄山路9號1#標準廠房1樓（螺螄粉產

業園）

 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 : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；

自助餐廳；餐廳；餐館；流動飲食供應；茶館；會議室出

租；酒吧服務；私人廚師服務；日式料理餐廳；旅館預訂；

養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；餐具出租；烹

飪設備出租；飲水機出租；照明設備出租；備辦宴席。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171161

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : TOD’ S S.P.A.
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 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle 1, I-63811 

Sant’ Elpidio a Mare, (FM), Itália

 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 : Casacos em couro, blusões em cou 

couro, calças em couro, saias em couro, blusas em 

couro, gabardinas em couro, casacos compridos em 

couro, sobretudos em couro, cintos em couro, cintas 

em couro para vestuário, cintos, vestidos, blusões acol-

choados, blusões, dólmans, camisolões e macacões, 

calças, calças de ganga (“jeans”), saias, vestidos, casa-

cos, sobretudos, capas e capotes, gabardinas, parcas 

(“parkas”), pulôveres, camisas, camisetas e“T-shirts” , 

blusas, camisolas (“cardigans”), roupa interior, “baby-

-dolls” (sendo roupa de dormir), roupões de banho, 

vestuário de banho, lingerie, fatos de banho, robes, ro-

bes de noite, vestidos inteiros, vestidos de duas peças, 

vestidos de noite, xailes, cachecóis e lenços, gravatas, 

laços, fatos de homem, camisas formais, camisas ha-

vianas, camisolas (“sweat shirts” ), camisas interiores, 

camisetas com gola, corpetes (“body suits”), casacos 

desportivos (“blazers”), calções, camisas de desporto; 

sapatos, sapatos de desporto, chinelos e sapatos de 

quarto, sapatos de protecção, sapatos de salto baixo, 

sapatos em couro, sapatos em borracha, galochas, so-

cas e tamancos de madeira, sapatos para pesca, sapa-

tos de basquetebol, sapatos formais ou de gala, sapatos 

de salto alto, sapatos de alpinismo, sapatos de rugby, 

sapatos de pugilismo, sapatos de basebol, sapatos de 

verniz, sapatos de praia, palmilhas, solas para calçado, 

gáspias de calçado, saltos para sapatos e botas, peças 

antiderrapantes para sapatos e botas, biqueiras para 

calçado, sapatos de chuva, sapatos de corridas de pista, 

sapatos de trabalho, sapatos de corda ou ráfia, sapati-

lhas de ginástica, botas, botas de esqui, botinas ou bo-

tas de cano curto, botas para a neve, botas e chuteiras 

de futebol, botas de atilhos, sapatos para hóquei em 

campo, sapatos de andebol, sapatos ou sandálias de 

esparto ou corda, sandálias, sandálias de banho; luvas, 

luvas de Inverno, luvas de couro, mitenes; chapéus e 

bonés, viseiras (para chapelaria), chapéus e bonés em 

couro.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/01/17，意大利 Itál ia，編號

N.º 018181722

[210] 編號 N.º : N/171162

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : TOD’ S S.P.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle 1, I-63811 

Sant’ Elpidio a Mare, (FM), Itália

 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 : Malas de mão, malas de viagem; pas-

tas; pastas em couro; porta-cartões de crédito em 

couro; porta-folhas pastas para documentos em couro; 

estojos em couro e pele para chaves; bolsas; malas; 

estojos, sacolas para cosméticos vendidas vazias; sacos 

de desporto, nomeadamente sacos de desporto multiu-

sos, em particular sacos de atletismo e sacos para esca-

lar montanhas, nomeadamente mochilas (“backpacks”) 

e mochilas (“rucksacks”); bolsas para usar à noite e de 

ombro para senhoras; sacolas para compras em couro; 

mochilas escolares; sacos de vestuário para viagens; sa-

cos para sapatos para viagens; bolsas de praia; sacos de 

fraldas; bolsas e sacos“ tipo Boston” (“Boston bags”); 

baús de viagem; bolsas em tela; malas de viagem para 

pernoitar; malas-bagagem de mão (“trolleys”); sacolas; 

malas e bolsas de gala; estojos de beleza (vazios); peles 

de animal; estojos e caixas em couro; malas e bolsas 

de couro para embalagens; correias de couro; chapéus-

-de-chuva e de sol; coleiras e trelas em couro.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/01/17，意大利 Itál ia，編號

N.º 018181722

[210] 編號 N.º : N/171163

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 榮誠行有限公司

 WINGSHING TRADE CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡鶴園街9-11號凱旋工商中

心第三期1樓P室3號房

 Rm 3 Unit P 1/F Kaiser Est Phase 3 Nos 9-11 Hok 

Yuen 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 : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；首飾盒；手鐲（首飾）；珍

珠（珠寶）；寶石；鐘；手錶；手錶帶；錶鏈；錶用禮品盒。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171164

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 北京孝夕陽科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市通州區經濟開發區南區漷興

三街1號-27

 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 : 按摩器械；足部按摩設備；電動按摩椅；

家用電動按摩裝置；個人用按摩器械；畸形足矯形器械；

平足支撐物；醫療器械和儀器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171165

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 北京孝夕陽科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市通州區經濟開發區南區漷興

三街1號-27

 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 : 暖足器（電或非電的）；電暖足器（暖腳

套）；電動足浴盆；水按摩洗浴設備；燈；便攜式取暖器；

電熱靴；電熱水壺。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171166

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 北京孝夕陽科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市通州區經濟開發區南區漷興

三街1號-27

 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；鞋；襪；浴室拖鞋；帽子；上衣；褲

子；T恤衫；絲巾；手套。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171167

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 北京孝夕陽科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市通州區經濟開發區南區漷興

三街1號-27

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 鞋帶；鞋扣（鞋鏈）；鞋用飾物；鞋鈎；鞋

眼；鞋扣；鞋匠用針；非貴金屬製鞋飾品；服裝扣；拉鏈。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171168

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 北京孝夕陽科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市通州區經濟開發區南區漷興

三街1號-27

 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；進出口代理；特許經營的商

業管理；市場營銷；計算機網絡上的在線廣告；為零售目

的在通信媒體上展示商品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171169

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 北京孝夕陽科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市通州區經濟開發區南區漷興

三街1號-27

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 觀光旅遊運輸服務；旅遊車出租；組織旅

行；旅行陪伴；快遞服務；服裝的貯藏；提供旅行信息；旅

行預訂；旅行路線安排；為個人和團體協調旅行安排。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171170

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17
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[730] 申請人 Requerente : 北京孝夕陽科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市通州區經濟開發區南區漷興

三街1號-27

 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 Ser v iços : 服裝定製；染鞋；定做材料裝配（替他

人）；服裝防皺處理；服裝修改；織物定型處理；服裝精

加工；服裝防水處理；服裝定製服務；服裝製作。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171171

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 林展智

 LAM CHIN CHI

 地址 Endereço : 澳門青洲大馬路521號美居廣場第二期

地下AD座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 寵物食品。

[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/171172

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 林展智

 LAM CHIN CHI

 地址 Endereço : 澳門青洲大馬路521號美居廣場第二期

地下AD座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 寵物食品。

[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/171173

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : ALENTEJO風味貿易有限公司

 AGENCIA COMERCIAL SABORES DO ALEN-

TEJO, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門豐順新邨第五座地下O

 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 : 29

[511] 產品 Produtos : 肉和肉製品，魚，海鮮（非活），家禽及野

味，肉汁，醃漬、乾製及煮熟的水果和蔬菜（包括堅果和

豆類），果凍，果醬，蜜餞，禽蛋和蛋製品，奶及奶製品，

食用油和油脂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171174

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : TAI POK CHIN

 地址 Endereço : 澳門美副將大馬路成駿大廈5A

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 人造珠寶，戒指（首飾），耳環，人造琥珀

製珍珠（壓製的琥珀），銀線，銀製品，小飾物（首飾），

胸針（首飾）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171175

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171176

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[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/171177

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : 漢彩廣告企劃設計有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場（興

海閣，建富閣）6樓O及P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 : 35

[511] 服務 Serviços : 水杯，燒水杯，保溫杯，餐具盒，洗漱用

品盒，木梳，牙刷套裝，毛巾，浴巾，香皂，消毒洗手液，消

毒濕巾，衣架，香薰蠟燭，香薰座，擴香組合，購物袋，雨

傘，收音機，彈珠盤迷宮，吡叭筒，彈弓，火柴盒禮品，雪

條棍造型擺件，竹條造型擺件，牙籤造型擺件，紙拍子，

公仔紙，沙包，搖搖，陀螺，風箏，飛行棋，鬥獸棋，陸軍

棋，跳棋，象棋，大富翁桌遊，魔方，跳飛機地氈，郵筒模

型，書立，名片盒，帆船禮品，音樂盒，暖手寶，充電寶，

電源轉換插頭，多功能數據線，耳機，無線耳機盒，手機

殼，手機支架，鏡子，小風扇，扇子，電吹風，便利貼，文

件夾，文房四寶擺件，筆，筆筒，筆袋，尺子，書籤，賀卡，

筆記本套裝，手賬本，抱枕，胸針，手鏈，項鏈，帽子，零

錢包，卡套，茶具套裝，茶壼，杯蓋，行李牌，行李箱套，

收納盒，自拍桿，發光小屋模型，印章，徽章，明信片，車

載公仔，毛公仔，公仔擺件，冰箱貼，圍裙，紙膠帶，鑰匙

扣，鐘表，T恤，眼罩，襪子，人字拖，利是封，錦盒，特色

禮盒，暉春，老虎機錢罐，多功能棋套裝，撲克牌，吸管

杯，火柴盒禮品（棉籤），火柴盒禮品（針線盒），火柴盒

禮品（浴帽），火柴盒禮品（擦鞋布），便利貼架，毽子的

零售和批發。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 寶藍色 C100 M100 Y0 K0

 黃色 C0 M20 Y60 K20

 天藍色 C60 M0 Y20 K20

 粉紅色 C0 M80 Y40 K0 （如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/171184

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de so-

corro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumen-

tos para a condução, distribuição, transformação, acu-

mulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; 

aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução 

do som ou de imagens; suportes de registo magnético, 

discos acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento para processamento de dados; software 

informático; programas de computador; software in-

formático sob a forma de uma aplicação para disposi-

tivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

processamento electrónico de pagamentos de e para 

terceiros; software informático e software de apli-

cações utilizados em relação a serviços financeiros, 

transacções financeiras, comércio electrónico, paga-

mentos electrónicos, câmbios de moeda estrangeira, 

serviços de corretagem e trading e serviços de aconse-

lhamento ao investimento; software de autenticação; 

software e software de aplicações (descarregável); 
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software de mensagens instantâneas; software de 

partilha de ficheiros; software de comunicação para a 

partilha electrónica de dados, áudio, imagens e gráfi-

cos através de redes informáticas, móveis, sem-fios, e 

de telecomunicações; software para o processamento 

de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; software 

descarregável para facilitar a transmissão electrónica 

de informações, dados, documentos, voz, e imagens 

através da Internet; software descarregável para per-

mitir aos utilizadores participarem em reuniões e 

aulas pela Internet, com acesso a dados, documentos, 

imagens e software de aplicações através de um na-

vegador da web; software descarregável para aceder, 

visualizar, e controlar remotamente computadores e 

redes informáticas; software de computação em nu-

vem descarregável; software descarregável baseado 

em computação em nuvem; software para o rastreio e 

avaliação de comportamento de clientes e pessoas em 

relação a decisões de compra; software de aplicações 

para utilização em relação à conservação ambiental, 

alterações climáticas e às compensações de carbono; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de 

uma base de dados informática); publicações electró-

nicas descarregáveis sob a forma de revistas, artigos, 

brochuras, folhetos, fichas técnicas, materiais informa-

tivos, manuais de instruções no domínio de negócios 

comerciais, comércio electrónico, tecnologias de in-

formação, computação em nuvem, telecomunicações, 

Internet, formação em negócios comerciais e comércio 

electrónico, gestão de negócios comerciais, vendas, 

marketing e finanças; periféricos informáticos; compu-

tadores portáteis (notebooks); computadores portáteis 

(laptops); computadores portáteis; computadores por-

táteis; assistentes pessoais digitais; leitores multimédia 

portáteis; telemóveis; smartphones; câmaras digitais; 

baterias, carregadores de baterias; estações de traba-

lho informáticas; servidores informáticos; hardware 

para ligação a redes informáticas e de telecomunica-

ções; adaptadores, comutadores, dispositivos de enca-

minhamento e centrais de redes informáticas; modems 

e cartões e dispositivos de comunicação sem fios e com 

fios; suportes para laptops, sacos para computadores; 

dispositivos de extinção de fogo; hardware e firmware; 

sistemas de navegação para automóveis; discos com-

pactos; música digital (descarregável a partir da In-

ternet); aparelhos de telecomunicações; esteiras para 

o rato; conjuntos portáteis para telemóvel, acessórios 

para telemóveis: jogos, imagens, películas cinemato-

gráficas, filmes e música descarregáveis; sistemas de 

alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de 

radiodifusão e teledifusão ; equipamento de teledifu-

são; câmaras, câmaras de vídeo; auscultadores; auri-

culares; altifalantes; dispositivos e equipamento para 

sistemas de posicionamento global (GPS); programas 

e software informático, electrónico e de videojogos 

(incluindo software descarregável a partir da Inter-

net); monitores de cristais líquidos para equipamento 

de telecomunicações e electrónico; descodificadores 

de televisão; aparelhos de controlo remoto; programas 

de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; 

painéis de sinalização electrónicos; cartões bancá-

rios, de débito, de pagamento, de crédito, telefónicos 

e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas [de dinheiro]; leitores de livros electró-

nicos; cartuchos de toner (vazios) para impressoras e 

fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; 

dispositivos para videovigilâncias de bebés; para-sóis 

para objectivas; computadores tablet; cartões de aces-

so codificados; óculos 3D; cartões de memória para 

máquinas de videojogos; computadores, smartphones, 

monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo 

de actividade física, equipamento áudio, aparelhos 

de comunicações, aparelhos de telecomunicações, 

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo; computadores, smar-

tphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para 

registo de actividade física, equipamento áudio, apare-

lhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, 

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo, todos para facilitar 

transacções de pagamento e informações bancárias 

e para efectuar actividades bancárias; computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo, todos capazes 

de permitir o acesso sem fios a redes de comunicações, 

redes de telecomunicações e à Internet; aplicações mó-

veis descarregáveis para utilizar com computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comu-

nicações electrónicas para usar no corpo; software 
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de apl icações para ut i l i zar com computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comu-

nicações electrónicas para usar no corpo; cartões pré-

-pagos, bancários, de crédito, de débito, de pagamento, 

e de identificação codificados ou magnéticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171185

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros e serviços bancários on-line; serviço de cartão 

de crédito, processamento e transmissão de contas e 

pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de 

fundos; transmissão de fundos por meios electrónicos 

para terceiros; transferência de pagamentos para ter-

ceiros via Internet; serviços financeiros como sejam 

serviços de processamento de facturas e de pagamen-

to; mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; 

aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; 

avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação 

de propriedades imobiliárias, financiamento de pro-

priedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades 

imobiliárias; serviços de agência de propriedades imo-

biliárias; serviços de agência para habitação; serviços 

de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de 

propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer 

de apartamentos e andares; provisão de informação 

financeira via Internet; serviços de depósito de valo-

res e de emissão de vales de viagem; investimentos de 

capitais; avaliação financeira (seguros, negócios ban-

cários, propriedades imobiliárias); serviços de gestão 

financeira e de activos; serviços financeiros e de segu-

ros; serviços financeiros providenciados por meio de 

telecomunicações; serviços de aconselhamento e con-

sultadoria financeira; serviços bancários on-line; servi-

ços bancários providenciados on-line a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação 

em bolsas de valores; corretagem de acções e obriga-

ções, análise financeira; serviços de cartão de débito, 

serviços de cartão de crédito e serviços de garantia de 

cheques; serviços bancários, de contas de poupança 

e de investimentos; serviços de compensação finan-

ceira; verificação do crédito via rede de informação 

informática mundial; serviços de gestão do risco de 

crédito electrónicos; serviços de pagamento electróni-

co de compras e de pagamento electrónico de contas; 

serviços de débito e de crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões 

de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; 

serviços de informação relacionados com finanças e se-

guros, providenciados on-line a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; agência para co-

branças de contas de gás e de electricidade; avaliação 

de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação 

de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; pro-

visão de informação sobre impostos (serviços financei-

ros); organização de colectas de beneficência; colectas 

de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer 

de caixas automáticas ou máquinas de caixas electró-

nicas; serviços de pagamento on-line; organização de 

financiamento para projectos de construção; emissão 

de ordens de pagamento de valores; transferência ele-

trónica de fundos; serviços de troca de moeda e servi-

ços de câmbio, serviços de caixas automáticas, forneci-

mento de cartões de pré-pagamento e títulos de valor, 

serviços de transferência de dinheiro; todos os acima 

mencionados fornecidos através de meios electrónicos; 

serviços de consultadoria, informação e aconselha-

mento relacionados com a transferência electrónica de 

fundos; serviços de transferência de moeda estrangei-

ra; serviços de troca de moeda e serviços de câmbio; 

serviços de operações cambiais; serviços de transações 

com divisas; serviços de mercado de transacção de 

divisas; transacções financeiras através de blockchain; 



N.º 38 — 16-9-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13421

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de 

angariação de fundos de caridade relacionados com 

compensação pela emissão de carbono; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação de carbono; financiamen-

to de, e investimento em, projectos para reducção de 

emissões; investimento em programas e projectos de 

compensação de carbono; investimento em fundos de 

reducção de emissões; fornecimento de empréstimos; 

concessão de empréstimos temporários; serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacio-

nados com os serviços supracitados; tudo incluído na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171186

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/17

[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 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 desenvolvimento relacionados com os 

mesmos, serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

software como serviço [SaaS]; cadeias de blocos como 

serviço [BaaS]; encriptação, desencriptação e auten-

ticação de informação, mensagens e dados; prestação 

de serviços de autenticação de utilizadores utilizando 

tecnologia biométrica, de reconhecimento facial, de 

autenticação por impressões digitais, de reconheci-

mento de voz e outros tipos de hardware e software de 

autenticação para a prestação de serviços financeiros, 

transacções de comércio electrónico, donativos, acom-

panhamento de produtos licenciados e envolvimento 

com fãs; serviços de protecção de dados; segurança, 

protecção e recuperação em matéria de TI (tecnolo-

gias de informação); análise de ameaças à segurança 

informática para proteção de dados; fornecimento 

de serviços de segurança para redes informáticas, 

acesso a computadores e transacções informatizadas; 

certificação (controle de qualidade) de dados atra-

vés de blockchain; autenticação de dados através de 

blockchain; incluindo todos os serviços acima men-

cionados para utilização com sistemas de pagamento; 

serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; provedor de serviços de aplicação [ASP], 

nomeadamente, alojamento de aplicações de software 

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

cação [ASP] para a prestação de software na área de 

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências, 

e processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; serviços de apoio técnico relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line onde utilizadores registados podem participar em 

discussões, recolher reacções dos seus pares, consti-

tuir comunidades virtuais, participar em serviços de 

redes sociais, e partilhar documentos; assessoria em 

tecnologia informática prestada a utilizadores da In-

ternet através de uma linha directa de apoio; serviços 

informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sites e recursos em redes informáticas; 

prestação de motores de pesquisa; concepção de com-

putadores, computadores portáteis (notebooks), com-

putadores portáteis (laptops), computadores portáteis 

e de mão; concepção de assistentes pessoais digitais e 

leitores multimédia pessoais; concepção de telemóveis 

e smartphones; concepção de câmaras digitais; servi-

ços de computadores; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento de 

páginas Web; alojamento de websites; alojamento de 

aplicações de software para a procura e recuperação 

de informação de bases de dados e redes informáticas; 

prestação de informações técnicas a pedido explícito 

de utilizadores finais por meio telefónico ou de uma 

rede informática mundial; consultoria em software; 

serviços informáticos relacionados com a procura per-

sonalizável em bases de dados informáticas e websites; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados ou documentos de 

suporte físico para formato eletrónico; serviços de tes-



13422 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2020 年 9 月 16 日

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura 

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços informáticos; serviços de infor-

mação de redes, nomeadamente, prestação de infor-

mação técnica relacionada com computadores e redes 

na área de negócios comerciais e comércio electrónico; 

fornecimento de programas de gestão de riscos de se-

gurança informática; serviços de informação, conheci-

mento, e testes em matéria de segurança informática; 

serviços de garantia de qualidade; serviços informá-

ticos relacionados com a certificação de transacções 

comerciais e a preparação de relatórios em relação so-

bre as mesmas; serviços de segurança para o controle 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases 

de dados; serviços de segurança de serviços de trans-

missão de dados e transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; prestação de informa-

ções na área da Internet, rede informática mundial e 

segurança de redes de comunicação informatizadas e 

transmissão segura de dados e informação; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; reconhe-

cimento on-line de assinaturas electrónicas; backup 

externo de dados; armazenamento electrónico de 

dados; informações sobre tecnologia e programação 

informáticas através de um website; serviços de carto-

grafia; computação em nuvem; serviços de fornecimen-

to de alojamento em nuvem; prestação de utilização 

temporária de software não-descarregável em nuvem 

e software de computação em nuvem; armazenamento 

electrónico de dados; fornecimento de sistemas in-

formáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; aluguer de software 

de entretenimento; investigação técnica no domínio da 

compensação por emissões de carbono; prestação de 

informações, assessoria e consultadoria relacionadas 

com compensações relativas a emissões de carbono; 

prestação de informação tecnológica sobre inovações 

ecológicas e aceitáveis do ponto de vista ambiental; 

serviços de testes, avaliação e controlo ambientais; in-

vestigação no domínio da protecção e conservação am-

biental; investigação e prestação de informações cien-

tíficas em matéria de alterações climáticas; serviços de 

consultadoria científica e industrial relacionados com 

combustíveis, emissões de combustíveis e dióxido de 

carbono e questões ambientais; serviços de ciência e 

tecnologia relacionados com recomendação de linhas 

de acção para reduzir a emissão de dióxido de carbo-

no de uma forma economicamente eficiente; serviços 

de ciência e tecnologia relacionados com a gestão de 

programas de compensação pela emissão de carbono; 

serviços de investigação, gestão e protecção ambiental; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171187

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : 昕宜康養一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門長崎街55-O利佳大廈地下I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 : 30

[511] 產品 Produtos : 凉茶（以茶為主）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/171188

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : 許偉雄

 XU WEI XIONG

 地址 Endereço : Rua dos Hortelãos, 529 Bl.03, Fl.22, 

Flat Q Ed. Victor Gdn Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品，照片，文具用品，美術用品，畫

筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），包裝用塑料物品

（不屬別類的），印版，不屬別類的紙、紙板及其製品。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171189

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : 許偉雄

 XU WEI XIONG

 地址 Endereço : Rua dos Hortelãos, 529 Bl.03, Fl.22, 

Flat Q Ed. Victor Gdn Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 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/171190

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca UK Limited

 地址 Endereço : 1 Francis Crick Avenue, Cambridge 

Biomedical Campus, Cambridge, United Kingdom 

CB2 0AA

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 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 : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/06/16，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018255580

[210] 編號 N.º : N/171191

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : JEAN PATOU

 地址 Endereço : 24/32 rue Jean Goujon, 75008 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 : Artigos de perfumaria, preparados 

para maquilhagem, cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/01/22，法國 França，編號

N.º 204616646

[210] 編號 N.º : N/171192

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : 謝偉龍

 CHE WAI LONG

 地址 Endereço : 澳門看台街民安新村第一座11樓AM

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物與飲料服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171193

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : 謝偉龍

 CHE WAI LONG

 地址 Endereço : 澳門看台街民安新村第一座11樓AM

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物及飲料服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171194

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : 謝偉龍

 CHE WAI LONG

 地址 Endereço : 澳門看台街民安新村第一座11樓AM

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物與飲料服務。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171196

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : 北京健康之家科技有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區利澤中二路2號C座

二層201

 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 : 保險經紀；保險承保；保險諮詢；提供保

險信息；保險精算；金融評估（保險、銀行、不動產）；金

融管理；金融諮詢；眾籌；銀行；提供金融信息；保付代理

服務；資本投資；通過使用會員卡為他人在參與機構提供

折扣；藝術品估價；不動產管理；海關金融經紀服務；擔

保；募集慈善基金；信託；典當。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171197

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : 廣東雄塑科技集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區九江鎮龍高路

雄塑工業園

 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 : 未加工或半加工普通金屬；金屬管；管

道用金屬加固材料；金屬管道接頭；建築用金屬附件；金

屬軌道；普通金屬線；五金器具；金屬鉸鏈；金屬鎖（非

電）；保險櫃；金屬線拉伸器（張力環）；金屬箱；金屬標

誌牌；拴牲畜的鏈子；金屬焊絲；錨；金屬風向標；樹木金

屬保護器；普通金屬藝術品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171198

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區阪田華為總部

辦公樓

 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, 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

[511] 產品 Produtos : 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；便攜式媒體播放器；超高清

電視機；液晶電視；計算機軟件（已錄製）；人臉識別設

備；可下載的影像文件；可下載的智能手機應用軟件；可

下載的手機鈴音；可下載的計算機應用軟件；可下載的音

樂文件；頭戴式虛擬現實裝置；安全令牌（加密裝置）；

已錄製的計算機程序；平板電腦；數據處理設備；智能手

機；智能手錶（數據處理）；電子信號發射器；筆記本電

腦；網絡通訊設備；可下載的計算機遊戲軟件；電子出版

物（可下載）；照相機（攝影）；芯片（集成電路）；連接器

（數據處理設備）；內部通訊裝置。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171199

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : NORBERT WOLL GMBH

 地址 Endereço : Heinrich-Barth-Strasse 7-11, 66115 

Saarbrücken, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 電動開罐器；電動榨果汁機；家用電動

榨水果機；蔬菜軋碎機；玉米脫殼機；切草機刀片；和麵

機；非手工操作的磨咖啡器；廚房用電動機器；食品加工

機（電動）；磨刀機；攪拌機；混合機（機器）；家用電動

攪拌機；家用非手工操作研磨機；磨粉機（機器）；石磨；

碎肉機（機械）；非手工操作胡椒研磨機；電攪拌器；攪

拌機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171200

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : NORBERT WOLL GMBH

 地址 Endereço : Heinrich-Barth-Strasse 7-11, 66115 

Saarbrücken, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 P rodutos : 非電動開罐器；雞蛋切片器（非電）；

餐叉；蔬菜切片器；切肉刀；奶酪切片器（非電）；刀叉餐

具；刀；刀片（手工具）；刮鱗刀；銀餐具（刀、叉、匙）；剁

菜刀；切比薩餅用刀（非電）。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171201

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : NORBERT WOLL GMBH

 地址 Endereço : Heinrich-Barth-Strasse 7-11, 66115 

Saarbrücken, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 烤麵包機；烤麵包器；電油炸鍋；電炊

具；烤爐；飲水過濾器；烘蛋奶餅的電鐵模；奶瓶用電加

熱器；微波爐（廚房用具）；非實驗用爐；烹調器具；多功

能電鍋；電豆漿機；烹飪用爐；電熱水瓶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171202

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : NORBERT WOLL GMBH

 地址 Endereço : Heinrich-Barth-Strasse 7-11, 66115 

Saarbrücken, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 P rodutos : 家用或廚房用容器；煎鍋；罐；鍋蓋；

非電力油炸鍋；隔熱容器；成套杯、碗、碟；玻璃杯（容

器）；家用器皿；燉鍋；烹飪用模具；大鍋；烹飪鍋；非電

氣炊具；廚房用具；非電高壓鍋（加壓炊具）；陶製平底

鍋；餐具（刀、叉、匙除外）；非電燒水壺。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171204

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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; forne-

cimento de infra-estruturas para casinos e jogos; ser-

viços relativos a e para casinos e para jogos através de 

“websites” e redes computorizadas globais; serviços 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 disponibiliza-

ção 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; organização e 

preparação de exposições, apresentações, programas, 

eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos; produção e distribuição de 

programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; ser-

viços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de 

entretenimento cinematográfico; serviços de entreteni-

mento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/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 equi-

pamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; 

organização e produção audiovisual e multimédia; 

serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para 

entretenimento); parques de diversão, parques temá-

ticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, 

instalações e infra-estruturas para divertimento e 

entretenimento; serviços de divertimentos, parques de 

diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer 

de equipamento e infra-estruturas desportivos, edu-

cativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais 

e  multimédia; formação profissional e educação; ser-

viços relativos a e para divertimento e entretenimento 

ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, 

actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, pro-

duções teatrais e comédias, multimédia, bailes, disco-

tecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, 
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“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 clu-

bes de entretenimento; serviços de ginásio; academias 

de ginástica; serviços de disponibilização de informa-

ção relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes 

de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de 

golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades 

desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua re-

alização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171205

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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 takeaway, 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/171206

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de 

salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e de 

beleza; serviços de massagem; banhos públicos com 

fins higiénicos; serviços de cabeleireiro, serviços de sa-

lões de beleza (“beauty parlour”); selecção de cosmé-

ticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, 

produtos cosméticos, serviços farmacêuticos e medici-

nais através da Internet, por dispositivos de telecomu-

nicações ou de outros meios electrónicos; providenciar 

instalações de sauna; providenciar instalações de solá-

rios e “sun decks”; serviços de boa forma física (“body 

fitness”); serviços de eliminação de gordura; serviços 

de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; 

serviços de cuidados de saúde; serviços de maquilha-

gem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; ser-

viços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171207

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 
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uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171208

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacifos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-

liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobiliária, bens re-

ais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria 

e serviços de assessoria relativos a todos os serviços 

mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171210

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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; forne-

cimento de infra-estruturas para casinos e jogos; ser-

viços relativos a e para casinos e para jogos através de 

“websites” e redes computorizadas globais; serviços 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 disponibiliza-

ção 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; organização e 

preparação de exposições, apresentações, programas, 

eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos; produção e distribuição de 

programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; ser-

viços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de 

entretenimento cinematográfico; serviços de entreteni-

mento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/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 equi-

pamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; 

organização e produção audiovisual e multimédia; 

serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para 

entretenimento); parques de diversão, parques temá-

ticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, 

instalações e infra-estruturas para divertimento e 

entretenimento; serviços de divertimentos, parques de 

diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer 

de equipamento e infra-estruturas desportivos, edu-

cativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais 

e  multimédia; formação profissional e educação; ser-

viços relativos a e para divertimento e entretenimento 

ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, 

actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, pro-

duções teatrais e comédias, multimédia, bailes, disco-

tecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções 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 
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de festas para fins de entretenimento; serviços de clu-

bes de entretenimento; serviços de ginásio; academias 

de ginástica; serviços de disponibilização de informa-

ção relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes 

de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de 

golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades 

desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua re-

alização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171211

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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 takeaway, 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/171212

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de 

salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e de 

beleza; serviços de massagem; banhos públicos com 

fins higiénicos; serviços de cabeleireiro, serviços de sa-

lões de beleza (“beauty parlour”); selecção de cosmé-

ticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, 

produtos cosméticos, serviços farmacêuticos e medici-

nais através da Internet, por dispositivos de telecomu-

nicações ou de outros meios electrónicos; providenciar 

instalações de sauna; providenciar instalações de solá-

rios e “sun decks”; serviços de boa forma física (“body 

fitness”); serviços de eliminação de gordura; serviços 

de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; 

serviços de cuidados de saúde; serviços de maquilha-

gem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; ser-

viços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171213

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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; forne-

cimento de infra-estruturas para casinos e jogos; ser-

viços relativos a e para casinos e para jogos através de 

“websites” e redes computorizadas globais; serviços de 
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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 disponibiliza-

ção 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; organização e 

preparação de exposições, apresentações, programas, 

eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos; produção e distribuição de 

programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; ser-

viços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de 

entretenimento cinematográfico; serviços de entreteni-

mento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/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 equi-

pamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; 

organização e produção audiovisual e multimédia; 

serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para 

entretenimento); parques de diversão, parques temá-

ticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, 

instalações e infra-estruturas para divertimento e 

entretenimento; serviços de divertimentos, parques de 

diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer 

de equipamento e infra-estruturas desportivos, edu-

cativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais 

e  multimédia; formação profissional e educação; ser-

viços relativos a e para divertimento e entretenimento 

ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, 

actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, pro-

duções teatrais e comédias, multimédia, bailes, disco-

tecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções 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 clu-

bes de entretenimento; serviços de ginásio; academias 

de ginástica; serviços de disponibilização de informa-

ção relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes 

de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de 

golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades 

desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua re-

alização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171214

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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 takeaway, 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/171215

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands



13430 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2020 年 9 月 16 日

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171216

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacifos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-

liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobiliária, bens re-

ais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria 

e serviços de assessoria relativos a todos os serviços 

mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171218

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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; forne-

cimento de infra-estruturas para casinos e jogos; ser-

viços relativos a e para casinos e para jogos através de 

“websites” e redes computorizadas globais; serviços 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 disponibiliza-

ção 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; organização e 

preparação de exposições, apresentações, programas, 

eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos; produção e distribuição de 

programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; ser-

viços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de 

entretenimento cinematográfico; serviços de entreteni-

mento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/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 equi-

pamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; 

organização e produção audiovisual e multimédia; 

serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para 

entretenimento); parques de diversão, parques temá-

ticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, 

instalações e infra-estruturas para divertimento e 

entretenimento; serviços de divertimentos, parques de 

diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer 

de equipamento e infra-estruturas desportivos, edu-

cativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais 

e  multimédia; formação profissional e educação; ser-

viços relativos a e para divertimento e entretenimento 

ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, 

actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, pro-

duções teatrais e comédias, multimédia, bailes, disco-

tecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 
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congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções 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 clu-

bes de entretenimento; serviços de ginásio; academias 

de ginástica; serviços de disponibilização de informa-

ção relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes 

de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de 

golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades 

desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua re-

alização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171219

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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 takeaway, 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/171220

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de 

salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e de 

beleza; serviços de massagem; banhos públicos com 

fins higiénicos; serviços de cabeleireiro, serviços de sa-

lões de beleza (“beauty parlour”); selecção de cosmé-

ticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, 

produtos cosméticos, serviços farmacêuticos e medici-

nais através da Internet, por dispositivos de telecomu-

nicações ou de outros meios electrónicos; providenciar 

instalações de sauna; providenciar instalações de solá-

rios e “sun decks”; serviços de boa forma física (“body 

fitness”); serviços de eliminação de gordura; serviços 

de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; 

serviços de cuidados de saúde; serviços de maquilha-

gem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; ser-

viços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171221

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171222

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacifos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-

liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobiliária, bens re-

ais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria 

e serviços de assessoria relativos a todos os serviços 

mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171223

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171224

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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; forne-

cimento de infra-estruturas para casinos e jogos; ser-

viços relativos a e para casinos e para jogos através de 

“websites” e redes computorizadas globais; serviços 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 disponibiliza-

ção 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; organização e 

preparação de exposições, apresentações, programas, 

eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos; produção e distribuição de 

programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; ser-

viços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de 

entretenimento cinematográfico; serviços de entreteni-

mento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição 

de música, revistas e periódicos; serviços relativos a 
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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 equi-

pamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; 

organização e produção audiovisual e multimédia; 

serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para 

entretenimento); parques de diversão, parques temá-

ticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, 

instalações e infra-estruturas para divertimento e 

entretenimento; serviços de divertimentos, parques de 

diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer 

de equipamento e infra-estruturas desportivos, edu-

cativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais 

e  multimédia; formação profissional e educação; ser-

viços relativos a e para divertimento e entretenimento 

ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, 

actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, pro-

duções teatrais e comédias, multimédia, bailes, disco-

tecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções 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 clu-

bes de entretenimento; serviços de ginásio; academias 

de ginástica; serviços de disponibilização de informa-

ção relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes 

de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de 

golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades 

desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua re-

alização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171225

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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 takeaway, 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/171226

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171227

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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; forne-

cimento de infra estruturas para casinos e jogos; ser-

viços relativos a e para casinos e para jogos através de 

“websites” e redes computorizadas globais; serviços 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 disponibiliza-

ção 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; organização e 

preparação de exposições, apresentações, programas, 

eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos; produção e distribuição de 

programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; ser-

viços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de 

entretenimento cinematográfico; serviços de entreteni-

mento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/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 equi-

pamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; 

organização e produção audiovisual e multimédia; 

serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para 

entretenimento); parques de diversão, parques temá-

ticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, 

instalações e infra-estruturas para divertimento e 

entretenimento; serviços de divertimentos, parques de 

diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer 

de equipamento e infra-estruturas desportivos, edu-

cativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais 

e  multimédia; formação profissional e educação; ser-

viços relativos a e para divertimento e entretenimento 

ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, 

actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, pro-

duções teatrais e comédias, multimédia, bailes, disco-

tecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções 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 clu-

bes de entretenimento; serviços de ginásio; academias 

de ginástica; serviços de disponibilização de informa-

ção relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes 

de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de 

golfe, aluguer de equipamento 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/171228

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 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-
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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/171229

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171230

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : Azienda Agricola Cà Dei Frati Di 

Dal Cero Pietro E Figli Società Agricola

 地址 Endereço : Via Frati, 22, Fraz. Lugana, Sirmione 

(BS), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos e grappa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171235

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : Alticor Inc.

 地址 Endereço : 7575 Fulton Street East, Ada, Michi-

gan 49355, U.S.A.

 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 : Cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171236

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : Energy Power (Japan) Limited

 地址 Endereço : Room 1403, Arion Commercial Cen-

tre, 2-12 Queen’s Road West, 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 : Loções para tratamento de beleza [não 

medicinais]; leites de beleza; soros de beleza; cremes 

de beleza; máscaras de beleza para o rosto; bálsamos 

para os lábios; leites de protecção solar; loções de 

protecção UV; cremes de protecção UV; leites de lim-

peza [para uso cosmético]; cremes de limpeza [para 

uso cosmético]; espumas para a limpeza da pele [para 

uso cosmético]; produtos amaciadores para os cabelos; 

preparações para tratamento capilar [não medicinais]; 

cosméticos; champôs; produtos de espuma para lim-

peza; sabões em creme para o corpo; sabões para uso 

pessoal; dentífricos; colutórios [não medicinais]; óleos 

aromáticos; sprays refrescantes para o hálito; desodo-

rizantes para humanos ou para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171238

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : GIUSEPPE DEODATO

 地址 Endereço : Via Sandro Pertini 8 , Ionadi ( VV ) 

Cap. 89851, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : 半加工或未加工皮革；裘皮；手提包；

包；家具用皮裝飾；皮繩；傘；手杖；馬具配件；寵物服

裝。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171239

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : GIUSEPPE DEODATO

 地址 Endereço : Via Sandro Pertini 8 , Ionadi ( VV ) 

Cap. 89851, 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 P rodutos : 服裝；上衣；嬰兒全套衣；游泳衣；雨

衣；舞衣；鞋（脚上的穿著物）；鞋底；鞋墊；鞋內底；帽

子；襪；手套（服裝）；圍巾；服裝帶（衣服）；浴帽；婚紗；

（牧師、神父穿的）白麻布長袍；服裝綬帶；睡眠用眼罩；

理髮用披肩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171240

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : GIUSEPPE DEODATO

 地址 Endereço : Via Sandro Pertini 8 , Ionadi ( VV ) 

Cap. 89851, 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 : 廣告；商業橱窗布置；通過郵購定單進行

的廣告宣傳；貨物展出；為零售目的在通信媒體上展示商

品；商業管理輔助；通過網站提供商業信息；消費者忠誠

度計劃管理；為廣告宣傳目的組織時裝表演；替他人推

銷；進出口代理；為商品和服務的買賣雙方提供在綫市

場；人事管理諮詢；商業企業遷移；為商業或廣告目的彙

編信息索引；會計；銷售展示架出租；尋找贊助；自動售

貨機出租；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/171241

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : STARTER CHINA LIMITED

 地址 Endereço : Floor 6, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, 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 : 10

[511] 產品 Produtos : 醫療器械和儀器，牙科設備和儀器，醫

療用超聲器械，氧氣袋，眼科器械，子宮帽，檢眼鏡，矯形

用物品，線（外科用），人造眼睛，口罩，醫用冷敷貼。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171243

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : STARTER CHINA LIMITED

 地址 Endereço : Floor 6, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, 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 : 20

[511] 產品 Produtos : 家具，塑料包裝容器，電纜、電綫塑料

槽，鏡子（玻璃鏡），竹編製品（不包括帽、席、墊），樹脂

工藝品，展示板，食品用塑料裝飾品，蜂箱，家具用非金

屬附件，枕頭，門用非金屬附件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171244

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : STARTER CHINA LIMITED

 地址 Endereço : Floor 6, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, 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 : 家用器皿，日用玻璃器皿（包括杯、盤、

壺、缸），瓷器裝飾品，飲用器皿，灑水設備，香爐，梳，刷

子，製刷原料，牙刷，牙籤，化妝用具，食物保溫容器，手

動清潔器具，非建築用彩飾玻璃，飲水槽，室內水族池，

除蚊器。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171245

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : STARTER CHINA LIMITED

 地址 Endereço : Floor 6, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, 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 : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具，玩具，棋，體育活動用球，鍛

煉身體器械，射箭用器具，體育活動器械，口哨，游泳池

（娛樂用品），塑膠跑道，護膝（體育用品），（冰刀）冰

鞋，聖誕樹架，釣魚用具，拉拉隊用指揮棒，抽獎用刮刮

卡，球拍用吸汗帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171246

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : STARTER CHINA LIMITED

 地址 Endereço : Floor 6, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, 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 : 肉，魚，水果罐頭，以水果為主的零食小

吃，乾蔬菜，蛋，牛奶製品，食用油，果凍，加工過的堅

果，乾食用菌，豆腐製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171247

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : STARTER CHINA LIMITED

 地址 Endereço : Floor 6, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, 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 : 咖啡，茶，茶飲料，糖，蜂蜜，糕點，穀類

製品，方便米飯，麵條，以穀物為主的零食小吃，豆粉，食

用澱粉，冰糕，調味品，酵母，食用芳香劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171249

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : STARTER CHINA LIMITED

 地址 Endereço : Floor 6, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, 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 : 啤酒，無酒精飲料，汽水，奶茶（非奶為

主），果汁，花生奶（軟飲料），飲料製作配料，無酒精果

汁飲料，水（飲料），無酒精飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171250

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : STARTER CHINA LIMITED

 地址 Endereço : Floor 6, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精），蒸餾飲料，鷄尾酒，葡

萄酒，清酒（日本米酒），酒精飲料（啤酒除外），含水果

酒精飲料，朗姆酒，汽酒，燒酒。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171251

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : STARTER CHINA LIMITED

 地址 Endereço : Floor 6, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : 無綫廣播，信息傳送，移動電話通訊，提

供全球計算機網絡用戶接入服務，提供互聯網聊天室，提

供數據庫接入服務，由電腦進行的電話號碼簿查詢，視

頻會議服務，語音郵件服務，電報業務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171252

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : STARTER CHINA LIMITED

 地址 Endereço : Floor 6, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究，質量控制，地質勘探，化學分

析，生物學研究，氣象信息，材料測試，機械研究，工業品

外觀設計，建築製圖，服裝設計，雲計算，藝術品鑒定，平

面美術設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171254

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[730] 申請人 Requerente : STARTER CHINA LIMITED

 地址 Endereço : Floor 6, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療診所服務，休養所，保健站，飲食營

養指導，美容院，動物飼養，動物飼養，庭院設計，眼鏡

行，衛生設備出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171255

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 徐澤華

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市官渡區春城路258號1

幢2單元702號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 笛；笙；電子樂器；嗩吶；音樂合成器；竹

笛；風笛；弦樂器；樂器；雙簧管。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171256

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 徐晨鋼

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區梅隴鎮曹行村諸家塘

2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；提供食物服務（堂食及外賣）；

酒店；餐廳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171257

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 雲南琦宸物業有限責任公司

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市高新區經典雙城A區

A1棟1704室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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 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；在線零售服務；為零售目的在

通訊媒體上展示商品；商業管理顧問；尋找贊助；實業經

營；廣告。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171258

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 陳昀惠

 地址 Endereço : 中國雲南省曲靖市會澤縣金鐘鎮翠屏社

區翠屏街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 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；提供食物服務（堂食及外賣）；

酒店；餐廳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171259

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 芒市光輝塑膠科技有限公司

 地址 Endereço : 中國雲南省德宏州芒市工業園區帕底片

區

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : 非金屬管道接頭；非金屬軟管；農業用

塑料膜；排水軟管；塑膠板；塑膠管；塑膠條；合成橡膠；

防水包裝物；絕緣、隔熱、隔音用材料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、橙色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/171260

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 曲靖市祥瑞春芬布業有限公司

 地址 Endereço : 中國雲南省曲靖市麒麟區益寧街道水寨

社區第八組臨街商舖第003-004號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 睡袋；被子；床單和枕套；床墊遮蓋物；

床上用毯；床罩；毛巾被；棉毯；蚊帳；枕套。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171269

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 澳門華民集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融

中心8樓H

 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 : 36

[511] 服務 Serviços : 資本投資，不動產出租，不動產管理，不

動產代理。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色，藍色，青色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/171270

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 世永聯投資有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融

中心8樓I、J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 : 36

[511] 服務 Serviços : 資本投資，不動產管理，金融管理，公寓

出租，住所（公寓），融資租賃，代管產業。
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[540] 商標 Marca : 

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

示。

[210] 編號 N.º : N/171271

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 萬家慰

 Man Ka Wai

 地址 Endereço : 澳門氹仔廣東大馬路78D南新花園一座

3樓H室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 殺真菌劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深灰色、淺灰色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171272

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Núnoo ApS

 地址 Endereço : Frederiksholms Kanal 4 B, 3., 1220 

København K, Dinamarca

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Comércio retalhista, venda por grosso, 

também através da internet de bolsas de viagem, sacos, 

carteiras e outros sacolas, malas de mão e sacos de 

compras, carteiras, mochilas escolares, sacos tiracolo, 

vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171273

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Núnoo ApS

 地址 Endereço : Frederiksholms Kanal 4 B, 3., 1220 

København K, Dinamarca

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa

 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/171274

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Núnoo ApS

 地址 Endereço : Frederiksholms Kanal 4 B, 3., 1220 

København K, Dinamarca

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Bolsas de viagem; sacos; carteiras e 

outras sacolas; malas de mão e sacos de compras; car-

teiras; mochilas; mochilas escolares; sacos tiracolo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171275

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 早雲設計整合有限公司

 地址 Endereço : 澳門飛能便度圍14-A地下C座友勝大廈

 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 : 14

[511] 產品 Produtos : 銀飾品，手鐲（首飾），手錶帶，錶帶，小

飾物（首飾），胸針（首飾），鏈（首飾），項鏈（首飾），領

帶夾，黑色大理石飾品，戒指（首飾），耳環，袖口鏈扣，

別針（首飾），領帶別針，鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物），

黃琥珀色寶石，人造琥珀製珍珠（壓製的琥珀），護身符

（首飾），細銀絲（銀線），銀線，鐘，擺（鐘錶製造），發

條匣（鐘錶製造），手錶，鐘錶盤（鐘錶製造）錶鏈，鐘

錶盒，象牙（首飾），未加工或半加工墨玉，寶石，紀念

章（寶石），獎章，未加工或半加工貴重金屬，錶，裝飾

品（珠寶），貴重金屬飾針，珍珠（珠寶），寶石，鉑（金

屬），人造珠寶，人造珠寶（服裝用珠寶），貴重金屬合

金，貴重金屬藝術品，貴重金屬盒，帽子裝飾品（貴重金

屬），帽飾品（貴重金屬），貴重金屬半身雕像，錶盒（禮

品），貴重金屬小雕像，貴重金屬小塑像，貴重金屬徽

章，景泰藍首飾，首飾盒。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171276

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 早雲設計整合有限公司

 地址 Endereço : 澳門飛能便度圍14-A地下C座友勝大廈

 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 傘環，雨傘或陽傘骨，錢包，學生用書

包，書包，小書包，卡片盒（皮夾子），旅行用大衣箱，鞣

製過的皮，半加工或未加工皮革，仿皮，仿皮革，傘，背

包，女用陽傘，錢包，小皮夾，購物袋，公文箱，爬山用手

提袋，野營手提袋，海濱浴場用手提袋，手提包，旅行包，

包裝用皮袋（信封、小袋），包裝用皮革封套，包裝用皮

袋，公文包，旅行用具（皮件），旅行包（箱），手提箱提手

衣箱提手，皮革或皮革板製盒，鏈式網眼錢包，皮箱或皮

紙板箱，大衣箱（行李），用於裝化妝用品的手提包（空

的），帆布背包，旅行用衣袋，鑰匙盒（皮製），購物網

袋，衣箱，運動包，抱嬰兒用吊帶。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171277

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 初視創意有限公司

 地址 Endereço : 澳門青洲大馬路501號美居廣場第2期

（第2座新勝閣）25樓K室

 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 : 21

[511] 產品 Produtos : 食物保溫容器，玻璃燒瓶（容器），小玻

璃瓶（容器），噴壺，麵包籃（家用），玻璃瓶（容器），盆

（容器），奶油盤子，奶油碟，奶油盤罩，啤酒杯，廣口玻

璃瓶（酸壇），廣口玻璃瓶（酸壇），飲用器皿，飲料隔熱

容器，肥皂盒，茶葉罐，盆（碗），碗（盆），酸壇，玻璃

罩，玻璃塞，玻璃塞子，玻璃碗，瓶，隔熱瓶，保溫瓶，冷

藏瓶，開瓶刀，調味品瓶，酒具（托盤），家用細篩，隔熱

容器，細頸圓酒瓶，菜單卡片夾，家庭用陶瓷製品，捕蠅

器（誘捕器或撣帚），蠅拍，鞋刷，瓷器裝飾品，模子（廚

房器具），手工調合器（雞尾酒攪拌器），化妝用具，家

用過濾器，水果杯，桌用刀架，壺蓋塞，熨衣板套（成形

的），領帶壓平器，水晶（玻璃製品），冰塊模，製方塊冰

用模，勺形鏟（餐具），清潔器具（手工操作），化妝品清

洗用具（非電），熨斗架，梳妝盒，裝有化妝用品的盒，肥

皂分配器，鞋楦（撐具），漏斗，調味品套瓶，洗衣用乾燥

架，梳子盒，花和植物用盆（花展用），花盆，家用非電動

打蛋器，家用非電動榨水果器，家用除煙器，午餐盒，手

套撐具，蛋糕模子，玻璃板（原材料），葫蘆瓶，旅行飲水

瓶，罐，蔬菜盤，酒具，廚房用塗油脂匙，家用器皿，麵包

屑盤，清潔用墊，裝備齊全的野餐籃（包括盤、碟），紙

盤，餡餅托盤，吸管（飲酒用品），胡椒瓶，瓷器，花瓶，

肥皂碟，陶器，垃圾箱，隨身攜帶的粉餅盒，冷卻容器（冰

桶），家用或廚房用容器，餐巾環，鹽碟，鹽瓶，晾衣架，

成套杯、碗、碟，碟，茶具，餐巾架，製冰和冷飲的金屬容

器，茶托，瓷、赤陶或玻璃塑像，分隔層飾盤，杯，衣服

撐架，茶壺，非金屬存錢罐，盥洗室器具，餐具（刀、叉、

匙除外），噴香水器，香水噴瓶，瓷、赤陶或玻璃藝術品，

盤，剃鬚刷架，糖果盒，蠟燭架（燭臺），燭台，牙刷，瓷、

赤陶或玻璃半身雕像，手工操作的磨咖啡器，非電咖啡

過濾器，非電咖啡滲濾壺，非紙製和非紡織品製墊子，家

用籃，家用托盤，碟罩，水壺，水瓶，廚房容器，廚房用具，

個人用除臭裝置，陶瓷、赤陶或玻璃小雕像，瓷、赤陶或

玻璃小塑像，非電咖啡壺，濾茶器，瓶，單柄大酒杯，油和

醋調味品瓶架，熄燭器，筷子，餅乾切刀，紙或塑料杯，

飲水玻璃杯，非電熱鍋，保溫袋，餐桌用旋轉盤，飯盒，

攪拌匙（廚房用具），蒜壓榨器（廚房用具），一次性盤

子，毛巾架和毛巾環架，衛生紙架。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171278

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 鐏鉑科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門青洲大馬路501號美居廣場第2期

（第2座新勝閣）25樓K室

 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 傘環，雨傘或陽傘骨，雨傘或陽傘的傘

骨，錢包，士兵裝備用皮帶，樂譜盒，傘棒，手杖，手杖

座，雨傘或陽傘傘架，學生用書包，書包，小書包，卡片盒

（皮夾子），皮板，皮帽盒，皮製帽盒，旅行用大衣箱，動

物項圈，皮製帶子，牽引皮索，皮製繩索，皮條，鞣製過的
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皮，冰鞋繫帶，溜冰鞋皮帶，皮索，皮鞭，皮製帶子，毛皮

製覆蓋物，半加工或未加工皮革，皮線，皮製繩索，皮線，

傢俱用皮緣飾，仿皮，仿皮革，傘，抱嬰兒用吊袋，皮革

工具袋（空的），鞭子，傘套，彈簧用皮套，寵物服裝，動

物用套，寵物服裝，動物用輓具，背包，手杖柄，皮鞭，手

提包骨架，女用陽傘，裘皮，毛皮，傘柄，錢包，小皮夾，

帶輪購物袋，購物袋，公文箱，爬山用手提袋，野營手提

袋，海濱浴場用手提袋，手提包，放行包，包裝用皮袋（信

封、小袋），包裝用皮革封套，包裝用皮袋，公文包，旅行

用具（皮件），旅行包（箱），手提箱提手，衣箱提手，家

畜皮，皮革或皮革板製（箱），手提箱提手，衣箱提手，家

畜皮，皮革或皮革板製盒，鏈式網眼錢包，皮箱或皮紙板

箱，大衣箱（行李），用於裝化妝用品的手提包（空的），

非清潔用䴟皮，非擦拭用䴟皮，狗用脖圈，（斜掛在肩上

的）子彈帶，皮肩帶，馬鞍套，馬鞍用布墊，硫化纖維盒，

帆布背包，旅行用衣袋，鑰匙盒（皮製），購物網袋，衣

箱，皮製傢俱套，皮製傢俱罩，運動包，抱嬰兒用吊帶。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171279

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 鐏鉑科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門青洲大馬路501號美居廣場第2期

（第2座新勝閣）25樓K室

 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 靴子防滑配件，靴和鞋防滑器，防滑鞋

底，駕駛員服裝，鞋（腳上的穿著物），浴室涼鞋，浴室

拖鞋，長襪，吸汗長襪，長襪後跟，貝雷帽，工裝褲，工作

服，帽子（頭戴），襪，靴，鞋尖，護衣汗墊，衣服吊帶，

背帶，繫帶靴子，衣領（衣服）披肩，女用背心，內褲（服

裝），襯褲，室內便帽，亞麻布服裝，內衣，襯衣，風帽（服

裝），帽襯架（支撐架），帽內襯架（支撐架），帽擔帽舌

（製帽），服裝帶（衣服），披肩，睡袍，晨衣，絨衣，短

襪，吊襪帶，襪帶，鞋內底，襯衫，襯衫前胸，女式無袖胸

衣，服裝，帽，帽子，靴用鐵配件，鞋和靴的金屬附件，鞋

的鐵配件，皮衣（服裝），可拆的衣領，緊身衣褲，滑水防

潮服，連褲內衣（衣），吸汗內衣，防汗內衣，防汗襯衣，

胸衣，套服，成品衣，嬰兒褲，耳套（服裝），領帶，鞋面，

高統靴，鞋罩，褲子，騎自行車服裝，外套，手套（服裝），

圍巾，上衣抵肩（襯衫用），草鞋，裘皮披肩，足球靴，足球

鞋，大禮帽，腰帶，套鞋，高統橡膠套鞋，背心（馬甲），

高統靴帶，褲腳攀帶，褲帶，上衣，防水服，綁腿，裙子，

嬰兒紡織品尿布，背心，運動衫，袖口，袖口（衣服），圍

裙（衣服），皮手籠（服裝），連指手套，拖鞋，海濱浴場

用衣，海濱浴場用鞋，服裝口袋，套衫，睡衣，睡衣褲，連

衣裙，木鞋，涼鞋，內褲，乳罩，大衣，輕便大衣，鞋跟，鞋

和靴後跟，制服，茄克（服裝），紙衣服，面紗（布），游

泳帽，游泳褲，男用游泳褲，游泳衣，浴衣，鞋底，鞋，鞋

後跟，運動鞋，非電暖腳套，足球鞋釘，運動靴，頭帶（服

裝），帶兜帽的風雪大衣，滑雪靴，仿皮革製服裝，仿皮

服裝，皮製服裝，皮衣，披巾，T恤衫，頭巾，浴帽，釣魚背

心，錢帶（服裝），紙帽子（服裝），睡眠用眼罩。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171280

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 早雲設計整合有限公司

 地址 Endereço : 澳門飛能便度圍14-A地下C座友勝大廈

 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 : 商業管理輔助，商業詢價，進出口代理，

廣告材料更新，樣品散發，市場分析，商業評估，商業調

查，廣告宣傳本的出版，廣告，廣告宣傳，商業研究，商業

管理顧問，商業專業諮詢，人員招收，文字處理，藝術家

演出的商業管理，價格比較服務，為零售目的在通訊媒體

上展示商品，為消費者提供商業信息和建議（消費者建議

機構），特許經營的商業管理，廣告稿的撰寫，廣告版面

設計。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171281

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 早雲設計整合有限公司

 地址 Endereço : 澳門飛能便度圍14-A地下C座友勝大廈

 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 Serv iços : 室內裝飾設計，工業品外觀設計，包裝

設計，服接設計，書畫刻印藝術設計，研究和開發（替他

人），造型（工業品外觀設計），物理研究，機械研究，藝
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術品鑒定，質量控制，城市規劃，替他人創建和維護網

站，環境保護領域的研究。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171282

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : 楊俊熹

 IEONG CHON HEI

 地址 Endereço : 澳門筷子基宏泰工業大廈二期2/D

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。

[210] 編號 N.º : N/171283

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e respectivas peças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171284

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas de automóveis; ser-

viços de concessionário de automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171285

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros, de garantia e fi-

nanceiros para automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171286

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de reparação e manutenção de 

automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171287

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21
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[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e respectivas peças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171288

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas de automóveis; ser-

viços de concessionário de automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171289

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros, de garantia e fi-

nanceiros para automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171290

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de reparação e manutenção de 

automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171291

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e respectivas peças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171292

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas de automóveis; ser-

viços de concessionário de automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171293

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros, de garantia e fi-

nanceiros para automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171294

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

 地址 Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de reparação e manutenção de 

automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171310

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : CESL ÁSIA - INVESTIMEN-

TOS E SERVIÇOS, S.A.

 地址  Endereço : Avenida Comercia l de Macau, 

n.º 251A-301, AIA Tower, 12.̊ andar, 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 : Publicação de materiais publicitários; 

serviços de publicidade e promoção; serviços de ven-

das, publicidade, promoção e informação comercial; 

disseminação e actualização de material publicitário; 

compilação de anúncios para uso como portais na In-

ternet; aluguer de espaço publicitário; processamento 

de dados informáticos; fornecimento de bases de da-

dos informáticas relacionadas com negócios; serviços 

de vendas a retalho e por grosso através duma rede in-

formática global; vendas a retalho e por grosso de pro-

dutos electrónicos e de telecomunicações, hardware e 

software para computadores, aparelhos e instrumentos 

para gravação, recepção, transmissão, difusão, im-

pressão e/ou reproduçao de dados, informação, fotos, 

imagens, e/ou som; organização de exposições para 

fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer 

de listas de endereços; serviços de administração co-

mercial para o processamento de vendas pela Internet; 

agências de importação e exportação; assistência na 

direcção de negócios; avaliação de negócios comer-

ciais; serviços de comparações de preços; compilação 

de estatísticas; consultoria em gestão de pessoal; con-

tabilidade; elaboração de extractos de contas; reprodu-

ção de documentos; previsões económicas; serviços de 

relocalização para empresas; estudos de mercado; fac-

turação; assistência na gestão comercial ou industrial; 

investigações para e sobre negócios; peritagens em 

negócios; preparação de folhas de pagamentos; análise 

do preço de custo; processamento de texto; relaçõesp 

públicas; serviços de secretariado; verificação de con-

tas; serviços de consultoria, informação, gestão e as-

sessoria relacionados com todos os supra mencionados 

serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul claro, azul escuro e 

amarelo.

[210] 編號 N.º : N/171311

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : CESL ÁSIA - INVESTIMEN-

TOS E SERVIÇOS, S.A.

 地址  Endereço : Avenida Comercia l de Macau, 

n.º 251A-301, AIA Tower, 12.̊ andar, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção e de engenha-

ria; serviços de conservação e reparação de todos os 

produtos em geral, incluindo serviços de construção, 

instalação, assistência, manutenção, revisão e repa-

ração de equipamento electrónico, de equipamento 

mecânico e óptico, computadores, equipamento pe-

riférico de computadores, equipamento de telecomu-
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nicação, equipamento de redes de dados para tele-

comunicação, equipamento de redes de mensagens e 

correio, aparelhos e instalações de processamento de 

dados e programação de computadores, terminais de 

computadores, máquinas comerciais e preparação de 

relatórios relativos aos serviços indicados; serviços de 

assistência, reparação e conservação de veículos ter-

restres e náuticos e baterias; reparação e calibragem 

de aparelhas e instrumentos eléctricos, electrónicos 

e fotográficos; instalação, manutenção e reparação 

de equipamento electrónico para sistemas de pontos 

de vendas, nomeadamente, instalação, manutenção e 

reparação de terminais de pontos de venda, de leito-

res de códigos de barras, de leitores ópticos, de moni-

tores para a exibição de publicidade, de teclados, de 

gavetas de dinheiro automáticas, de impressoras, de 

digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, 

de receptores de rádio, e de hardware de computador; 

instalação de hardware de computador; serviços de 

informações relacionadas com reparações ou instala-

ções, prestados online a partir de uma base de dados 

de computador ou da Internet; instalação e reparação 

de telefones; instalação, manutenção e reparação de 

máquinas e equipamentos para escritórios; instalação, 

manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, 

transmissão ou reprodução de som ou de imagens para 

a transmissão, distribuição e difusão de informações, 

dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e tex-

to, através de sistemas de satélite ou redes de compu-

tadores; serviços de consultadoria, informações e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos; 

todos incluídos na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul claro, azul escuro a 

amarelo.

[210] 編號 N.º : N/171312

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : CESL ÁSIA - INVESTIMEN-

TOS E SERVIÇOS, S.A.

 地址  Endereço : Avenida Comercia l de Macau, 

n.º 251A-301, AIA Tower, 12.̊ andar, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Aluguer de equipamentos para explo-

rações agrícolas; aluguer de instalações sanitárias; 

criação de animais; tratamento de animais [limpeza 

e manutenção]; exterminação de animais nocivos na 

agricultura, horticultura e silvicultura; cirurgia de 

árvores; concepção paisagística; destruição de ervas 

daninhas; pulverização aérea e de superficie de fer-

tilizantes e outras substâncias químicas destinadas à 

agricultura; arranjos de flores; confecção de grinaldas; 

horticultura; jardinagem; jardinagem paisagista; vi-

veiros de plantas; manutenção de relvados; assistência 

veterinária; todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul claro, azul escuro a 

amarelo.

[210] 編號 N.º : N/171313

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho,  aparelhos de respi-

ração para a natação subaquática; programas de com-
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putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-

seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de videojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-

-V e unidades centrais de processamento; chips de 

computador e unidades centrais de processamento 

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

portáteis (laptops), computadores portáteis, computa-

dores portáteis; computadores tablet; assistentes pes-

soais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de tele-

comunicações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel; acessórios para telemóveis; telemóveis; 

smartphones; câmaras digitais; baterias, carregadores 

de baterias; estações de trabalho informáticas; ser-

vidores informáticos; hardware para ligação a redes 

informáticas e de telecomunicações; adaptadores, co-

mutadores, dispositivos de encaminhamento e centrais 

de redes informáticas; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação sem fios e com fios; suportes para lap-

tops, sacos para computadores; hardware e firmware; 

dispositivos de extinção de fogo; sistemas de navega-

ção para automóveis; discos compactos; câmaras de 

segurança; unidades móveis de radiodifusão e teledi-

fusão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171314

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos e aparelhos 

de ginástica e de desporto não incluídos noutras clas-

ses; decorações para árvores de natal; figurinhas (brin-

quedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de 

brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; 

camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bone-

cas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar 

com bonecas; mah-jong; skates (pranchas de rodízios); 

bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; 

ursos de pelúcia; brinquedos de máscaras; jogos e apa-

relhos de diversão electrónicos, sem ser os concebidos 

para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas 

de jogos de vídeo para uso doméstico e máquinas de 

jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem 

utilizadas com receptores de televisão; jogos e brin-

quedos; brinquedos; jogos de acção de perícia; bone-

cos articulados e acessórios para os mesmos; jogos de 

cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crian-

ças; conjuntos de badminton; balões; bolas de basque-

tebol; brinquedos para o banho; bolas de basebol; bo-

las de praia; almofadões maleáveis; bonecas feitas de 

saquinhos cheios de feijões; blocos de construção para 

crianças; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para 

fazer bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos 

de jogos de xadrez; cosméticos de brincar para crian-

ças; meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; 

móbiles para berços; brinquedos para berços; discos 

de lançar para brincar; brinquedos articulados eléc-

tricos; equipamento vendido em unidades para jogar 

cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; luvas de 

golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis 

para jogar jogos electrónicos; bolas de hóquei; brin-

quedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios 

de papel; truques de magia; berlindes; jogos manipu-

láveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a forma 

de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de 

salão; lembranças para festas sob a forma de pequenos 

brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinque-

dos de pelúcia; marionetas; patins; bolas de borracha; 

bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos de 

apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de 

mesa; jogos com alvos; bolas de ténis; figuras de acção 

(brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brin-

car; trotinetas para brincar; carros de brincar; “kits” 

para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de 

brincar; brinquedos de corda; brinquedos com piões e 

discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel 

para festas; marionetes, artigos de fantoche; peças e 

acessórios para todos os produtos atrás citados; todos 

incluídos na Classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171315

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 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; trabalhos de escritório; 

serviços de transacções on-line relacionados com lei-

lões electrónicos e prestação de avaliações comerciais 

em relativo àqueles; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; fornecimento de infor-

mações de vendas, empresas, publicidade e promoções 

através de uma rede informática global e através da 

Internet;  apresentação de produtos nos meios de co-

municação, para fins de venda a retalho; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

saria relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; leilões através da Internet; assistência empresarial 

relacionada com a facilitação de transacções comer-

ciais através de redes informáticas locais e globais; es-

tudos de mercado e serviços de consultoria empresa-

rial; serviços de consultadoria empresarial relaciona-

dos com a facilitação da realização de negócios através 

de redes informáticas locais e globais localizando e 

prestando referências para a entrega de uma ampla va-

riedade de actividades e produtos e serviços de consu-

mo; serviços de administração comercial para o pro-

cessamento de vendas feitas através da Internet; pro-
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cessamento de dados informáticos; serviços de vendas, 

negócios comerciais e de informações promocionais; 

actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria empresarial na área da dis-

ponibilização de conhecimento relacionado com a 

web; serviços de consultadoria na área da colaboração 

on-line e tecnologias de colaboração (negócio ou co-

mercial); serviços de consultadoria nas áreas de ven-

das e marketing; serviços de gestão de projectos co-

merciais; serviços de gestão de projectos comerciais 

relacionados com o desenvolvimento, preparação, or-

ganização, produção, gravação, monitorização e segui-

mento de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

divulgação de informação empresarial de bens e servi-

ços de terceiros através de redes informáticas locais e 

globais; serviços de consultoria empresarial relaciona-

dos com o fornecimento de um web site numa rede in-

formática global através do qual terceiros podem ofe-

recer e procurar bens e serviços, colocar, determinar o 

estado de potenciais clientes e de encomendas e de 

concretizá-las, celebrar contratos e desenvolver tran-

sacções comerciais; prestação de serviços de encomen-

das informatizadas on-line; organização, exploração e 

supervisão de planos de fidelização e incentivo; servi-

ços de publicidade prestados através da internet; pro-

dução de publicidade televisiva e radiofónica; venda 

em hasta pública [leilão]; organização de feiras para 

fins comerciais; sondagem de opinião; processamento 

de dados; serviços de agências de publicidade; serviços 

de publicidade para terceiros; publicidade de bens e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e globais; aluguer de espaços publicitários em 

meios de comunicação; serviços de promoção de ma-

rketing; publicação de materiais de publicidade; alu-

guer de stands de vendas; serviços publicitários através 

de PPC (pay-per-click); marketing de imóveis disponí-

veis; disseminação de materiais de publicidade, actua-

lização de materiais de publicidade, compilação de pu-

blicidade para uso em páginas web na Internet; alu-

guer de espaços publicitários; a reunião, para o benefí-

cio de terceiros, de uma variedade de produtos, permi-

tindo aos clientes visionar e adquirir comodamente es-

ses produtos a partir de um “website” de produtos ge-

neralizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-

tir de um catálogo de produtos generalizados através 

de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visio-

nar e adquirir comodamente esses produtos a partir de 

pontos de venda a retalho; venda a retalho e por gros-

so de semicondutores, circuitos de memória integrada 

semicondutoras, chips de memória semicondutores, 

controladores de memória semicondutoras, circuitos 

integrados de memória semicondutores, chips proces-

sadores semicondutores, processadores semiconduto-

res, microcontroladores, unidades (electrónicas) mi-

crocontroladores, chips [circuitos integrados], chips de 

computador, unidades centrais de processamento 

(CPU), chipes de computador RISC-V e unidades cen-

trais de processamento (CPU), chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos de 

instruções, telefones,  conjuntos portáteis para telemó-

vel, acessórios para telemóveis, produtos electrónicos 

e de telecomunicações, hardware e software, baterias, 

carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a repro-

dução de dados, informações, imagens e/ou som, me-

tais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de 

impressão, papelaria, cartões codificados magnetica-

mente e não codificados magneticamente, mobiliário, 

molduras, utensílios para uso doméstico e para a cozi-

nha, artigos de vidro, porcelana, e terracota, tecidos, 

vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, bo-

tões, faixas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, car-

petes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, produ-

tos químicos destinados à indústria, à ciência, à foto-

grafia e à agricultura, tintas, vernizes, lacas, produtos 

de higiene pessoal, sabões, produtos de perfumaria, 

cosméticos, loções capilares e corporais, óleos essen-

ciais, preparações para limpar e branquear, lubrifican-

tes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, 

veterinárias e sanitárias, serralharia e quinquilharia 

metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, 

lâminas e ferramentas manuais, computadores, máqui-

nas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, 

instrumentos fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúr-

gicos e médicos, aparelhos de iluminação, de aqueci-

mento, de produção de vapor, de cozedura, de refrige-
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ração, de secagem, de ventilação, de distribuição de 

água e instalações sanitárias, veículos, armas de fogo, 

pirotecnia, objectos em prata, instrumentos de relojo-

aria e cronométricos, instrumentos de música, revistas, 

cartões, produtos de papel e de cartão, imagens, má-

quinas de escrever e artigos de escritório, materiais de 

embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e imi-

tações do couro produtos nestas matérias, bolsas de 

mão, bolsas, carteiras, pastas em couro, sacos, baga-

gem, guarda-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, 

tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides para vestu-

ário, esteiras de mesa, artigos para a costura, cobertu-

ras de cama e de mesa, brinquedos e artigos de des-

porto, alimentos e bebidas, carne, peixe, não vivo, aves 

domésticas, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zidos, doces [geleias] e coulis de frutas [molhos], ovos, 

leite e laticínios, óleos e gorduras para a alimentação, 

café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, 

condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, água 

mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoóli-

cas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, arti-

gos para fumadores e fósforos; publicidade directa por 

correio; serviços de agência de compra e venda para 

terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas 

(para terceiros); serviços retalhistas de grande arma-

zém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de 

secretariado; organização de exposições com fins co-

merciais ou de publicidade; serviços de assessoria de 

negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; ser-

viços de referências comerciais e de colocação de pes-

soal; serviços de agências de despacho alfandegário 

(serviços de agências de importação-exportação); ser-

viços de agências de importação-exportação interna-

cionais; serviços de agências para a subscrição de jor-

nais; reprodução de documentos; transcrição de comu-

nicações (incluindo a escrita em papel stencil [papel 

para mimeógrafo]); aluguer de equipamento de escri-

tório; gestão do relacionamento com clientes; gestão 

de empresas em relação a comércio electrónico; gestão 

e administração de empresas de empresas em relação 

a comércio electrónico; contabilidade; serviços de con-

tabilidade; serviços de resposta telefónica (para assi-

nantes ausentes); serviços de resposta telefónica (para 

terceiros);  gestão de pessoal; serviços de beneficência, 

nomeadamente a administração de negócios relaciona-

dos com a organização e a realização de projectos de 

programas de voluntariado e de serviços comunitários; 

administração comercial do licenciamento de produtos 

e serviços para terceiros; serviços de consultadoria em 

matéria de gestão corporativa; serviços de intermedia-

ção comercial; gestão de negócios comerciais para 

prestadores de serviços em regime de freelance; nego-

ciação e conclusão de transações comerciais para ter-

ceiros; serviços de gestão de projectos comerciais para 

projectos de construção; fornecimento de informações 

de negócios; fornecimento de informação estatística 

empresarial; fornecimento de informações em matéria 

de contactos comerciais; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; serviços de consul-

tadoria, informação e assessoria em relação aos servi-

ços acima mencionados; tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171316

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 

eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-
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mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de 

mensagens, informações, dados, documentos e ima-

gens auxiliada por computador; transmissão de fax; 

envio de mensagens; serviços de radiomensagem; alu-

guer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de te-

lecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio 

de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para a recolha, transmissão e 

entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio 

electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de comunicação através de telemóveis; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a reco-

lha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de 

informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, 

tal como caracteres, mensagens, música e imagens, 

telegramas, informação e dados por meios mecânicos, 

electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e saté-

lite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, 

imagens fixas e animadas e dados tanto em formato 

comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real 

ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmis-

são de mensagens, de conferência e de transmissão de 

ordens; serviços de videoconferência; comunicação 

por painéis de afixação electrónicos que permitem 

aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis 

de afixação electrónicos contendo informação de ima-

gens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de 

teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-

-per-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão e 

transmissão de programas de rádio e de televisão; 

difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada 

com compras “on-line” e serviços de venda a retalho 

em geral; serviços de transmissão de “video-on-de-

mand”; serviços de agência de notícias; fornecimento 

de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher 

informações, dados, “websites” e meios disponíveis 

em redes de computadores; fornecimento de acesso ao 

utilizador a uma base de dados de computadores con-

tendo publicações electrónicas, painéis de afixação, 

bases de dados e informação acessível via computador; 

operação de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informa-

ção mundiais de computadores para a transferência e 

disseminação de uma vasta quantidade de informação; 

fornecimento de acesso a um “website” numa rede 

mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectu-

ar encomendas, efectuar contractos e transaccionar 

negócios; fornecimento de acesso a um “website” inte-

ractivo numa rede mundial de computadores para ter-

ceiros colocarem informações, responderem a pedidos 

e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

“web”; serviços de comunicação electrónica para esta-

belecer “chat rooms” virtuais via mensagens de texto; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utiliza-

dores de computadores referentes a produtos, serviços 

e informações e oportunidades de negócios; forneci-

mento de um painel de afixação interactivo em linha 

para a colocação, promoção, venda e revenda de itens 

via uma rede global de computadores; fornecimento 

de serviços de correio electrónico e reenvio de correio 

electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via com-

putadores e redes de computadores, e via uma rede 

de comunicações mundial; fornecimento de acesso a 

computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis 

de afixação e bases de dados interactivas em linha; for-

necimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 
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serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e 

mundiais; fornecimento de acesso e recursos para vi-

deoconferência e/ou conferência telefónica à distância; 

fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” 

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; transmissão, difusão e fluxo 

de áudio e vídeo através de computadores, redes de 

computador e redes globais de comunicação; difusão 

de dados; serviços de difusão de vídeo, áudio e televi-

são; provisão de difusão de dados a terceiros, nome-

adamente, providenciamento a terceiros do acesso a 

dados remotos armazenados e software informático; 

tudo incluído na Classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171317

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relacionadas com entretenimento ou edu-

cação, disponibilizadas on-line através de uma base 

de dados informática ou da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de websites de MP3 (Moving Picture Experts 

Group-1 audio layer 3) na Internet; serviços de entre-

tenimento e de educação relacionados com o planea-

mento, produção e distribuição de som, imagens, mú-

sica digital, filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais 

visuais ou audiovisuais para a difusão em televisão 

por cabo, canais de satélite, na Internet ou sistemas de 

ligações por fios ou sem fios e noutros meios de comu-

nicação; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; provisão de informação sobre entretenimento, 

conteúdo multimédia, programas televisivos de entre-

tenimento e provisão de filmes em linha; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de forma-

ção em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais;  serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; fornecimento de videojogos, jogos de compu-

tador, som ou imagens, ou filmes através de redes de 

telecomunicações ou informáticas; fornecimento de 

jogos de computador on-line e de campeonatos; pres-

tação on-line de vídeos (não descarregáveis); provisão 

de publicações eletrónicas difundidas online através 

da internet ou através de redes informáticas ou base 

de dados informáticas; publicação de textos, livros e 

jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; publicação 

de jornais, revistas e periódicos; prestação de publica-

ções electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e for-

mação, de forma interactiva e sem ser interactiva; con-

cepção de cursos, exames e qualificações educativas; 

serviços de formação relacionados com a saúde ocupa-

cional e segurança, e preservação de meio ambiente; 

fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de provas 

de vinhos; fornecimento de informações educativas 

sobre materiais de pesquisa e serviços de agência dos 

mesmos; organização, planeamento, e gestão de semi-

nários;  treino de animais; serviços de instruções rela-

cionados com o funcionamento de máquinas e equipa-

mento, incluindo equipamento audiovisual, utilizado 

na produção de programas de difusão; prestação de in-

formações relacionados com actividades de educação, 

formação, entretenimento, recreação, desportivas, so-

ciais e culturais;  organização, realização e apresenta-

ção de concursos de canções; organização, realização 

e apresentação de concertos; organização, realização 
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e apresentação de concursos de eventos e competições 

com fins de educação ou entretenimento; organização, 

realização e apresentação de concursos de televisão 

e missões; organização, realização e fornecimento de 

conferências, convenções, congressos, seminários e 

workshops de formação; organização e condução de 

exibições para fins culturais ou educacionais, espetá-

culos de moda, espetáculos educativos e performances 

e espetáculos culturais; serviços de exposições e gale-

rias de arte; serviços de galerias de arte relacionados 

com o aluguer de obras de arte; serviços de agência de 

bilhetes para entretimento; serviços de entretenimen-

to musical; aluguer de gravações sonoras; produção 

televisiva, radiofónica e cinematográfica; serviços de 

programação televisiva “premium” ou por pagamento 

e serviços de programação televisiva; planeamento de 

programas de entretenimento televisivos; preparação 

e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto para fins de entretenimento; serviços 

de jogos; prestação de instalações recreativas, despor-

tivas e de ginástica; espectáculos de grupos musicais; 

serviços de entretenimento de clubes de entretenimen-

to, discotecas, desfiles de moda e clubes nocturnos; 

serviços de clubes relacionados com entretenimento, 

educação e serviços culturais; realização da difusão 

de programas; exploração de estúdios áudio e visuais; 

exploração de instalações desportivas; exploração de 

instalações para filmes, espectáculos, peças, música ou 

formação educacional; serviços de reservas de entrete-

nimento; aluguer e leasing de filmes cinematográficos; 

aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e 

leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de 

aparelhos de televisão; serviços bibliotecários; serviços 

de biblioteca de arquivo; legendagem; interpretação de 

linguagem gestual; aluguer de cassetes vídeo pré-gra-

vadas; aluguer e leasing de máquinas jogos; aluguer de 

equipamento de jogos arcade; aluguer de imagens; ser-

viços de fotografia; tradução e interpretação; serviços 

de intérpretes linguísticos; programas educativos e de 

formação na área da gestão do risco; programas edu-

cativos e de formação relacionados com certificações; 

provisão de notícias educacionais e de entretenimento; 

organização de lotarias; tutoria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria em relação aos serviços 

acima mencionados; tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171318

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. 

O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 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 desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

computação em nuvem; serviços de fornecimento de 

alojamento em nuvem; prestação de utilização tem-

porária de software não-descarregável em nuvem e 

software de computação em nuvem; fornecimento 

de sistemas informáticos virtuais e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvem; 

software como serviço [SaaS]; serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, 

documentos, e imagens através da Internet; serviços 

informáticos relacionados com a provisão de um aces-

so em linha a base de dados interactivas apresentando 

programação de filmes, pré-visualizações, trailers, 

actividades desportivas, concertos, notícias sobre 

celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; provedor de serviços de aplicação [ASP], 

nomeadamente, alojamento de aplicações de software 

informático de terceiros;  provedor de serviços de apli-

cação [ASP] para a prestação de software na área de 

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências, 

e processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; fornecimento de um website apresentan-

do tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; serviços informáticos, 

nomeadamente, criação de uma comunidade on-line 

onde utilizadores registados podem participar em dis-

cussões, recolher reacções dos seus pares, constituir 

comunidades virtuais, participar em serviços de redes 

sociais, e partilhar documentos; provisão online de 

software informático não descarregável e aplicações 

informáticas para a difusão de materiais de áudio, 

materiais de vídeo, vídeos, música e imagens; serviços 

informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sites e recursos em redes informáticas; 

disponibilização de motores de pesquisa na internet; 
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alojamento de aplicações de software para a procura e 

recuperação de informação de bases de dados e redes 

informáticas; serviços informáticos relacionados com 

o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; 

pesquisa e desenvolvimento relacionado com semicon-

dutores, circuitos integrados  semicondutores, chips de 

memória semicondutores, controladores de memória 

semicondutoras, circuitos integrados de memória se-

micondutores, chips processadores semicondutores, 

processadores semicondutores, microcontroladores, 

unidades (electrónicas) microcontroladores, microcon-

troladores de baixa tensão, chips [circuitos integrados], 

chips de computador, unidades centrais de processa-

mento (CPU), chips de computador RISC-V e unida-

des centrais de processamento, chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos de 

instruções; concepção de computadores, computadores 

portáteis (“notebooks”), computadores portáteis (“lap-

tops”), computadores portáteis e computadores de 

mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) 

e de leitores multimédia portáteis; concepção de tele-

móveis e smartphones; concepção de câmaras digitais; 

serviços de computadores; serviços informáticos rela-

cionados com a procura personalizável em bases de da-

dos informáticas e websites; programação de computa-

dores; serviços de integração de sistemas informáticos; 

análise informática; programação de computadores 

para a defesa contra vírus; serviços de software de 

sistemas de computador; design de software; design de 

sistemas de computador; concepção e desenvolvimento 

de páginas Web; alojamento de websites; alojamento 

de aplicações; consultoria em software; codificação e 

descodificação de sinais informáticos e electrónicos; 

conversão de dados ou documentos de suporte físico 

para formato eletrónico; serviços informáticos relacio-

nados com a certificação de transacções comerciais e a 

preparação de relatórios em relação sobre as mesmas; 

serviços de informações sobre computadores e redes 

informáticas; fornecimento de programas de gestão de 

riscos de segurança informática; serviços de informa-

ção, conhecimento, e testes em matéria de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; servi-

ços de segurança para controlo de acesso a computa-

dores (serviços de segurança de computador), redes 

electrónicas e bases de dados; segurança da transmis-

são de dados e de transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; fornecimento de infor-

mações nas áreas da Internet, world wide web e segu-

rança de redes informáticas de comunicações; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; backup externo de dados; 

armazenamento electrónico de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio elec-

trónico e por telefone; assessoria em tecnologia infor-

mática prestada a utilizadores da Internet através de 

uma linha directa de apoio; prestação de informações 

técnicas a pedido explícito de utilizadores finais por 

meio telefónico ou de uma rede informática mundial; 

estudos de projectos técnicos; serviços de teste e de 

avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de-

sign; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171319

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. 

O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de segurança para a proteção 

física de bens tangíveis e indivíduos; serviços pesso-

ais e sociais prestados por terceiros para satisfazer 

as necessidades de indivíduos; reconhecimento on-

-line de assinaturas electrónicas; serviços de redes 

sociais on-line; serviços alternativos de resolução de 

litígios; serviços de arbitragem; registo de nomes de 

domínio; licenciamento de dados digitais, imagens es-

táticas, imagens em movimento, áudio e texto; criação, 

compilação e manutenção de um registo de nomes de 

domínio; licenciamento de propriedade intelectual; 
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serviços de consultoria relacionada com licenciamento 

de propriedade intelectual; exploração e licenciamen-

to de direitos de propriedade intelectual e industrial; 

exploração e licenciamento de direitos de propriedade 

intelectual relacionado com semicondutores, circuitos 

integrados  semicondutores, chips de memória semi-

condutores, controladores de memória semiconduto-

ras, circuitos integrados de memória semicondutores, 

chips processadores semicondutores, processadores se-

micondutores, microcontroladores, unidades (electró-

nicas) microcontroladores, microcontroladores de bai-

xa tensão, chips [circuitos integrados], chips de com-

putador, unidades centrais de processamento (CPU), 

chips de computador RISC-V e unidades centrais de 

processamento, chips de computador e unidades cen-

trais de processamento com conjuntos de instruções; 

licenciamento de chips de computador e plataformas 

de unidades centrais de processamento; serviços de 

vigilância e segurança; serviços de segurança pessoal; 

aluguer de vestuário; fornecimento de serviços de pro-

tecção pessoal (segurança) através de estações eléctri-

cas centrais anti-intrusão, anti-roubo e sistemas contra 

incêndio; serviços de monitorização anti-intrusão e 

anti-roubos, dispositivos de detecção de fogo e inunda-

ções, serviços de monitorização de alarmes; serviços 

de limpeza/domésticos (house keeping services); verifi-

cação de bagagens para fins de segurança; investigação 

de antecedentes pessoais; serviços de segurança para 

a protecção da propriedade e de indivíduos; serviços 

de agências funerárias; libertação de pombas para 

ocasiões especiais; serviços de tanatopraxia; serviços 

sociais; serviços de agências de namoro/encontros; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

na Classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171322

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 虹馬科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門青草街30-A號泉鴻樓地下A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

[511] 服務 Serviços : 廣告，廣告傳播，廣告宣傳，廣告代理，

廣告空間出租，廣告材料更新，廣告版面設計，廣告稿的

撰寫，計算機數據庫信息系統化，在計算機檔案中進行數

據檢索（替他人），替他人採購（替其他企業購買商品或

服務），將信息編入計算機數據庫，為零售目的在通訊媒

體上展示商品，對購買定單進行行政處理。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深棕色（C65，M68，Y74，

K26），杏色（C27，M41，Y50，K0），如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171323

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 虹馬科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門青草街30-A號泉鴻樓地下A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 : 37

[511] 服務 Serviços : 電梯的藍芽設備系統安裝和修理，電梯

的梯控設備系統安裝和修理，電梯的門禁系統控制設備

安裝和修理，電梯的人臉識別系統設備安裝和修理，電

梯的手掌靜脈系統設備安裝和修理，電梯的指紋識別系

統設備安裝和修理，電梯的二維碼識別系統設備安裝和

修理，電梯的對講聯動系統設備安裝和修理，電梯的監

控系統設備安裝和修理。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深棕色（C65，M68，Y74，

K26），杏色（C27，M41，Y50，K0），如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171324

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 虹馬科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門青草街30-A號泉鴻樓地下A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 : 38

[511] 服務 Serv iços : 電信信息，計算機終端通訊，計算機輔

助信息和圖像傳送，提供全球計算機網絡用戶接入服務
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（服務商），為電話購物提供電訊渠道，電子公告牌服務

（通訊服務），提供互聯網聊天室，提供數據庫接入服

務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深棕色（C65，M68，Y74，

K26），杏色（C27，M41，Y50，K0），如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171325

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 虹馬科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門青草街30-A號泉鴻樓地下A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 : 42

[511] 服務 Serv iços : 計算機編程，計算機出租，計算機軟件

設計，計算機軟件更新，計算機硬件諮詢，計算機軟件出

租，研究和開發（替他人），恢復計算機數據，計算機軟

件維護，計算機系統分析，把有形的數據或文件轉換成

電子媒體，替他人創建和維護網站，計算機軟件安裝，計

算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換），提供互聯

網搜索引擎。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深棕色（C65，M68，Y74，

K26），杏色（C27，M41，Y50，K0），如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171326

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de so-

corro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumen-

tos para a condução, distribuição, transformação, acu-

mulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; 

aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução 

do som ou de imagens; suportes de registo magnético, 

discos acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento para processamento de dados; software 

informático; programas de computador; software in-

formático sob a forma de uma aplicação para disposi-

tivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

processamento electrónico de pagamentos de e para 

terceiros; software informático e software de apli-

cações utilizados em relação a serviços financeiros, 

transacções financeiras, comércio electrónico, paga-

mentos electrónicos, câmbios de moeda estrangeira, 

serviços de corretagem e trading e serviços de aconse-

lhamento ao investimento; software de autenticação; 

software e software de aplicações (descarregável); 

software de mensagens instantâneas; software de 

partilha de ficheiros; software de comunicação para a 

partilha electrónica de dados, áudio, imagens e gráfi-

cos através de redes informáticas, móveis, sem-fios, e 

de telecomunicações; software para o processamento 

de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; software 

descarregável para facilitar a transmissão electrónica 

de informações, dados, documentos, voz, e imagens 

através da Internet; software descarregável para per-

mitir aos utilizadores participarem em reuniões e 

aulas pela Internet, com acesso a dados, documentos, 

imagens e software de aplicações através de um na-

vegador da web; software descarregável para aceder, 

visualizar, e controlar remotamente computadores e 

redes informáticas; software de computação em nu-

vem descarregável; software descarregável baseado 

em computação em nuvem; software para o rastreio e 

avaliação de comportamento de clientes e pessoas em 

relação a decisões de compra; software de aplicações 

para utilização em relação à conservação ambiental, 

alterações climáticas e às compensações de carbono; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de 

uma base de dados informática); publicações electró-

nicas descarregáveis sob a forma de revistas, artigos, 

brochuras, folhetos, fichas técnicas, materiais informa-

tivos, manuais de instruções no domínio de negócios 

comerciais, comércio electrónico, tecnologias de in-

formação, computação em nuvem, telecomunicações, 
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Internet, formação em negócios comerciais e comércio 

electrónico, gestão de negócios comerciais, vendas, 

marketing e finanças; periféricos informáticos; compu-

tadores portáteis (notebooks); computadores portáteis 

(laptops); computadores portáteis; computadores por-

táteis; assistentes pessoais digitais; leitores multimédia 

portáteis; telemóveis; smartphones; câmaras digitais; 

baterias, carregadores de baterias; estações de traba-

lho informáticas; servidores informáticos; hardware 

para ligação a redes informáticas e de telecomunica-

ções; adaptadores, comutadores, dispositivos de enca-

minhamento e centrais de redes informáticas; modems 

e cartões e dispositivos de comunicação sem fios e com 

fios; suportes para laptops, sacos para computadores; 

dispositivos de extinção de fogo; hardware e firmware; 

sistemas de navegação para automóveis; discos com-

pactos; música digital (descarregável a partir da In-

ternet); aparelhos de telecomunicações; esteiras para 

o rato; conjuntos portáteis para telemóvel, acessórios 

para telemóveis: jogos, imagens, películas cinemato-

gráficas, filmes e música descarregáveis; sistemas de 

alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de 

radiodifusão e teledifusão; equipamento de teledifu-

são; câmaras, câmaras de vídeo; auscultadores; auri-

culares; altifalantes; dispositivos e equipamento para 

sistemas de posicionamento global (GPS); programas 

e software informático, electrónico e de videojogos 

(incluindo software descarregável a partir da Inter-

net); monitores de cristais líquidos para equipamento 

de telecomunicações e electrónico; descodificadores 

de televisão; aparelhos de controlo remoto; programas 

de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; 

painéis de sinalização electrónicos; cartões bancá-

rios, de débito, de pagamento, de crédito, telefónicos 

e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas [de dinheiro]; leitores de livros electró-

nicos; cartuchos de toner (vazios) para impressoras e 

fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; 

dispositivos para videovigilâncias de bebés; para-sóis 

para objectivas; computadores tablet; cartões de aces-

so codificados; óculos 3D; cartões de memória para 

máquinas de videojogos; computadores, smartphones, 

monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo 

de actividade física, equipamento áudio, aparelhos 

de comunicações, aparelhos de telecomunicações, 

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo; computadores, smar-

tphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para 

registo de actividade física, equipamento áudio, apare-

lhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, 

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo, todos para facilitar 

transacções de pagamento e informações bancárias 

e para efectuar actividades bancárias; computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo, todos capazes 

de permitir o acesso sem fios a redes de comunicações, 

redes de telecomunicações e à Internet; aplicações mó-

veis descarregáveis para utilizar com computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comu-

nicações electrónicas para usar no corpo; software 

de aplicações para utilizar com computadores, smar-

tphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para 

registo de actividade física, equipamento áudio, apare-

lhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, 

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo; cartões pré-pagos, 

bancários, de crédito, de débito, de pagamento, e de 

identificação codificados ou magnéticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171327

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 
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via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros e serviços bancários on-line; serviço de cartão 

de crédito, processamento e transmissão de contas e 

pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de 

fundos; transmissão de fundos por meios electrónicos 

para terceiros; transferência de pagamentos para ter-

ceiros via Internet; serviços financeiros como sejam 

serviços de processamento de facturas e de pagamen-

to; mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; 

aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; 

avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação 

de propriedades imobiliárias, financiamento de pro-

priedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades 

imobiliárias; serviços de agência de propriedades imo-

biliárias; serviços de agência para habitação; serviços 

de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de 

propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer 

de apartamentos e andares; provisão de informação 

financeira via Internet; serviços de depósito de valo-

res e de emissão de vales de viagem; investimentos de 

capitais; avaliação financeira (seguros, negócios ban-

cários, propriedades imobiliárias); serviços de gestão 

financeira e de activos; serviços financeiros e de segu-

ros; serviços financeiros providenciados por meio de 

telecomunicações; serviços de aconselhamento e con-

sultadoria financeira; serviços bancários on-line; servi-

ços bancários providenciados on-line a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação 

em bolsas de valores; corretagem de acções e obriga-

ções, análise financeira; serviços de cartão de débito, 

serviços de cartão de crédito e serviços de garantia de 

cheques; serviços bancários, de contas de poupança 

e de investimentos; serviços de compensação finan-

ceira; verificação do crédito via rede de informação 

informática mundial; serviços de gestão do risco de 

crédito electrónicos; serviços de pagamento electróni-

co de compras e de pagamento electrónico de contas; 

serviços de débito e de crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões 

de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; 

serviços de informação relacionados com finanças e se-

guros, providenciados on-line a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; agência para co-

branças de contas de gás e de electricidade; avaliação 

de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação 

de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; pro-

visão de informação sobre impostos (serviços financei-

ros); organização de colectas de beneficência; colectas 

de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer 

de caixas automáticas ou máquinas de caixas electró-

nicas; serviços de pagamento on-line; organização de 

financiamento para projectos de construção; emissão 

de ordens de pagamento de valores; transferência ele-

trónica de fundos; serviços de troca de moeda e servi-

ços de câmbio, serviços de caixas automáticas, forneci-

mento de cartões de pré-pagamento e títulos de valor, 

serviços de transferência de dinheiro; todos os acima 

mencionados fornecidos através de meios electrónicos; 

serviços de consultadoria, informação e aconselha-

mento relacionados com a transferência electrónica de 

fundos; serviços de transferência de moeda estrangei-

ra; serviços de troca de moeda e serviços de câmbio; 

serviços de operações cambiais; serviços de transações 

com divisas; serviços de mercado de transacção de 

divisas; transacções financeiras através de blockchain; 

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de 

angariação de fundos de caridade relacionados com 

compensação pela emissão de carbono; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação de carbono; financiamen-

to de, e investimento em, projectos para reducção de 

emissões; investimento em programas e projectos de 

compensação de carbono; investimento em fundos de 

reducção de emissões; fornecimento de empréstimos; 

concessão de empréstimos temporários; serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacio-

nados com os serviços supracitados; tudo incluído na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171328

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos, serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

software como serviço [SaaS]; cadeias de blocos como 

serviço [BaaS]; encriptação, desencriptação e auten-

ticação de informação, mensagens e dados; prestação 

de serviços de autenticação de utilizadores utilizando 

tecnologia biométrica, de reconhecimento facial, de 

autenticação por impressões digitais, de reconheci-

mento de voz e outros tipos de hardware e software de 

autenticação para a prestação de serviços financeiros, 

transacções de comércio electrónico, donativos, acom-

panhamento de produtos licenciados e envolvimento 

com fãs; serviços de protecção de dados; segurança, 

protecção e recuperação em matéria de TI (tecnolo-

gias de informação); análise de ameaças à segurança 

informática para proteção de dados; fornecimento 

de serviços de segurança para redes informáticas, 

acesso a computadores e transacções informatizadas; 

certificação (controle de qualidade) de dados atra-

vés de blockchain; autenticação de dados através de 

blockchain; incluindo todos os serviços acima men-

cionados para utilização com sistemas de pagamento; 

serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; provedor de serviços de aplicação [ASP], 

nomeadamente, alojamento de aplicações de software 

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

cação [ASP] para a prestação de software na área de 

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências, 

e processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; serviços de apoio técnico relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line onde utilizadores registados podem participar em 

discussões, recolher reacções dos seus pares, consti-

tuir comunidades virtuais, participar em serviços de 

redes sociais, e partilhar documentos; assessoria em 

tecnologia informática prestada a utilizadores da In-

ternet através de uma linha directa de apoio; serviços 

informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sites e recursos em redes informáticas; 

prestação de motores de pesquisa; concepção de com-

putadores, computadores portáteis (notebooks), com-

putadores portáteis (laptops), computadores portáteis 

e de mão; concepção de assistentes pessoais digitais e 

leitores multimédia pessoais; concepção de telemóveis 

e smartphones; concepção de câmaras digitais; servi-

ços de computadores; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento de 

páginas Web; alojamento de websites; alojamento de 

aplicações de software para a procura e recuperação 

de informação de bases de dados e redes informáticas; 

prestação de informações técnicas a pedido explícito 

de utilizadores finais por meio telefónico ou de uma 

rede informática mundial; consultoria em software; 

serviços informáticos relacionados com a procura per-

sonalizável em bases de dados informáticas e websites; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados ou documentos de 

suporte físico para formato eletrónico; serviços de tes-

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura 

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços informáticos; serviços de infor-

mação de redes, nomeadamente, prestação de infor-

mação técnica relacionada com computadores e redes 

na área de negócios comerciais e comércio electrónico; 

fornecimento de programas de gestão de riscos de se-

gurança informática; serviços de informação, conheci-

mento, e testes em matéria de segurança informática; 

serviços de garantia de qualidade; serviços informá-

ticos relacionados com a certificação de transacções 

comerciais e a preparação de relatórios em relação so-

bre as mesmas; serviços de segurança para o controle 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases 

de dados; serviços de segurança de serviços de trans-

missão de dados e transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; prestação de informa-

ções na área da Internet, rede informática mundial e 

segurança de redes de comunicação informatizadas e 

transmissão segura de dados e informação; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; reconhe-

cimento on-line de assinaturas electrónicas; backup 

externo de dados; armazenamento electrónico de 
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dados; informações sobre tecnologia e programação 

informáticas através de um website; serviços de carto-

grafia; computação em nuvem; serviços de fornecimen-

to de alojamento em nuvem; prestação de utilização 

temporária de software não-descarregável em nuvem 

e software de computação em nuvem; armazenamento 

electrónico de dados; fornecimento de sistemas in-

formáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; aluguer de software 

de entretenimento; investigação técnica no domínio da 

compensação por emissões de carbono; prestação de 

informações, assessoria e consultadoria relacionadas 

com compensações relativas a emissões de carbono; 

prestação de informação tecnológica sobre inovações 

ecológicas e aceitáveis do ponto de vista ambiental; 

serviços de testes, avaliação e controlo ambientais; in-

vestigação no domínio da protecção e conservação am-

biental; investigação e prestação de informações cien-

tíficas em matéria de alterações climáticas; serviços de 

consultadoria científica e industrial relacionados com 

combustíveis, emissões de combustíveis e dióxido de 

carbono e questões ambientais; serviços de ciência e 

tecnologia relacionados com recomendação de linhas 

de acção para reduzir a emissão de dióxido de carbo-

no de uma forma economicamente eficiente; serviços 

de ciência e tecnologia relacionados com a gestão de 

programas de compensação pela emissão de carbono; 

serviços de investigação, gestão e protecção ambiental; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171329

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Wa-

shington 98134, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café moído e em grão; bebidas à base 

de café; mistura de bebidas à base de café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171330

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Gravity Co., Ltd.

 地址 Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square 

R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos descarregáveis para 

dispositivos móveis; discos contendo jogos de vídeo; 

software de jogos de vídeo; circuitos electrónicos para 

armazenamento de programas de jogos de vídeo; cir-

cuitos electrónicos para gravação de programas desti-

nados a aparelhos de diversão para serem usados com 

ecrãs de cristais líquidos; programas de jogos on-line; 

programas de jogos de computador em formato elec-

trónico; software de jogos de realidade virtual on-line; 

software de jogos de computador descarregáveis atra-

vés de uma rede informática global e via dispositivos 

sem fios; programas de computador pré-gravados para 

jogos; programas de jogos de vídeo de computador; 

programas de jogos de computador de multimédia in-

teractiva; software de jogos de computador destinados 

a telemóveis; programas de jogos de computador des-

carregáveis através da Internet; programas de jogos de 

computador; discos ópticos de música pré-gravados; fi-

cheiros de música descarregáveis; desenhos animados; 

tapetes de rato.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/01/31，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2020-0016490

[210] 編號 N.º : N/171331

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Gravity Co., Ltd.

 地址 Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square 

R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Sacos de papel para embrulho; auto-

colantes [artigos de papelaria]; bandeirolas em papel; 

modelos de bordados [padrões]; lenços de bolso [em 

papel]; papel para escrita e desenho; papel de embala-
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gem; papel de impressão; papel de cartolina; caixas de 

papel; postais ilustrados; bilhetes; cartazes; imagens; 

maquetas de arquitetura; diários; catálogos; panfletos 

[brochuras]; material impresso; calendários; cartões.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/01/31，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2020-0016491

[210] 編號 N.º : N/171332

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Gravity Co., Ltd.

 地址 Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Squa-

re R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, 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 : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos móveis com controlos re-

motos; aparelhos de controlo remoto para jogos; brin-

quedos para animais de estimação; máscaras [artigos 

de brincar]; modelos de veículos para crianças; mane-

quins (bonecas); brinquedos em borracha; componen-

tes de construção de brincar; brinquedos metálicos; 

peluches [brinquedos]; brinquedos feitos de plástico; 

bonecas mascote; máquinas de “pachinko”; gamão [jo-

gos]; cartas de jogar; jogos de xadrez; patins de rodas; 

cavalinhos de madeira (artigos desportivos); bolas de 

jogo; jogos de tabuleiro; sacos de golfe, com ou sem ro-

das; luvas de golfe; raquetes; joelheiras [artigos de des-

porto]; esquis; cordas de saltar; brinquedos musicais; 

brinquedos de papel; marionetas; figuras de acção de 

brincar; puzzles; jogos, brinquedos; aparelhos de jogos 

de vídeo; drones [brinquedos]; tendas para brincar; 

consolas de jogos; unidades portáteis para jogos ele-

trónicos; aparelhos para jogos de computador; jogos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/01/31，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2020-0016495

[210] 編號 N.º : N/171333

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Gravity Co., Ltd.

 地址 Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Squa-

re R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos; serviços de jogos on-

-line através de aplicações para dispositivos móveis; 

serviços de jogos on-line; exploração de instalações de 

jogos de PC; serviços de salões de jogos de arcadas; 

distribuidor de software de jogos através de aplicações 

movéis; exploração de instalações de divertimento; 

planeamento/gestão/organização de competições de jo-

gos on-line e de outras competições de jogos; serviços 

de acampamento de férias (divertimento); prestação de 

informação sobre jogos; fornecimento on-line de con-

teúdos de jogos; fornecimento on-line de serviços de 

jogos; serviços educacionais e de formação relaciona-

dos com jogo; serviços de reportagens de informação; 

fornecimento on-line de vídeos, não descarregáveis; 

publicação de livros; fornecimento de publicações 

electrónicas on-line, não descarregáveis; publicação 

on-line de livros e revistas electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/01/31，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2020-0016497

[210] 編號 N.º : N/171334

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Mylan Inc.

 地址 Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317, Estados Unidos da América

 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 farmacêuticas para o 

tratamento de doenças cardiovasculares, gastrointesti-

nais, neurológicas, respiratórias, psiquiátricas, alérgi-

cas, dermatológicas, pulmonares, metabólicas, muscu-

lares, de disfunção eréctil, infecciosas e inflamatórias, 

cancro, diabetes, esclerose múltipla; contraceptivos 

orais e transdérmicos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171335

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Mylan Inc.

 地址 Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317, Estados Unidos da América

 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 : Fornecimento de informações relacio-

nadas às propriedades diagnósticas, profiláticas e tera-

pêuticas de produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171336

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Mylan Inc.

 地址 Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Injectores de fluidos médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171337

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Mylan Inc.

 地址 Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317, Estados Unidos da América

 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 : Fornecimento de informações relacio-

nadas às propriedades diagnósticas, profiláticas e tera-

pêuticas de produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171338

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Mylan Inc.

 地址 Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Injectores de fluidos médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171339

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Mylan Inc.

 地址 Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317, Estados Unidos da América

 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 farmacêuticas para o 

tratamento de doenças cardiovasculares, gastrointesti-

nais, neurológicas, respiratórias, psiquiátricas, alérgi-

cas, dermatológicas, pulmonares, metabólicas, muscu-

lares, de disfunção eréctil, infecciosas e inflamatórias, 

cancro, diabetes, esclerose múltipla; contraceptivos 

orais e transdérmicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171340

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Mylan Inc.

 地址 Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44
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[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informações relacio-

nadas às propriedades diagnósticas, profiláticas e tera-

pêuticas de produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171341

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Mylan Inc.

 地址 Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Injectores de fluidos médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171342

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Mylan Inc.

 地址 Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317, Estados Unidos da América

 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 farmacêuticas para o 

tratamento de doenças cardiovasculares, gastrointesti-

nais, neurológicas, respiratórias, psiquiátricas, alérgi-

cas, dermatológicas, pulmonares, metabólicas, muscu-

lares, de disfunção eréctil, infecciosas e inflamatórias, 

cancro, diabetes, esclerose múltipla; contraceptivos 

orais e transdérmicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171344

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 宜蘭食品工業股份有限公司

 I LAN FOODS IND. CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣宜蘭縣蘇澳鎮新城路13號

 No.13, Xincheng Rd.,Su’ao Township, Yilan County 

270, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 口罩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171345

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 宜蘭食品工業股份有限公司

 I LAN FOODS IND. CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣宜蘭縣蘇澳鎮新城路13號

 No.13, Xincheng Rd.,Su’ao Township, Yilan County 

270, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶製品；牛奶飲料（以牛奶為主的）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171346

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 宜蘭食品工業股份有限公司

 I LAN FOODS IND. CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣宜蘭縣蘇澳鎮新城路13號

 No.13, Xincheng Rd.,Su’ao Township, Yilan County 

270, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 P ro duto s : 無酒精飲料；乳酸飲料（果製品，非

奶）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171348

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 陳殿松

 地址 Endereço : 中國安徽省阜南縣公橋鄉周寨村新宅組

34號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；清潔製劑；研磨劑；香精油；化

妝品；拋光製劑；牙膏；乾花瓣與香料混合物（香料）；動

物用化妝品；空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171349

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Marco Mantuano

 地址 Endereço : Via Luigi Einaudi 3, 20067 – Paullo 

(MI), 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 : 廣告；廣告宣傳；市場營銷；為商品和服

務的買賣雙方提供在線市場；市場營銷研究；替他人推

銷；為他人的商品和服務進行市場營銷；為第三方進行商

業貿易的談判和締約；替他人進行商業合同談判。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171350

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : Marco Mantuano

 地址 Endereço : Via Luigi Einaudi 3, 20067 – Paullo 

(MI), 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 : 廣告；廣告宣傳；市場營銷；為商品和服

務的買賣雙方提供在線市場；市場營銷研究；替他人推

銷；為他人的商品和服務進行市場營銷；為第三方進行商

業貿易的談判和締約；替他人進行商業合同談判。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171351

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 尹慧卿

 Wan Wai Heng

 地址 Endereço : 澳門十月初五街1號牛記咖喱美食

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵條，麵條為主的預製食物、生麵團、調

味品、調味醬汁、調味肉汁、咖喱醬、辣椒粉（調味品）。

[540] 商標 Marca : 

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

示。

[210] 編號 N.º : N/171352

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 尹慧卿

 Wan Wai Heng

 地址 Endereço : 澳門十月初五街1號牛記咖喱美食

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館，餐館，餐廳，飯店。

[540] 商標 Marca : 

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

示。

[210] 編號 N.º : N/171353

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 阮嘉瑜

 Un Ka U

 地址 Endereço : 澳門白馬行街銀座廣場二樓AB鋪

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉湯、豬肉食品、肉、火腿、家禽，冷凍

肉，加工過的肉，半成品肉，雞肉，牛肉，蛋，加工過的

蛋，加工過的堅果，煎肉。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色、黃色、橙色、黑色、白

色、灰色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171354

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 阮嘉瑜

 Un Ka U

 地址 Endereço : 澳門白馬行街銀座廣場二樓AB鋪

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 蛋糕、薄烤餅、燕麥食品，以穀類為主的

零食小吃，墨西哥式薄餅、方便米飯，麵粉製丸子，麵條

為主的預製食物，小圓麵包，麵包。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色、黃色、橙色、黑色、白

色、灰色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171355

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/22

[730] 申請人 Requerente : 有為有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔廣東大馬路221號鴻業大廈8

樓A

 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171356

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 陳永鋒

 Chan Weng Fong

 地址 Endereço : 澳門沙梨頭仁慕巷添利大廈5/C

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171357

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融

票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨
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經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171358

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融

票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171359

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融

票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171360

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融
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票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171361

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融

票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171362

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融

票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為
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成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171363

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融

票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171364

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融

票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171365

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融
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票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171366

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融

票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171367

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融

票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為
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成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171368

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融

票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171369

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融

票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171370

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 中國太平保險集團有限責任公司

 地址 Endereço : 北京市西城區廣寧伯街2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保；分期付款的貸款；保險精

算；不動產出租；信用社；不動產代理；不動產經紀；債務

托收代理；保險經紀；海關金融經紀服務；保險承保；銀

行；不動產估價；募集慈善基金；共有基金；資本投資；

擔保；兌換貨幣；發行旅行支票；金融票據交換所；金融
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票據交換；保險庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；

財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；保付代理

服務；受托管理；信托；融資服務；金融管理；典當經紀；

不動產管理；公寓管理；火災保險承保；公寓出租；農場

出租；健康保險承保；海上保險承保；抵押貸款；銀行儲

蓄服務；融資租賃；有價證券經紀；人壽保險承保；住所

代理（公寓）；金融分析；古玩估價；藝術品估價；支票核

查；金融諮詢；保險諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付

處理；電子轉帳；提供金融信息；提供保險信息；珠寶估

價；首飾估價；錢幣估價；租金托收；郵票估價；發行有價

證券；貴重物品存放；證券交易行情；發行信用卡；辦公

室（不動產）出租；支付退休金；金融贊助；網上銀行；貿

易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；碳信用證經

紀；活立木的金融評估；羊毛的金融評估；典當；公積金

服務；股票經紀服務；債務諮詢服務；為建築項目安排資

金；通過網站提供金融信息；補償支付的金融管理（替他

人）；基金投資；股票和債券經紀；通過使用會員卡為他

人在參與機構提供折扣；保釋擔保；共用辦公室出租；關

於響應招標的金融評估；石油、天然氣和採礦業開發成

本的金融評估；金融研究；知識產權資產的金融評估；為

成本估算目的準備報價；眾籌；電子錢包支付服務；期貨

經紀；陸地車輛賒售（融資租賃）；通信設備賒售（融資

租賃）；稅審服務；與信用卡有關的調查；商品房銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171373

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A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 : 可下載的手機應用軟件；可下載的計算

機應用軟件；具有人工智能的人形機器人；掌上型電子字

典；便攜式媒體播放器；智能手錶（數據處理）；電子出

版物（可下載）；眼鏡；動畫片；錄像機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171374

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A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 : 印刷出版物；紙；報紙；期刊；文具；書

籍；書寫工具；印刷品；繪畫材料；建築模型。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171375

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A室

 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；睡衣；童裝；雨衣；帽；皮帶（服飾

用）；睡眠用眼罩；襪；游泳衣；鞋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171376

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A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 : 遊戲機；智能玩具；棋盤遊戲器具；游

泳池（娛樂用品）；玩具娃娃；滑梯（玩具）；輪滑鞋；聖

誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；遊戲器具；玩

具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171377

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A室
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 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；為零售目的

在通訊媒體上展示商品；通過網站提供商業信息；特許

經營的商業管理；將信息編入計算機數據庫；尋找贊助；

廣告設計；組織商業或廣告展覽；為商品和服務的買賣

雙方提供在線市場；替他人推銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171378

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A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 : 書籍出版；配音；組織角色扮演娛樂活

動；為藝術家提供模特服務；教育；培訓；組織文化或教

育展覽；組織教育或娛樂競賽；電子書籍和雜誌的在線

出版；演出製作。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171379

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A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 : 可下載的手機應用軟件；可下載的計算

機應用軟件；具有人工智能的人形機器人；掌上型電子字

典；便攜式媒體播放器；智能手錶（數據處理）；電子出

版物（可下載）；眼鏡；動畫片；錄像機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171380

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A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 : 印刷出版物；紙；報紙；期刊；文具；書

籍；書寫工具；印刷品；繪畫材料；建築模型。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171381

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A室

 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；睡衣；童裝；雨衣；帽；皮帶（服飾

用）；睡眠用眼罩；襪；游泳衣；鞋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171382

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A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 : 遊戲機；智能玩具；棋盤遊戲器具；游

泳池（娛樂用品）；玩具娃娃；滑梯（玩具）；輪滑鞋；聖

誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；遊戲器具；玩

具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171383

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司
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 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A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 : 計算機網絡上的在線廣告；為零售目的

在通訊媒體上展示商品；通過網站提供商業信息；特許

經營的商業管理；將信息編入計算機數據庫；尋找贊助；

廣告設計；組織商業或廣告展覽；為商品和服務的買賣

雙方提供在線市場；替他人推銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171384

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京東園七區19號

樓31層3101號A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 : 書籍出版；配音；組織角色扮演娛樂活

動；為藝術家提供模特服務；教育；培訓；組織文化或教

育展覽；組織教育或娛樂競賽；電子書籍和雜誌的在線

出版；演出製作。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171387

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[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/171388

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[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/171390

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : Teva Pharmaceutical Industries 

Ltd.

 地址 Endereço : Science Based Industries Campus, 

Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, Israel

 國籍 Nacionalidade : 以色列 Israelita

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, nomeada-

mente produtos farmacêuticos utilizados para estimu-

lar a produção de glóbulos brancos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171391

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : Cephalon, Inc.

 地址 Endereço : 145 Brandywine Parkway West Ches-

ter, PA 19380, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento da leucemia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171392

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : Cima Labs, Inc.

 地址 Endereço : 400 Interpace Parkway, Building A 

Parsippany NJ 07054, 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 : Comprimidos de libertação de produ-

tos farmacêuticos por via transmucosa oral.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171396

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 進智科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門飛能便度圍14A號友勝大廈地下C

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 : 41

[511] 服務 Serv iços : 學校（教育），函授課程，教育，培訓教

學，教學，講課，遊戲。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、紫色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171397

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA JAPAN 

IMAGINATION

 地址 Endereço : No. 3-1, Shinanomachi, Shinjuku-ku, 

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 : Correntes para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); argolas para chaves 

(pequenos adornos de joalharia ou correntes); esto-

jos para jóias; brincos; insígnias em metais preciosos; 

distintivos em metais preciosos; alfinetes para bonés 

em metais preciosos (artigos de joalharia); molas para 

gravata; alfinetes para gravata; colares (artigos de jo-

alharia); pulseiras (artigos de joalharia); pendentes; 

broches (artigos de joalharia); broches em pedras pre-

ciosas; medalhas; anéis (artigos de joalharia); meda-

lhões (artigos de joalharia); botões de punho; pedras 

preciosas e suas imitações, semitrabalhadas; ornamen-

tos para sapatos em metais preciosos; relógios; relógios 

para parede e mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171398

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA JAPAN 

IMAGINATION

 地址 Endereço : No. 3-1, Shinanomachi, Shinjuku-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; sacos de viagem; malas para 

viajar; sacos de couro; sacos para transporte; sacos 

a tiracolo; malas de viagem; sacos de mão; mochilas; 

pastas; malas de viagem para roupa; sacos para com-

pras; envelopes de couro para embalagem; bolsas para 

artigos cosméticos, chaves e outros artigos pessoais; 

carteiras para cartões [carteiras]; carteiras para car-

tões de crédito [carteiras]; porta-chaves; carteiras; 

estojos para cartões de visita; armações para sacos de 

mão; armações para porta-moedas; recipientes de cou-

ro para embalagem industrial; vestuário para animais 

de estimação; maletas, não equipadas; chapéus-de-

-chuva; chapéus-de-sol; peles.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171399

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA JAPAN 

IMAGINATION
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 地址 Endereço : No. 3-1, Shinanomachi, Shinjuku-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; casacos; camisolas; camisas; 

roupa de noite; roupa de dormir; roupa interior; ves-

tuário interior; fatos de banho; vestuário de natação; 

toucas para banho; camisolas; t-shirts; vestuário tradi-

cional Japonês; máscaras para dormir (artigos de ves-

tuário); aventais (vestuário); boas (para usar ao pes-

coço); meias de vidro; peúgas e meias collants; estolas 

em pele; xailes; lenços para a cabeça; peúgas do estilo 

Japonês (tabi); coberturas para meias de estilo japonês 

(coberturas tabi); luvas (vestuário); gravatas; lenços 

para pescoço (vestuário); cachecóis; bandadas (lenços 

para pescoço); suportes térmicos (vestuário); cache-

cóis (lenços para pescoço); aquecedores de orelhas 

(vestuário); capuz (vestuário); touca de dormir; bonés 

(chapelaria); chapéus; chapelaria para vestir; cintas 

abdominais; bandoletes (vestuário); cintos (vestuário); 

ligas; suspensórios para meias; suportes de vestuário 

[suspensórios]; suspensórios; calçado; sapatos; fatos de 

máscara; vestuário para ginásticas; casacos de malha 

desportivos; vestuário desportivo; sapatos desportivos; 

botas para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171402

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 10A Limited

 地址 Endereço : Rms 1001-1005, 10/F Nanyang Plaza , 

57 Hung To Rd Kwun Tong Kln, 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 : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos; tecidos de nanofibras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171405

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/23

[730] 申請人 Requerente : 10A Limited

 地址 Endereço : Rms 1001-1005, 10/F Nanyang Plaza , 

57 Hung To Rd Kwun Tong Kln, 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 : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos; tecidos de nanofibras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171407

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : 澳門特別行政區政府文化局

 地址 Endereço : 澳門塔石廣場文化局大樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育、提供培訓、娛樂、文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色：Pantone black C0 Y0 

K100.

[210] 編號 N.º : N/171408

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : 澳門特別行政區政府文化局

 地址 Endereço : 澳門塔石廣場文化局大樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育、提供培訓、娛樂、文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色：Pantone 732, C0 M55 

Y100 K64, 粉紅色：Pantone 707, C0 M30 Y14 K0.
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[210] 編號 N.º : N/171409

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : 劉志遠

 地址 Endereço : 中國台灣雲林縣斗南鎮舊社里2鄰信義

路143號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；養

老院；咖啡館；自助餐廳；提供野營場地設施；餐廳；旅遊

房屋出租；飯店；快餐館；酒吧；出租椅子、桌子、桌布和

玻璃器皿；冰果店；冷熱飲料店；茶飲店。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171410

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : 度億科技有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市中山區長春路368號4樓

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；可下載的手

機應用軟件；已錄製的計算機遊戲軟件；可下載的電子遊

戲程序；電子出版物（可下載）；可通過全球計算機網絡

和無線設備下載的計算機遊戲軟件；已錄製的計算機程

序；已錄製的或可下載的計算機軟件平臺；頭戴式虛擬

現實裝置；動畫片。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171411

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : 度億科技有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市中山區長春路368號4樓

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織電子競技遊戲比賽；學校（教育）；

電子書籍和雜誌的在線出版；提供不可下載在線視頻；

提供關於旅遊業的教育課程；俱樂部服務（娛樂或教

育）；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；組織教育或娛樂競賽；遊

戲器具出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171414

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : 福建熹茗茶業有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省福州市閩侯縣南嶼鎮高岐村

安廈66號高岐工業區1號樓4層、5層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；用作茶葉代用品的花或葉；茶飲料；

咖啡；糖；月餅；蜂蜜；米；麵條；調味品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171415

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : 灶冰室餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街173-177號海冠中心

地下P,Q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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務：冷熱飲料店、飲食

店、小吃店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、備辦

雞尾酒會、伙食包辦、小吃攤、餐廳、速食店、早餐店、提

供餐飲服務、冰店、冰淇淋店、複合式餐廳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171416

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : CENO COMPANY LTD.

 地址 Endereço : 4F Sunroser Daikanyama, 11-6, Saru-

gaku-cho Shibuya-ku, Tokyo, 150-0033, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T-shirts; chapelaria; vestuário; jar-

reteiras; suspensórios para meias; suspensórios; cós; 

cintos [vestuário]; calçado; fatos de carnaval; calçado 

especial para desporto; roupa para desporto.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171417

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : CENO COMPANY LTD.

 地址 Endereço : 4F Sunroser Daikanyama, 11-6, Saru-

gaku-cho Shibuya-ku, Tokyo, 150-0033, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T-shirts; chapelaria; vestuário; jar-

reteiras; suspensórios para meias; suspensórios; cós; 

cintos [vestuário]; calçado; fatos de carnaval; calçado 

especial para desporto; roupa para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171418

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : CENO COMPANY LTD.

 地址 Endereço : 4F Sunroser Daikanyama, 11-6, Saru-

gaku-cho Shibuya-ku, Tokyo, 150-0033, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T-shirts; chapelaria; vestuário; jar-

reteiras; suspensórios para meias; suspensórios; cós; 

cintos [vestuário]; calçado; fatos de carnaval; calçado 

especial para desporto; roupa para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171419

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : CENO COMPANY LTD.

 地址 Endereço : 4F Sunroser Daikanyama, 11-6, Saru-

gaku-cho Shibuya-ku, Tokyo, 150-0033, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T-shirts; chapelaria; vestuário; jar-

reteiras; suspensórios para meias; suspensórios; cós; 

cintos [vestuário]; calçado; fatos de carnaval; calçado 

especial para desporto; roupa para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171420

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : CENO COMPANY LTD.

 地址 Endereço : 4F Sunroser Daikanyama, 11-6, Saru-

gaku-cho Shibuya-ku, Tokyo, 150-0033, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T-shirts; chapelaria; vestuário; jar-

reteiras; suspensórios para meias; suspensórios; cós; 

cintos [vestuário]; calçado; fatos de carnaval; calçado 

especial para desporto; roupa para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171421

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : CENO COMPANY LTD.

 地址 Endereço : 4F Sunroser Daikanyama, 11-6, Saru-

gaku-cho Shibuya-ku, Tokyo, 150-0033, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T-shirts; chapelaria; vestuário; jar-

reteiras; suspensórios para meias; suspensórios; cós; 

cintos [vestuário]; calçado; fatos de carnaval; calçado 

especial para desporto; roupa para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171423

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24
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[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 

de pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de 

socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instru-

mentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou controlo da corrente 

eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a 

reprodução do som ou de imagens; suportes de re-

gisto magnético, discos acústicos; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; software informático; programas de 

computador; software informático sob a forma de uma 

aplicação para dispositivos móveis e computadores; 

software de aplicações para utilização em dispositivos 

móveis; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software informático 

e software de aplicações utilizados em relação a ser-

viços financeiros, transacções financeiras, comércio 

electrónico, pagamentos electrónicos, câmbios de 

moeda estrangeira, serviços de corretagem e trading e 

serviços de aconselhamento ao investimento; software 

de autenticação; software e software de aplicações 

(descarregável); software de mensagens instantâneas; 

software de partilha de ficheiros; software de comu-

nicação para a partilha electrónica de dados, áudio, 

imagens e gráficos através de redes informáticas, mó-

veis, sem-fios, e de telecomunicações; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente compu-

tadores e redes informáticas; software de computa-

ção em nuvem descarregável; software descarregável 

baseado em computação em nuvem; software para o 

rastreio e avaliação de comportamento de clientes e 

pessoas em relação a decisões de compra; software de 

aplicações para utilização em relação à conservação 

ambiental, alterações climáticas e às compensações de 

carbono; publicações electrónicas on-line (descarre-

gáveis a partir da Internet ou de uma rede informática 

ou de uma base de dados informática); publicações 

electrónicas descarregáveis sob a forma de revistas, 

artigos, brochuras, folhetos, fichas técnicas, materiais 

informativos, manuais de instruções no domínio de 

negócios comerciais, comércio electrónico, tecnologias 

de informação, computação em nuvem, telecomuni-

cações, Internet, formação em negócios comerciais e 

comércio electrónico, gestão de negócios comerciais, 

vendas, marketing e finanças; periféricos informáticos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

portáteis (laptops); computadores portáteis; compu-

tadores portáteis; assistentes pessoais digitais; leito-

res multimédia portáteis; telemóveis; smartphones; 

câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; 

estações de trabalho informáticas; servidores infor-

máticos; hardware para ligação a redes informáticas 

e de telecomunicações; adaptadores, comutadores, 

dispositivos de encaminhamento e centrais de redes 

informáticas; modems e cartões e dispositivos de co-

municação sem fios e com fios; suportes para laptops, 

sacos para computadores; dispositivos de extinção de 

fogo; hardware e firmware; sistemas de navegação para 

automóveis; discos compactos; música digital (descar-

regável a partir da Internet); aparelhos de telecomuni-

cações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis para 

telemóvel, acessórios para telemóveis: jogos, imagens, 

películas cinematográficas, filmes e música descar-

regáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; 

unidades móveis de radiodifusão e teledifusão ; equi-

pamento de teledifusão; câmaras, câmaras de vídeo; 

auscultadores; auriculares; altifalantes; dispositivos e 

equipamento para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software informático, electróni-

co e de videojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de contro-

lo remoto; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; painéis de sinalização electró-

nicos; cartões bancários, de débito, de pagamento, de 

crédito, telefónicos e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leitores 

de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) para 

impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigi-

lância de bebés; dispositivos para videovigilâncias de 

bebés; para-sóis para objectivas; computadores tablet; 
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cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões de 

memória para máquinas de videojogos; computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo; computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comu-

nicações electrónicas para usar no corpo, todos para 

facilitar transacções de pagamento e informações 

bancárias e para efectuar actividades bancárias; com-

putadores, smartphones, monitores, ecrãs, hardware, 

dispositivos para registo de actividade física, equipa-

mento áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de 

telecomunicações, dispositivos informáticos periféricos, 

leitores multimédia portáteis e dispositivos digitais de 

comunicações electrónicas para usar no corpo, todos 

capazes de permitir o acesso sem fios a redes de comu-

nicações, redes de telecomunicações e à Internet; apli-

cações móveis descarregáveis para utilizar com com-

putadores, smartphones, monitores, ecrãs, hardware, 

dispositivos para registo de actividade física, equipa-

mento áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos 

de telecomunicações, dispositivos informáticos pe-

riféricos, leitores multimédia portáteis e dispositivos 

digitais de comunicações electrónicas para usar no 

corpo; software de aplicações para utilizar com com-

putadores, smartphones, monitores, ecrãs, hardware, 

dispositivos para registo de actividade física, equipa-

mento áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de 

telecomunicações, dispositivos informáticos periféricos, 

leitores multimédia portáteis e dispositivos digitais de 

comunicações electrónicas para usar no corpo; cartões 

pré-pagos, bancários, de crédito, de débito, de paga-

mento, e de identificação codificados ou magnéticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171424

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros e serviços bancários on-line; serviço de cartão 

de crédito, processamento e transmissão de contas e 

pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de 

fundos; transmissão de fundos por meios electrónicos 

para terceiros; transferência de pagamentos para ter-

ceiros via Internet; serviços financeiros como sejam 

serviços de processamento de facturas e de pagamen-

to; mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; 

aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; 

avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação 

de propriedades imobiliárias, financiamento de pro-

priedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades 

imobiliárias; serviços de agência de propriedades imo-

biliárias; serviços de agência para habitação; serviços 

de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de 

propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer 

de apartamentos e andares; provisão de informação 

financeira via Internet; serviços de depósito de valo-

res e de emissão de vales de viagem; investimentos de 

capitais; avaliação financeira (seguros, negócios ban-

cários, propriedades imobiliárias); serviços de gestão 

financeira e de activos; serviços financeiros e de segu-

ros; serviços financeiros providenciados por meio de 

telecomunicações; serviços de aconselhamento e con-

sultadoria financeira; serviços bancários on-line; servi-

ços bancários providenciados on-line a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação 

em bolsas de valores; corretagem de acções e obriga-

ções, análise financeira; serviços de cartão de débito, 

serviços de cartão de crédito e serviços de garantia de 

cheques; serviços bancários, de contas de poupança 

e de investimentos; serviços de compensação finan-

ceira; verificação do crédito via rede de informação 

informática mundial; serviços de gestão do risco de 

crédito electrónicos; serviços de pagamento electróni-
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co de compras e de pagamento electrónico de contas; 

serviços de débito e de crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões 

de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; 

serviços de informação relacionados com finanças e se-

guros, providenciados on-line a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; agência para co-

branças de contas de gás e de electricidade; avaliação 

de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação 

de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; pro-

visão de informação sobre impostos (serviços financei-

ros); organização de colectas de beneficência; colectas 

de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer 

de caixas automáticas ou máquinas de caixas electró-

nicas; serviços de pagamento on-line; organização de 

financiamento para projectos de construção; emissão 

de ordens de pagamento de valores; transferência ele-

trónica de fundos; serviços de troca de moeda e servi-

ços de câmbio, serviços de caixas automáticas, forneci-

mento de cartões de pré-pagamento e títulos de valor, 

serviços de transferência de dinheiro; todos os acima 

mencionados fornecidos através de meios electrónicos; 

serviços de consultadoria, informação e aconselha-

mento relacionados com a transferência electrónica de 

fundos; serviços de transferência de moeda estrangei-

ra; serviços de troca de moeda e serviços de câmbio; 

serviços de operações cambiais; serviços de transações 

com divisas; serviços de mercado de transacção de 

divisas; transacções financeiras através de blockchain; 

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de 

angariação de fundos de caridade relacionados com 

compensação pela emissão de carbono; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação de carbono; financiamen-

to de, e investimento em, projectos para reducção de 

emissões; investimento em programas e projectos de 

compensação de carbono; investimento em fundos de 

redução de emissões; fornecimento de empréstimos; 

concessão de empréstimos temporários; serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacio-

nados com os serviços supracitados; tudo incluído na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171425

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 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 desenvolvimento relacionados com os 

mesmos, serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

software como serviço [SaaS]; cadeias de blocos como 

serviço [BaaS]; encriptação, desencriptação e auten-

ticação de informação, mensagens e dados; prestação 

de serviços de autenticação de utilizadores utilizando 

tecnologia biométrica, de reconhecimento facial, de 

autenticação por impressões digitais, de reconheci-

mento de voz e outros tipos de hardware e software de 

autenticação para a prestação de serviços financeiros, 

transacções de comércio electrónico, donativos, acom-

panhamento de produtos licenciados e envolvimento 

com fãs; serviços de protecção de dados; segurança, 

protecção e recuperação em matéria de TI (tecnolo-

gias de informação); análise de ameaças à segurança 

informática para proteção de dados; fornecimento 

de serviços de segurança para redes informáticas, 

acesso a computadores e transacções informatizadas; 

certificação (controle de qualidade) de dados atra-

vés de blockchain; autenticação de dados através de 

blockchain; incluindo todos os serviços acima men-

cionados para utilização com sistemas de pagamento; 

serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; provedor de serviços de aplicação [ASP], 

nomeadamente, alojamento de aplicações de software 

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

cação [ASP] para a prestação de software na área de 

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências, 

e processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; serviços de apoio técnico relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line onde utilizadores registados podem participar em 
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discussões, recolher reacções dos seus pares, consti-

tuir comunidades virtuais, participar em serviços de 

redes sociais, e partilhar documentos; assessoria em 

tecnologia informática prestada a utilizadores da In-

ternet através de uma linha directa de apoio; serviços 

informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sites e recursos em redes informáticas; 

prestação de motores de pesquisa; concepção de com-

putadores, computadores portáteis (notebooks), com-

putadores portáteis (laptops), computadores portáteis 

e de mão; concepção de assistentes pessoais digitais e 

leitores multimédia pessoais; concepção de telemóveis 

e smartphones; concepção de câmaras digitais; servi-

ços de computadores; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento de 

páginas Web; alojamento de websites; alojamento de 

aplicações de software para a procura e recuperação 

de informação de bases de dados e redes informáticas; 

prestação de informações técnicas a pedido explícito 

de utilizadores finais por meio telefónico ou de uma 

rede informática mundial; consultoria em software; 

serviços informáticos relacionados com a procura per-

sonalizável em bases de dados informáticas e websites; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados ou documentos de 

suporte físico para formato eletrónico; serviços de tes-

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura 

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços informáticos; serviços de infor-

mação de redes, nomeadamente, prestação de infor-

mação técnica relacionada com computadores e redes 

na área de negócios comerciais e comércio electrónico; 

fornecimento de programas de gestão de riscos de se-

gurança informática; serviços de informação, conheci-

mento, e testes em matéria de segurança informática; 

serviços de garantia de qualidade; serviços informá-

ticos relacionados com a certificação de transacções 

comerciais e a preparação de relatórios em relação so-

bre as mesmas; serviços de segurança para o controle 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases 

de dados; serviços de segurança de serviços de trans-

missão de dados e transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; prestação de informa-

ções na área da Internet, rede informática mundial e 

segurança de redes de comunicação informatizadas e 

transmissão segura de dados e informação; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; reconhe-

cimento on-line de assinaturas electrónicas; backup 

externo de dados; armazenamento electrónico de 

dados; informações sobre tecnologia e programação 

informáticas através de um website; serviços de carto-

grafia; computação em nuvem; serviços de fornecimen-

to de alojamento em nuvem; prestação de utilização 

temporária de software não-descarregável em nuvem 

e software de computação em nuvem; armazenamento 

electrónico de dados; fornecimento de sistemas in-

formáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; aluguer de software 

de entretenimento; investigação técnica no domínio da 

compensação por emissões de carbono; prestação de 

informações, assessoria e consultadoria relacionadas 

com compensações relativas a emissões de carbono; 

prestação de informação tecnológica sobre inovações 

ecológicas e aceitáveis do ponto de vista ambiental; 

serviços de testes, avaliação e controlo ambientais; in-

vestigação no domínio da protecção e conservação am-

biental; investigação e prestação de informações cien-

tíficas em matéria de alterações climáticas; serviços de 

consultadoria científica e industrial relacionados com 

combustíveis, emissões de combustíveis e dióxido de 

carbono e questões ambientais; serviços de ciência e 

tecnologia relacionados com recomendação de linhas 

de acção para reduzir a emissão de dióxido de carbo-

no de uma forma economicamente eficiente; serviços 

de ciência e tecnologia relacionados com a gestão de 

programas de compensação pela emissão de carbono; 

serviços de investigação, gestão e protecção ambiental; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171426

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

 地址 Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para o cuidado dos den-

tes; preparações (não medicinais)  para os cuidados da 

boca; pasta de dentes; gel dentifrício; pós dentífricos; 

dentífricos; produtos (não medicinais) para a lavagem 

da boca; preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico; preparações (não medicinais) para a lim-

peza e cuidado das dentaduras; preparações para polir 

dentaduras; sais de dentes; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; sprays e tiras para refrescar o hálito; 

tiras para branqueamento dos dentes; canetas para 

branqueamento dos dentes; preparações para bran-

queamento dos dentes; preparações de lavagem para 

branqueamento dos dentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171427

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

 地址 Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para o cuidado dos den-

tes; preparações (não medicinais)  para os cuidados da 

boca; pasta de dentes; gel dentifrício; pós dentífricos; 

dentífricos; produtos (não medicinais) para a lavagem 

da boca; preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico; preparações (não medicinais) para a lim-

peza e cuidado das dentaduras; preparações para polir 

dentaduras; sais de dentes; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; sprays e tiras para refrescar o hálito; 

tiras para branqueamento dos dentes; canetas para 

branqueamento dos dentes; preparações para bran-

queamento dos dentes; preparações de lavagem para 

branqueamento dos dentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171428

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

 地址 Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para o cuidado dos den-

tes; preparações (não medicinais)  para os cuidados da 

boca; pasta de dentes; gel dentifrício; pós dentífricos; 

dentífricos; produtos (não medicinais) para a lavagem 

da boca; preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico; preparações (não medicinais) para a lim-

peza e cuidado das dentaduras; preparações para polir 

dentaduras; sais de dentes; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; sprays e tiras para refrescar o hálito; 

tiras para branqueamento dos dentes; canetas para 

branqueamento dos dentes; preparações para bran-

queamento dos dentes; preparações de lavagem para 

branqueamento dos dentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171429

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unit 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, 

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 : Torrefadores para café; percoladores 

para café elétricos; máquinas para café elétricas; cáp-

sulas de café, vazias, para máquinas de café elétricas; 

máquinas de café elétricas para fazer café expresso; 

máquinas de café elétricas; cafeteiras elétricas; cafetei-

ras elétricas com filtro para fazer café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171430

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司
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 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unit 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, 

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 : Torrefadores para café; percoladores 

para café elétricos; máquinas para café elétricas; cáp-

sulas de café, vazias, para máquinas de café elétricas; 

máquinas de café elétricas para fazer café expresso; 

máquinas de café elétricas; cafeteiras elétricas; cafetei-

ras elétricas com filtro para fazer café.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul (Pantone 662u) e pre-

to.

[210] 編號 N.º : N/171439

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 23美容一人有限公司

 23 BEAUTY LIMITED

 地址 Endereço : Calçada da Barra, No. 21-23, Edifício 

Iao Seng, Bloco 4, 2 Andar A, Macau

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 產品；人用化妝品，人用護膚品，卸妝用

品，化妝用具清洗劑，化妝棉，肥皂，人體用清潔劑，非醫

療用浴用鹽，人體用防臭劑，防曬產品，假睫毛，指甲油，

假指甲，唇膏，潤唇膏（非藥用唇膏）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色字母，沒有底色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/171442

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 23美容一人有限公司

 23 BEAUTY LIMITED

 地址 Endereço : Calçada da Barra, No. 21-23, Edifício 

Iao Seng, Bloco 4, 2 Andar A, Macau

 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 : 人的美容服務，按摩，修指甲。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉色字母，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171444

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 葉麗軍

 Ye LiJun

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場12

樓P及Q座

 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 : 囗罩，醫療用器械及儀器。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/171445

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 葉麗軍

 Ye LiJun

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場12

樓P及Q座

 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 : 囗罩，醫療用器械及儀器。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深墨綠色，淺墨綠色，如圖所

示。
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[210] 編號 N.º : N/171446

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 葉麗軍

 Ye LiJun

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場12

樓P及Q座

 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 : 囗罩，醫療用器械及儀器。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深墨綠色，淺墨綠色，黑色字

體，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171447

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 葉麗軍

 Ye LiJun

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場12

樓P及Q座

 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 : 囗罩，醫療用器械及儀器。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色，淺藍色，黑色字體，

如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171448

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 葉麗軍

 Ye LiJun

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場12

樓P及Q座

 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 : 囗罩，醫療用器械及儀器。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色，淺藍色，黑色字體，

如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171449

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 葉麗軍

 Ye LiJun

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場12

樓P及Q座

 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 : 囗罩，醫療用器械及儀器。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深墨綠色，淺墨綠色，黑色字

體，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171450

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 沈國芳

 Shen Guo Fang Diana

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街126號怡德商業中心

15樓A、B座

 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 : 含酒精的飲料（啤酒除外）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171451

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : Colgate-Palmolive Company

 地址 Endereço : 300 Park Avenue, New York, N.Y., 

10022, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas de dentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171452

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27
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[730] 申請人 Requerente : 西洋文化藝術發展一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街258號百老匯中心1 

樓N

 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 : 16

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，

裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美術用

品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用

品（儀器除外），包裝用塑料物品（不屬別類的），印刷鉛

字，印版。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。

[210] 編號 N.º : N/171453

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 易永剛

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市盤龍區昆曲公路路橋

二公司宿舍3棟2單元602號

 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 : 月餅；以穀物為主的零食小吃；由碎穀、

乾果和堅果製的早餐食品；非醫用營養品（營養食品）；

茶；茶葉；甜食；蜂蜜；調味品；糕點。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171454

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號

809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 : 可下載的計算機應用軟件；可下載的計

算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；已錄製的計算機

遊戲軟件；移動電話用可下載圖像；已錄製的計算機程

序；已錄製的或可下載的計算機軟件平臺；視頻遊戲卡；

頭戴式虛擬現實裝置；動畫片。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171455

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號

809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 : 提供娛樂信息；提供不可下載在線視頻；

遊戲器具出租；在計算機網絡上提供在線遊戲；組織教

育或娛樂競賽；組織體育比賽；組織角色扮演娛樂活動；

提供不可下載的在線電子出版物；除廣告片外的影片製

作；娛樂服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171456

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : MONTE D´ALVA - Alimentação, 

S.A.

 地址 Endereço : Quinta do Munhoz, 2665-314 Milha-

rado, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carnes, carnes conservadas, carnes 

fumadas e produtos de carne; produtos de salsicharia 

e produtos de charcutaria; peixe, aves e caça; extractos 

de carne.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171457

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, 

Illinois 60064, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e medicamen-

tos, incluindo preparados nutricionais para diabéticos; 

suplementos nutricionais em forma de pó ou em forma 

líquida; substâncias dietéticas para uso medicinal; ali-

mentos dietéticos para uso medicinal; alimentos dieté-

ticos para uso medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171460

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 百濟神州（北京）生物科技有限公

司

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科學園路30院1號樓

1-2層

 No.30, Sc ience Park Rd., Zhong-Guan-Cun Li fe 

Science Park, Changping District, Beijing, P.R.China

 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 : 人用藥；藥用扁膠囊；藥用膠囊；醫藥製

劑；化學藥物製劑；醫用藥物；藥用化學製劑；醫用生物

製劑；藥用化學製劑；醫用生物標誌物診斷試劑；治療癌

症、自身免疫和炎症、以及傳染病的藥品或製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171461

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 百濟神州（北京）生物科技有限公

司

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科學園路30院1號樓

1-2層

 No.30, Sc ience Park Rd., Zhong-Guan-Cun Li fe 

Science Park, Changping District, Beijing, P.R.China

 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 : 人用藥；藥用扁膠囊；藥用膠囊；醫藥製

劑；化學藥物製劑；醫用藥物；藥用化學製劑；醫用生物

製劑；藥用化學製劑；醫用生物標誌物診斷試劑；治療癌

症、自身免疫和炎症、以及傳染病的藥品或製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171462

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 百濟神州（北京）生物科技有限公

司

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科學園路30院1號樓

1-2層

 No.30, Sc ience Park Rd., Zhong-Guan-Cun Li fe 

Science Park, Changping District, Beijing, P.R.China

 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 : 人用藥；藥用扁膠囊；藥用膠囊；醫藥製

劑；化學藥物製劑；醫用藥物；藥用化學製劑；醫用生物

製劑；藥用化學製劑；醫用生物標誌物診斷試劑；治療癌

症、自身免疫和炎症、以及傳染病的藥品或製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171463

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 百濟神州（北京）生物科技有限公

司

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科學園路30院1號樓

1-2層

 No.30, Sc ience Park Rd., Zhong-Guan-Cun Li fe 

Science Park, Changping District, Beijing, P.R.China

 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 : 人用藥；藥用扁膠囊；藥用膠囊；醫藥製

劑；化學藥物製劑；醫用藥物；藥用化學製劑；醫用生物

製劑；藥用化學製劑；醫用生物標誌物診斷試劑；治療癌

症、自身免疫和炎症、以及傳染病的藥品或製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171464

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27
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[730] 申請人 Requerente : 百濟神州（北京）生物科技有限公

司

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科學園路30院1號樓

1-2層

 No.30, Sc ience Park Rd., Zhong-Guan-Cun Li fe 

Science Park, Changping District, Beijing, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 遠程醫學服務；保健；療養院服務；美容

服務；治療服務；園藝；獸醫輔助；健康諮詢；醫藥諮詢；

衛生設備出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171465

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 百濟神州（北京）生物科技有限公

司

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科學園路30院1號樓

1-2層

 No.30, Sc ience Park Rd., Zhong-Guan-Cun Li fe 

Science Park, Changping District, Beijing, P.R.China

 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 : 人用藥；藥用扁膠囊；藥用膠囊；醫藥製

劑；化學藥物製劑；醫用藥物；藥用化學製劑；醫用生物

製劑；藥用化學製劑；醫用生物標誌物診斷試劑；治療癌

症、自身免疫和炎症、以及傳染病的藥品或製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171466

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 百濟神州（北京）生物科技有限公

司

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科學園路30院1號樓

1-2層

 No.30, Sc ience Park Rd., Zhong-Guan-Cun Li fe 

Science Park, Changping District, Beijing, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 遠程醫學服務；保健；療養院服務；美容

服務；治療服務；園藝；獸醫輔助；健康諮詢；醫藥諮詢；

衛生設備出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171467

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 百濟神州（北京）生物科技有限公

司

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科學園路30院1號樓

1-2層

 No.30, Sc ience Park Rd., Zhong-Guan-Cun Li fe 

Science Park, Changping District, Beijing, P.R.China

 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 : 人用藥；藥用扁膠囊；藥用膠囊；醫藥製

劑；化學藥物製劑；醫用藥物；藥用化學製劑；醫用生物

製劑；藥用化學製劑；醫用生物標誌物診斷試劑；治療癌

症、自身免疫和炎症、以及傳染病的藥品或製劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅、白。

[210] 編號 N.º : N/171468

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 百濟神州（北京）生物科技有限公

司

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科學園路30院1號樓

1-2層

 No.30, Sc ience Park Rd., Zhong-Guan-Cun Li fe 

Science Park, Changping District, Beijing, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 遠程醫學服務；保健；療養院服務；美容

服務；治療服務；園藝；獸醫輔助；健康諮詢；醫藥諮詢；

衛生設備出租。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅、白。

[210] 編號 N.º : N/171469

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 電競方程式控股有限公司

 FORMULA SQUARE HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍海港城海洋中心10樓1026A室

 Suite 1026A, 10/F., Ocean Centre, Harbour City, 

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 : 電腦遊戲程序；電腦遊戲軟件；電子遊

戲軟件；電子遊戲程序；互動遊戲軟件；擴增實境遊戲軟

件；虛擬現實遊戲軟件；實境虛擬遊戲軟件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171470

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 電競方程式控股有限公司

 FORMULA SQUARE HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍海港城海洋中心10樓1026A室

 Suite 1026A, 10/F., Ocean Centre, Harbour City, 

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 : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具；電子遊戲機；遊戲機；視頻遊戲

機；賽車遊戲機；用街機型電子遊戲機；電視用視頻遊戲

機；比例模型車[玩具]；比例模型套件[玩具]；遙控比例模

型車；遙控玩具車；遙控比例模型賽車；無線電控制的比

例模型車。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171471

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 電競方程式控股有限公司

 FORMULA SQUARE HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍海港城海洋中心10樓1026A室

 Suite 1026A, 10/F., Ocean Centre, Harbour City, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務；電子競技娛樂服務；提供實境

虛擬模型賽車遊戲的娛樂服務；組織，安排和舉辦與電

子競技有關的競賽，比賽和遊戲；組織，安排和舉辦實境

虛擬模型賽車遊戲的競賽和比賽；在電子競技領域中提

供信息和評論；組織，安排和主持與電子競技有關的（競

賽的）頒獎儀式活動；電子競技比賽評判服務（與電子競

技比賽有關的專業諮詢服務）；電子競技娛樂俱樂部服

務；出租電子競技設備，實境虛擬遊戲設備，實境虛擬模

型賽車遊戲設備；出租和提供電子競技設施和電子競技

訓練設施，實境虛擬遊戲設備，實境虛擬模型賽車遊戲

設備；出租虛擬現實遊戲設施；通過在線網站，社交媒體

網站提供與上述服務相關的資訊；提供不可下載的在線

電子出版物；出版書籍，報紙和雜誌，包括與電子競技娛

樂領域有關的書籍，報紙和雜誌；準備和撰寫文稿（宣傳

文稿除外），包括與電子競技娛樂有關的文稿；上述全屬

第41類的服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171472

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 亞爾法車業有限公司

 地址 Endereço : 澳門連勝街1-D至1-E號麗豪大廈地下

AJ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 : 7

[511] 產品 Produtos : 發動機和引擎用排氣裝置、發動機用進

排氣管。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171473

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機器，數據處理裝置和計算機。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171474

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171475

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171476

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171477

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機器，數據處理裝置和計算機。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171478

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/171479

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171480

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 38

[511] 服務 Serviços : 電信。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171481

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171482

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171483

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171484

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[730] 申請人 Requerente : 閃蜂科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門聚寶街6-18號亞洲大廈地下B鋪

 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 : 45

[511] 服務 Serviços : 法律服務，由他人提供的為滿足個人需

要的私人和社會服務，為保護財產和人身安全的服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/171485

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 維思有限公司

 地址 Endereço : 澳門俾利喇街45-45B號聯興針織工業

大廈5樓B

 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 視頻遊戲軟件；視頻遊戲程序；手機用

遊戲程序；可下載的計算機遊戲程序；可下載的視頻遊

戲程序；用於計算機或手機的可下載的基於計算機和視

頻遊戲的場景和角色方面的圖形，圖像和活動圖像；已

錄製的光盤；已錄製的視頻光盤和錄像帶；電子出版物

（可下載）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍綠色、黃色、藍色、粉紅色、

橙色、草綠色、如圖所。

[210] 編號 N.º : N/171486

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 石獅市賽琪體育用品有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市石獅市靈秀鎮同興路

916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；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽；襪；

服飾用手套；領帶；服飾用皮帶；婚紗；童裝；內衣；T恤；

運動鞋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171489

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 北京中恒泰鼎科技有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區廣渠路28號院401號

樓（勁松孵化器4082號）

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 空中運輸；汽車運輸；遊艇運輸；包裹投

遞；貨運；運輸；運送乘客；導航；旅行座位預定；海上運

輸；運送旅客；快遞（信件或商品）；運輸預定；信件投

遞；郵購貨物的遞送；能源分配；電子數據或文件載體的

物理儲藏；替他人發射衛星；交通信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171490

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 譚鳳愛

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市新會區會城東慶南路

碧翠園13座204

 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 : 醫務人員用面罩；醫用體溫計；健美按摩

設備；按摩器械；醫療器械和儀器；電療器械；吸奶器；

外科儀器和器械；電動牙科設備；護理器械。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171491

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 北京網元聖唐娛樂科技有限公司

 BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTER-

TAINMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區八大處高科技園

區內6-C號地3號樓623室

 Room 623, No. 3 Building, 6-C Badachu High-Tech 

Park, Shijingshan District, Beijing, China

 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 : 可下載的計算機應用軟件；可下載的手

機應用軟件；計算機遊戲軟件；計算機軟件（已錄製）；

視頻遊戲卡；自動售票機；複印機（照相、靜電、熱）；手

機；頭戴式虛擬現實裝置；電池；動畫片。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171492

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 北京網元聖唐娛樂科技有限公司

 BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTER-

TAINMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國北京市石景山區八大處高科技園

區內6-C號地3號樓623室

 Room 623, No. 3 Building, 6-C Badachu High-Tech 

Park, Shijingshan District, Beijing, China

 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；印刷出版物；雜誌（期刊）；平版印刷

工藝品；傢俱除外的辦公必需品；書寫工具；繪畫材料；

教學材料（儀器除外）；裁縫用劃線塊；建築模型。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171493

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 北京網元聖唐娛樂科技有限公司

 BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTER-

TAINMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區八大處高科技園

區內6-C號地3號樓623室

 Room 623, No. 3 Building, 6-C Badachu High-Tech 

Park, Shijingshan District, Beijing, 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 : 視頻遊戲機；玩具；撲克牌；運動用球；

鍛鍊身體器械；射箭用器具；體育活動器械；游泳池（娛

樂用品）；魚竿；抽獎用刮刮卡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171494

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 北京網元聖唐娛樂科技有限公司

 BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTER-

TAINMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區八大處高科技園

區內6-C號地3號樓623室

 Room 623, No. 3 Building, 6-C Badachu High-Tech 

Park, Shijingshan District, Beijing, 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 Serv iços : 廣告；商業管理和組織諮詢；替他人推

銷；人事管理諮詢；商業企業遷移；辦公機器和設備出

租；會計；自動售貨機出租；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/171495

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 北京網元聖唐娛樂科技有限公司

 BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTER-

TAINMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區八大處高科技園

區內6-C號地3號樓623室

 Room 623, No. 3 Building, 6-C Badachu High-Tech 

Park, Shijingshan District, Beijing, 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 : 教育；組織體育比賽；組織角色扮演娛樂

活動；提供在線電子出版物（非下載）；在計算機網絡上

提供在線遊戲；娛樂服務；提供體育設施；玩具出租；遊

戲器具出租；組織彩票發行。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171496

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : BEAUTY 21 COSMETICS,INC.

 地址 Endereço : 2021 S. Archibald Ave., Ontario, Ca 

91761, U.S.A.

 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 : 化妝用雪花膏；睫毛用化妝製劑；護膚用

化妝劑；化妝品；眉毛化妝品；化妝用油；指甲擦光劑；指

甲護劑；口紅；化妝品清洗劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171497

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : BEAUTY 21 COSMETICS,INC.

 地址 Endereço : 2021 S. Archibald Ave., Ontario, Ca 

91761, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝用雪花膏；睫毛用化妝製劑；護膚用

化妝劑；化妝品；眉毛化妝品；化妝用油；指甲擦光劑；指

甲護劑；口紅；化妝品清洗劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171498

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 世界羽毛球聯合會

 Badminton World Federation

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡雙子塔波斯蘭10號白金

公園納扎塔1單元29層, 郵編50088

 Unit No. 1, Level 29, Naza Tower Platinum Park, No. 

10, Persiaran Klcc, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 其他（社會團體）outras

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 運動衫；T恤衫；毛衣；背心式緊身運動

衣；運動夾克；運動帽；運動胸罩；運動服；運動褲；無袖

運動衣；頭部吸汗帶；短襪；運動鞋。

[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/171499

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 世界羽毛球聯合會

 Badminton World Federation

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡雙子塔波斯蘭10號白金

公園納扎塔1單元29層, 郵編50088

 Unit No. 1, Level 29, Naza Tower Platinum Park, No. 

10, Persiaran Klcc, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 其他（社會團體）outras

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 羽毛球；羽毛球拍；羽毛球網；球拍用腸

線（網球或羽毛球）；球拍套（網球或羽毛球）；運動用護

腕。

[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/171500

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 世界羽毛球聯合會

 Badminton World Federation

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡雙子塔波斯蘭10號白金

公園納扎塔1單元29層, 郵編50088

 Unit No. 1, Level 29, Naza Tower Platinum Park, No. 

10, Persiaran Klcc, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 其他（社會團體）outras

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 安排和組織會議；組織體育比賽；組織

文化活動；安排和組織培訓班；組織、安排和舉辦體育比

賽；提供體育信息；電子書籍和雜誌的在線出版；文字出

版（廣告宣傳文本除外）；書籍出版；提供娛樂信息；娛

樂消遣信息；教育信息。

[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/171501

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 世界羽毛球聯合會

 Badminton World Federation

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡雙子塔波斯蘭10號白金

公園納扎塔1單元29層, 郵編50088

 Unit No. 1, Level 29, Naza Tower Platinum Park, No. 

10, Persiaran Klcc, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 其他（社會團體）outras

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 運動衫；T恤衫；毛衣；背心式緊身運動

衣；運動夾克；運動帽；運動胸罩；運動服；運動褲；無袖

運動衣；頭部吸汗帶；短襪；運動鞋。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/171502

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 世界羽毛球聯合會
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 Badminton World Federation

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡雙子塔波斯蘭10號白金

公園納扎塔1單元29層, 郵編50088

 Unit No. 1, Level 29, Naza Tower Platinum Park, No. 

10, Persiaran Klcc, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 其他（社會團體）outras

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 羽毛球；羽毛球拍；羽毛球網；球拍用腸

線（網球或羽毛球）；球拍套（網球或羽毛球）；運動用護

腕。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/171503

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 世界羽毛球聯合會

 Badminton World Federation

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡雙子塔波斯蘭10號白金

公園納扎塔1單元29層, 郵編50088

 Unit No. 1, Level 29, Naza Tower Platinum Park, No. 

10, Persiaran Klcc, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 其他（社會團體）outras

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 安排和組織會議；組織體育比賽；組織

文化活動；安排和組織培訓班；組織、安排和舉辦體育比

賽；提供體育信息；電子書籍和雜誌的在線出版；文字出

版（廣告宣傳文本除外）；書籍出版；提供娛樂信息；娛

樂消遣信息；教育信息。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/171504

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 世界羽毛球聯合會

 Badminton World Federation

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡雙子塔波斯蘭10號白金

公園納扎塔1單元29層, 郵編50088

 Unit No. 1, Level 29, Naza Tower Platinum Park, No. 

10, Persiaran Klcc, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 其他（社會團體）outras

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 羽毛球；羽毛球拍；羽毛球網；球拍用腸

線（網球或羽毛球）；球拍套（網球或羽毛球）；運動用護

腕。

[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/171505

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 世界羽毛球聯合會

 Badminton World Federation

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡雙子塔波斯蘭10號白金

公園納扎塔1單元29層, 郵編50088

 Unit No. 1, Level 29, Naza Tower Platinum Park, No. 

10, Persiaran Klcc, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 其他（社會團體）outras

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 羽毛球；羽毛球拍；羽毛球網；球拍用腸

線（網球或羽毛球）；球拍套（網球或羽毛球）；運動用護

腕。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/171542

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 達安企業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市前鎮區和平二路282號

2樓

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 安全頭盔；焊接用頭盔；目鏡；護目鏡；

防護帽；防事故用手套；防事故、防輻射、防火用鞋；個人

用防事故裝置；防事故、防輻射和防火服裝；防護面罩；

非人工呼吸用呼吸面罩；非人工呼吸用防毒面具；呼吸面
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具過濾器；耳塞；安全帶（非汽車座椅和體育設備用）；

安全面罩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171543

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[730] 申請人 Requerente : 達安企業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市前鎮區和平二路282號

2樓

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 救護車擔架；醫用手套；醫用指套；按摩

用手套；聽力保護器；無菌罩布（外科用）；手術衣；醫務

人員用面罩；耳塞（聽力保護裝置）；口罩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171544

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[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 para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas, restaurante, serviço de bar, serviços 

de “catering”, fornecimento de refeições e apoio ali-

mentar a convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e de eventos simila-

res.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171545

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[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 para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas, restaurante, serviço de bar, serviços 

de “catering”, fornecimento de refeições e apoio ali-

mentar a convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e de eventos simila-

res.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171546

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[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 para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas, restaurante, serviço de bar, serviços 

de “catering”, fornecimento de refeições e apoio ali-

mentar a convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e de eventos simila-

res.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171547

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 賦匠一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路139-147號南益工業大廈

12樓A座D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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備；計算機周邊設備；計算

機接口設備；數據處理設備；用於數據管理的計算機設

備；電子公告牌；亮燈的電指示牌；指示器（電）；電子防

盜裝置；計算機硬件；計算機終端設備；視頻顯示屏；已

錄製的計算機軟件；已錄製的計算機操作程序；假幣檢
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測器；數量顯示器；條碼讀出器；監視器（計算機硬件）；

監視器（計算機程序）；計算機；現金收訖機；現金收入

記錄機；錢點數和分檢機；銷售點終端機（POS機）；與

計算機連用的打印機；自動存款機；自動增值機；自動付

款機；自動支付機；自動轉帳機；自動捐款機。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 文字為白色，黑色部份為空白

（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/171548

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 賦匠一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路139-147號南益工業大廈

12樓A座D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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備；計算機周邊設備；計算

機接口設備；數據處理設備；用於數據管理的計算機設

備；電子公告牌；亮燈的電指示牌；指示器（電）；電子防

盜裝置；計算機硬件；計算機終端設備；視頻顯示屏；已

錄製的計算機軟件；已錄製的計算機操作程序；假幣檢

測器；數量顯示器；條碼讀出器；監視器（計算機硬件）；

監視器（計算機程序）；計算機；現金收訖機；現金收入

記錄機；錢點數和分檢機；銷售點終端機（POS機）；與

計算機連用的打印機；自動存款機；自動增值機；自動付

款機；自動支付機；自動轉帳機；自動捐款機。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/171550

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 賦匠一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路139-147號南益工業大廈

12樓A座D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 : 36

[511] 服務 Serviços : 金融；組織收款；貨幣事務；兌換貨幣；支

付處理服務；電子資金轉帳；電子支付服務；電子轉賬；

電子現金交易；現金支付服務；通過在線、網絡或其他電

子數字信息方式進行的零售提供金融支持服務（支付處

理服務）；支付交易認證和核查服務；支付認證和支付結

算服務；銷售點終端和交易服務；現金收訖機服務；現

金收入記錄機服務；錢點數和分檢機服務；自動存款機

服務；自動增值機服務；自動付款機服務；自動支付機服

務；自動轉帳機服務；自動捐款機服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/171551

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 賦匠一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路139-147號南益工業大廈

12樓A座D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 : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；技術項目研究；工業品外觀設

計；計算機出租；計算機編程；計算機軟件設計；計算機

軟件更新；計算機硬件諮詢；計算機軟件出租；研究和開

發（替他人）；計算機軟件維護；計算機系統分析；計算

機系統設計；計算機軟件安裝；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。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/171552

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 蔡合旺事業股份有限公司

 TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西寧北路72號4樓

 4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., Taipei City 

103,Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 工業用化學品；水凈化用化學品；科學用

化學製劑（非醫用或獸醫用）；鹽酸；食物防腐用化學品；

食品保藏用化學品；食品工業用添加劑。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171553

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 蔡合旺事業股份有限公司

 TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西寧北路72號4樓

 4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., Taipei City 

103,Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；個人或動物用除臭劑；個人或動物

用清潔劑；個人衛生用口氣清新劑；個人清潔或祛味用下

體注洗液；寵物用沐浴露（不含藥物的清潔製劑）；假牙

清洗劑；化妝品清洗劑；非醫用個人私處清洗液；擋風玻

璃清洗劑；廁所清洗劑；地毯清洗劑；非醫用漱口劑；口

氣清新噴霧；動物用化妝品；動物用沐浴露（不含藥物的

清潔製劑）；寵物用除臭劑；消毒皂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171554

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 蔡合旺事業股份有限公司

 TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西寧北路72號4樓

 4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., Taipei City 

103,Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人體用殺菌劑；殺菌劑；環境衛生用殺

菌劑；環境衛生用生物殺菌劑；環境衛生用除霉殺菌劑；

獸醫用生物殺菌劑；動物用殺菌劑；消毒劑；人體用消毒

劑；環境衛生用消毒劑；衛生用消毒劑；消毒棉；獸醫用

消毒劑；動物用消毒劑；非人用、非動物用除臭劑；抗菌

皂；抗菌洗手液；空氣凈化製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171555

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 蔡合旺事業股份有限公司

 TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西寧北路72號4樓

 4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., Taipei City 

103,Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 清洗設備；電動清潔機械和設備；電解

水製氫氧設備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171556

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 蔡合旺事業股份有限公司

 TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西寧北路72號4樓

 4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., Taipei City 

103,Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 消毒設備；空氣殺菌消毒淨化裝置；潤

濕空氣裝置；空氣消毒器；非個人用除臭裝置；空氣淨化

裝置和機器；空氣除臭裝置。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171557

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 蔡合旺事業股份有限公司

 TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西寧北路72號4樓

 4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., Taipei City 

103,Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 非醫用噴霧器；芳香油擴香器（非香薰

藤條）。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171558

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 蔡合旺事業股份有限公司

 TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西寧北路72號4樓

 4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., Taipei City 

103,Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；個人或動物用除臭劑；個人或動物

用清潔劑；個人衛生用口氣清新劑；個人清潔或祛味用下

體注洗液；寵物用沐浴露（不含藥物的清潔製劑）；假牙

清洗劑；化妝品清洗劑；非醫用個人私處清洗液；擋風玻

璃清洗劑；廁所清洗劑；地毯清洗劑；非醫用漱口劑；口

氣清新噴霧；動物用化妝品；動物用沐浴露（不含藥物的

清潔製劑）；寵物用除臭劑；消毒皂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171559

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 蔡合旺事業股份有限公司

 TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西寧北路72號4樓

 4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., Taipei City 

103,Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人體用殺菌劑；殺菌劑；環境衛生用殺

菌劑；環境衛生用生物殺菌劑；環境衛生用除霉殺菌劑；

獸醫用生物殺菌劑；動物用殺菌劑；消毒劑；人體用消毒

劑；環境衛生用消毒劑；衛生用消毒劑；消毒棉；獸醫用

消毒劑；動物用消毒劑；非人用、非動物用除臭劑；抗菌

皂；抗菌洗手液；空氣凈化製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171560

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路

18號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang 'an, Dongguan, 

Guangdong, China

 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 : 數據處理設備；移動通信終端；手機；智

能手機；智能手機用套；智能手機屏幕專用保護膜；自拍

鏡頭；頭戴式耳機；照相機（攝影）；USB接線；電池；可

充電電池；穿戴式計算機；穿戴式行動追蹤器；穿戴式視

頻顯示器；可下載的智能手機應用軟件；人臉識別設備；

掃描儀（數據處理設備）；揚聲器音箱；頭戴式虛擬現實

裝置；芯片（集成電路）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171561

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路

18號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang 'an, Dongguan, 

Guangdong, 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 Serviços : 廣告；廣告宣傳；計算機網絡上的在線廣

告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告

展覽；通過網站提供商業信息；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；替他人推銷；在計算機數據庫中更新

和維護數據；網站流量優化；手機及DVD播放機、耳機、

照相機、智能手錶、智能戒指、人臉識別設備、生物識別

掃描儀、揚聲器音箱、頭戴式虛擬現實裝置、觸摸屏的零

售和批發服務。

[540] 商標 Marca : 



N.º 38 — 16-9-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13499

[210] 編號 N.º : N/171562

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路

18號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, China

 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 : 數據處理設備；移動通信終端；手機；智

能手機；智能手機用套；智能手機屏幕專用保護膜；自拍

鏡頭；頭戴式耳機；照相機（攝影）；USB接線；電池；可

充電電池；穿戴式計算機；穿戴式行動追蹤器；穿戴式視

頻顯示器；可下載的智能手機應用軟件；人臉識別設備；

掃描儀（數據處理設備）；揚聲器音箱；頭戴式虛擬現實

裝置；芯片（集成電路）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171563

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路

18號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, 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 Serviços : 廣告；廣告宣傳；計算機網絡上的在線廣

告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告

展覽；通過網站提供商業信息；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；替他人推銷；在計算機數據庫中更新

和維護數據；網站流量優化；手機及DVD播放機、耳機、

照相機、智能手錶、智能戒指、人臉識別設備、生物識別

掃描儀、揚聲器音箱、頭戴式虛擬現實裝置、觸摸屏的零

售和批發服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171564

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路

18號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, China

 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 : 智能手機；頭戴式耳機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171565

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路

18號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, 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 Serviços : 手機及耳機的零售和批發服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171569

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : Modern Concept Watch Limited

 地址 Endereço : Unit B, 22/F, Sun Ying Industrial 

Centre, No. 9 Tin Wan Close, Aberdeen, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : 鬧鐘；簧片（鐘錶製造）；原子鐘；發條

匣（鐘錶製造）；計時器（手錶）；鐘外殼；鐘針；鐘；電子

鐘錶；鐘錶發條裝置；主時鐘；擺（鐘錶製造）；錶用禮品
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盒；碼錶；錶殼；錶鏈；錶玻璃；錶蒙子；錶針；錶發條；

錶帶；手錶帶；錶；手錶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171571

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 臻林服務管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場21

樓C

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品、牙膏、空氣芳香劑、洗面乳、美

容面膜、洗髮液、香精油、香水、熏日用織品用香囊、香

皂。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色；如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171572

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 臻林服務管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場21

樓C

 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 : 醫用營養品、人用藥、營養補充劑、嬰兒

食品、醫用營養食物、消毒紙巾、嬰兒奶粉、人參、牙填

料、片劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色；如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171573

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 臻林服務管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場21

樓C

 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 : 蛋；肉；豆腐製品；乾食用菌；食用油脂；

以水果為主的零食小吃；水果罐頭；乳製品；加工過的堅

果；魚（非活）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色；如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171574

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 臻林服務管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場21

樓C

 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 : 45

[511] 服務 Serviços : 家務服務，服裝出租，婚姻介紹，安全保

衛諮詢，社交陪伴，交友服務，線上社交網路服務，計劃

和安排婚禮服務，法律研究，臨時看管房子。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171575

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 臻林服務管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場21

樓C

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品、牙膏、空氣芳香劑、洗面乳、美

容面膜、洗髮液、香精油、香水、熏日用織品用香囊、香

皂。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色；如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171576

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 臻林服務管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場21

樓C

 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 : 醫用營養品、人用藥、營養補充劑、嬰兒

食品、醫用營養食物、消毒紙巾、嬰兒奶粉、人參、牙填

料、片劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色；如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171577

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 臻林服務管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場21

樓C

 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 : 蛋；肉；豆腐製品；乾食用菌；食用油脂；

以水果為主的零食小吃；水果罐頭；乳製品；加工過的堅

果；魚（非活）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色；如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171578

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 臻林服務管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場21

樓C

 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 : 45

[511] 服務 Serviços : 家務服務，服裝出租，婚姻介紹，安全保

衛諮詢，社交陪伴，交友服務，線上社交網路服務，計劃

和安排婚禮服務，法律研究，臨時看管房子。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色；如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171579

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : BALMUDA Inc.

 地址 Endereço : 5-1-21, Kyonancho, Musashino-shi, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos para processa-

mento de alimentos ou bebidas; máquinas para ralar 

legumes; moinhos de café, sem serem manuais; pro-

cessadores de alimentos (robôs de cozinha), eléctricos; 

motores primários não-eléctricos, sem serem para 

veículos terrestres; peças de motores primários não-

-eléctricos; máquinas e instrumentos pneumáticos ou 

hidráulicos; sopradores rotativos; sopradores de fluxo 

axial; sopradores para uso em sistemas de transporte; 

máquinas de venda automática; máquinas de lavar rou-

pa (lavandaria); máquinas misturadoras de alimentos 

para uso comercial; máquinas para descascar alimen-

tos para uso comercial; máquinas para cortar alimen-

tos para uso comercial; misturadores, eléctricos, para 

uso comercial; processadores de alimentos, eléctricos, 

para uso comercial; máquinas de lavar loiça; máquinas 

e aparelhos polidores de cera, eléctricos; máquinas as-

piradoras de pó; peças e acessórios para máquinas as-

piradoras de pó; esfregonas de vapor eléctricas; mopas 

de vapor eléctricas; pulverizadores accionados electri-

camente para desinfecção, para insecticidas e desodo-

rizantes (sem serem para fins agrícolas); elementos de 

máquinas, sem serem para veículos terrestres; liquidi-
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ficadores eléctricos para fins domésticos; batedeiras 

eléctricas para fins domésticos; espremedores de fruta, 

eléctricos, para fins domésticos; processadores de ali-

mentos, eléctricos, para fins domésticos; máquinas de 

lavar loiça para fins domésticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171580

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : BALMUDA Inc.

 地址 Endereço : 5-1-21, Kyonancho, Musashino-shi, 

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 : Ozonadores (ozonizadores); electro-

lisadores; aparelhos e instrumentos fotográficos; apa-

relhos e instrumentos cinematográficos; máquinas e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de me-

dição ou de teste; máquinas e aparelhos para distribui-

ção ou de controlo de energia; conversores rotativos; 

modificadores de fase; reguladores de luz (reguladores 

de intensidade), eléctricos; pilhas e baterias eléctricas; 

baterias eléctricas; acumuladores (baterias), eléctricas, 

para veículos; máquinas e aparelhos de telecomu-

nicações; aparelhos de sistemas de GPS; assistentes 

digitais pessoais (PDAs) sob a forma de relógios de 

pulso; telefones inteligentes (smartphones); telefones 

celulares; telemóveis; altifalantes; aparelhos de televi-

são; suporte de dados ópticos; máquinas, aparelhos e 

suas partes electrónicas; leitores de caracteres ópticos; 

ratos ópticos; dispositivos periféricos informáticos; 

aplicações de software informático, descarregáveis; 

programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo; 

circuitos electrónicos e CD-Roms gravados com pro-

gramas gravados para aparelhos de jogos portáteis 

com ecrã de cristais líquidos; metrónomos; circuitos 

electrónicos e CD-Roms gravados com programas de 

execução automática para instrumentos musicais elec-

trónicos; equipamentos de efeitos (effecters) para ins-

trumentos musicais eléctricos ou electrónicos; discos 

acústicos; arquivos de música descarregáveis; arquivos 

de imagens descarregáveis; discos de vídeo e cassetes 

de vídeo gravados; publicações electrónicas, descarre-

gáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171581

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[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/171582

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[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/171583

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA
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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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171584

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[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 : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação médica, nome-

adamente fornecimento de informação sobre temas de 

saúde e sensibilização para a saúde e questões de saú-

de para médicos, profissionais de cuidados de saúde e 

pacientes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171585

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[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/171586

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 花之滴有限公司

 FLOROMA LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣嘉業街12號百樂門大廈1302

室

 Rm1302 Paramount Building, 12 Ka Yip Street, Chai 

Wan, 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 : 香料；香精油；香水；化妝品；護膚用化

妝劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171594

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : Chiaphua Industries Limited

 地址 Endereço : Unit A, 2/F, Chiaphua Industries 

Building, Nos. 8-10 Siu Lek Yuen Road, Sha Tin, New 

Territories, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Germicidas, desinfetantes e antisséti-

cos; preparações para a purificação do ar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul turquesa e azul 

marinho.

[210] 編號 N.º : N/171595

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : Chiaphua Industries Limited

 地址 Endereço : Unit A, 2/F, Chiaphua Industries 

Building, Nos. 8-10 Siu Lek Yuen Road, Sha Tin, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Filtros para purificadores de ar; filtros 

para a limpeza do ar [peças de máquinas ou instala-

ções de limpeza de ar].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul turquesa e azul 

marinho.

[210] 編號 N.º : N/171596

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : Chiaphua Industries Limited

 地址 Endereço : Unit A, 2/F, Chiaphua Industries 

Building, Nos. 8-10 Siu Lek Yuen Road, Sha Tin, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Germicidas, desinfetantes e antisséti-

cos; preparações para a purificação do ar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul turquesa e azul 

marinho.

[210] 編號 N.º : N/171597

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : Chiaphua Industries Limited

 地址 Endereço : Unit A, 2/F, Chiaphua Industries 

Building, Nos. 8-10 Siu Lek Yuen Road, Sha Tin, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Filtros para purificadores de ar; filtros 

para a limpeza do ar [peças de máquinas ou instala-

ções de limpeza de ar].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul turquesa e azul 

marinho.

[210] 編號 N.º : N/171598

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[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 : Software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171600

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[730] 申請人 Requerente : 一白藝術有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場9樓

Q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 : 16

[511] 產品 Produtos : 紙，海報，圖畫，水彩畫，雕刻印製品，平

版印製工藝品，鑲框或未鑲框的繪畫，報紙，期刊，印版，

目錄册，彩色石印畫片，書籍，明信片，照片，紙製小雕

像，複製圖，書畫刻印作品，印刷出版物，雜誌（期刊），

招貼畫或紙板。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171602

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : SG Gaming, INC

 地址 Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, Ne-

vada 89119, Estados Unidos da América

 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, nomeada-

mente o fornecimento de jogos de mesa de fortuna ou 

azar ao vivo e jogos de fortuna ou azar online, caracte-

rizados pelos jackpots progressivos, prémios e apostas 

paralelas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171603

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : 澳門啤酒有限公司

 地址 Endereço : 澳門北京街126號怡德商業中心5樓E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 : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171604

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : 澳門啤酒有限公司

 地址 Endereço : 澳門北京街126號怡德商業中心5樓E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 : 室外廣告，廣告。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171605

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : 澳門啤酒有限公司

 地址 Endereço : 澳門北京街126號怡德商業中心5樓E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 : 41

[511] 服務 Serviços : 文娛活動；組織競賽；組織舞會。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/171606

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : 熊貓冰淇淋有限公司

 地址 Endereço : 馬來西亞雪蘭莪州無拉港11英里無拉港

中小型工業區CJ1/1路門户10號郵編43200

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 冰淇淋；凍酸奶（冰凍甜點）；加奶巧克

力飲料；小圓麵包；華夫餅乾；糕點用糖霜（糖衣）；加奶

咖啡飲料；玉米麵；餅乾、曲奇餅；意式麵食。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171609

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : ECOLAB USA INC.

 地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul Minnesota 

55102, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, lavar e raspar; preparações desengorduramento, 

não usadas na fabricação, para remoção de óleo e lim-

peza de máquinas, metal, madeira, pedra, porcelana, 

vidro, plásticos e têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171610

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : ECOLAB USA INC.

 地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul Minnesota 

55102, EUA

 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 : Desinfectantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171611

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : N.V. Nutricia

 地址 Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos 

para bebés com necessidades nutricionais especiais; 

leite para bebés e crianças; leites não-lácteos e à base 

de plantas para bebés e crianças, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, frutas 

de casca rija, sementes, feijões e frutos (para fins me-

dicinais); suplementos dietéticos nutricionais para uso 

medicinal; produtos nutricionais para uso medicinal; 

cereais para crianças; preparados vitamínicos; ali-

mentos dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e 

amamentando; leite dietético para mulheres grávidas, 

lactantes e amamentando.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171613

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司

 Xiaomi Inc.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區西二旗中路33號院6

號樓6層006號

 No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

 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；智能手錶

（數據處理）；磁性編碼身份鑒別手環；已錄製的計算

機程序；穿戴式計算機；計算機外圍設備；筆記本電腦；

計算機；打印機和複印機用未填充的墨盒；照片打印機；

計算機硬件；計步器；計數器；郵戳檢查裝置；自助取款

機（AT M）；收銀機；投幣啓動設備用機械裝置；口述聽

寫機；全息圖；衣裙下擺貼邊標示器；投票機；搖獎機；

人臉識別設備；複印機（照相、靜電、熱）；體重秤；衡量

器具；家用體脂秤；量具；電子公告牌；手機；穿戴式行

動追踪器；腕戴式智能電話；車載電話支架；手機殼；網

絡路由器；手機用自拍杆；手錶式智能手機；對講機；電

子導航和定位用設備和儀器；揚聲器音箱；穿戴式視頻

顯示器；頭戴式虛擬現實裝置；耳機；攝像機；行車記錄

儀；學習機；電視機；錄音裝置；機頂盒；照相器材架；照

相機（攝影）；視頻投影機；多媒體投影儀；測量儀器；空

氣分析儀器；濕度表；運載工具輪胎低壓自動指示器；聯

機手環（測量儀器）；非醫用溫度計；視聽教學儀器；教

學機器人；電測量儀器；運載工具駕駛和控制模擬器；光

學器械和儀器；電源材料（電綫、電纜）；半導體；電子芯

片；電導體；電插頭；傳感器；電源插座；溫度傳感器；電

開關；電源插頭轉換器；通信裝置用轉換開關；視頻顯示

屏；遙控裝置；家用遙控器；光學纖維（光導纖維）；熱

調節裝置；避雷針；電解裝置；滅火設備；工業用放射設

備；安全頭盔；個人用防事故裝置；自行車頭盔；防護面

罩；護目鏡；電子防盜裝置；報警器；生物指紋門鎖；門窺

視孔（廣擴鏡）；電門鈴；眼鏡；太陽鏡；電池；電池充電

器；移動電源（可充電電池）；動畫片；運動哨；照蛋器；

叫狗哨子；裝飾磁鐵；電栅欄；訓練動物用電子項圈；冰

箱磁性貼；便攜式遙控阻車器；SI M卡；觸屏筆；訓練家

畜用信號搖鈴；平板電腦；鼠標墊；電腦專用包；電子讀

卡器；計算機鍵盤；USB閃存盤；噴墨文檔打印機；電子

字典；鼠標（計算機外圍設備）；具有人工智能的人形機器

人；交互式觸屏終端；電子編碼的身份腕帶；戶外監控攝

像機；高低壓開關板；氣體檢測儀；照明開關；測距設備；

插綫板；電插座；機動車輛用充電裝置；手機用USB綫；

液晶顯示器；電視顯示器；智能手機用無綫耳機；降噪耳

機；入耳式耳機；麥克風；運載工具用後視攝像頭；體育

用保護頭盔；可下載的手機應用軟件；無綫充電器；USB

充電器；智能手機或相機用自拍單脚架；自拍杆（手持單
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脚架）；輪廓投影儀；自動調焦投影儀；電源適配器；火警

報警器；煙霧探測器；火災探測器；探測易燃氣體用報警

器；電子圖書閱讀器；智能手機；智能手機屏幕專用保護

膜；手機專用支架；測距儀；室外空氣質量檢測儀；移動

式插座；電子書；智能眼鏡（數據處理）；筆記本內膽包；

多功能網關；藍牙防丟器；音頻視頻接收器；頭戴式視頻

顯示器；AI攝像頭；水質溶解性總固體檢測筆；充電寶；

充電底座；高速充電插頭；早教機；點讀筆；電接觸器；

頭戴式耳機；掃地機器人虛擬墻（裝置）；電流轉換器；

空調用遙控器；激光投影電視專用抗光屏；溫濕度計；分

綫器；運動傳感器；紅外綫傳感器；溫濕度傳感器；無綫

開關；水侵報警器；數字門鎖；電鎖；天然氣報警器；煙

霧報警器；門窗傳感器；激光投影電視套裝；攝像頭；智

能後視鏡；光照傳感器；智能手環；智能手環腕帶；激光

投影電視；後視鏡記錄儀；翻譯機；多模網關。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171618

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910 USA

 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 publicidade e marketing 

para hotéis, parques temáticos, parques de diversões e 

atracções para visitantes; gestão de negócios em maté-

ria de hotelaria, parques temáticos, parques de diver-

sões e atracções para visitantes (para terceiros); gestão 

de negócios para terceiros; publicidade para terceiros 

na Internet; administração de um programa de lealda-

de de consumidores; publicidade; publicidade direta 

por correio; publicidade online numa rede informáti-

ca; consultadoria para direção de negócios comerciais; 

marketing; consultadoria em gestão de pessoal; servi-

ços de sublocação para empresas; processamento ad-

ministrativo de ordens de compra; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automáticas; angariação 

de patrocínios; aluguer de stands de vendas; serviços 

de venda a retalho ou a grosso de preparações farma-

cêuticas, veterinárias e higiénicas e provisões médicas; 

informação comercial e aconselhamento a consumi-

dores relacionados com a escolha de bens e serviços; 

provisão de informação comercial através da internet; 

serviços de aconselhamento e informação comercial 

aos consumidores [loja do consumidor].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171619

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910 USA

 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 e parques de entretenimento; 

serviços de salões de jogos de arcadas; divertimentos; 

exploração de instalações desportivas; exploração de 

instalações recreativas; serviços de acampamento de 

férias [divertimento]; serviços de campos de desporto; 

realização de aulas de ginástica; educação; formação 

prática [demonstração]; educação física; organização 

e realização de workshops; ensino [formação]; orga-

nização de competições [educação ou divertimento]; 

organização e realização de conferências; aluguer de 

equipamento de mergulho; serviços de bibliotecas 

ambulantes; publicação on-line de livros e jornais ele-

trónicos; publicação de cassetes de vídeo; produção de 

espetáculos; aluguer de brinquedos; aluguer de equi-

pamento de jogos; treino de animais; modelos para ar-

tistas plásticos; organização de lotarias; exploração de 

jardins zoológicos; divertimento televisivo; aluguer de 

campos de ténis; serviços de salões de jogos de arca-

das; exibição de espetáculos ao vivo; informação sobre 

educação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171620

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910 USA

 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 : Reserva de hotéis; serviços de reservas 

de hotel através de uma rede global informática; ser-

viços de reservas de hotel através de um website; ser-

viços de alojamento de turistas; serviços de casas de 

retiro para a terceira idade; serviços de creches; aloja-
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mento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, toa-

lhas de mesa, copos; aluguer de aparelhos de cozinha; 

aluguer de dispensadores de água potável; aluguer de 

aparelhos de iluminação; serviços de hotéis; serviços 

de hotel, pensão, e alojamento temporário; serviços de 

cafés, cafetarias e cantinas; serviços de restaurantes; 

serviços de snack-bares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171621

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910 USA

 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 publicidade e marketing 

para hotéis, parques temáticos, parques de diversões e 

atracções para visitantes; gestão de negócios em maté-

ria de hotelaria, parques temáticos, parques de diver-

sões e atracções para visitantes (para terceiros); gestão 

de negócios para terceiros; publicidade para terceiros 

na Internet; administração de um programa de lealda-

de de consumidores; publicidade; publicidade direta 

por correio; publicidade online numa rede informáti-

ca; consultadoria para direção de negócios comerciais; 

marketing; consultadoria em gestão de pessoal; servi-

ços de sublocação para empresas; processamento ad-

ministrativo de ordens de compra; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automáticas; angariação 

de patrocínios; aluguer de stands de vendas; serviços 

de venda a retalho ou a grosso de preparações farma-

cêuticas, veterinárias e higiénicas e provisões médicas; 

informação comercial e aconselhamento a consumi-

dores relacionados com a escolha de bens e serviços; 

provisão de informação comercial através da internet; 

serviços de aconselhamento e informação comercial 

aos consumidores [loja do consumidor].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171622

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910 USA

 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 e parques de entretenimento; 

serviços de salões de jogos de arcadas; divertimentos; 

exploração de instalações desportivas; exploração de 

instalações recreativas; serviços de acampamento de 

férias [divertimento]; serviços de campos de desporto; 

realização de aulas de ginástica; educação; formação 

prática [demonstração]; educação física; organização 

e realização de workshops; ensino [formação]; orga-

nização de competições [educação ou divertimento]; 

organização e realização de conferências; aluguer de 

equipamento de mergulho; serviços de bibliotecas 

ambulantes; publicação on-line de livros e jornais ele-

trónicos; publicação de cassetes de vídeo; produção de 

espetáculos; aluguer de brinquedos; aluguer de equi-

pamento de jogos; treino de animais; modelos para ar-

tistas plásticos; organização de lotarias; exploração de 

jardins zoológicos; divertimento televisivo; aluguer de 

campos de ténis; serviços de salões de jogos de arca-

das; exibição de espetáculos ao vivo; informação sobre 

educação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171623

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910 USA

 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 : Reserva de hotéis; serviços de reservas 

de hotel através de uma rede global informática; ser-

viços de reservas de hotel através de um website; ser-

viços de alojamento de turistas; serviços de casas de 

retiro para a terceira idade; serviços de creches; aloja-

mento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, toa-

lhas de mesa, copos; aluguer de aparelhos de cozinha; 

aluguer de dispensadores de água potável; aluguer de 

aparelhos de iluminação; serviços de hotéis; serviços 

de hotel, pensão, e alojamento temporário; serviços de 

cafés, cafetarias e cantinas; serviços de restaurantes; 

serviços de snack-bares.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171624

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古喜談食品有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區巴彥淖爾市五原縣內

蒙古巴彥淖爾市五原縣小微企業創業園

 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；罐裝水果；以水果為主的零食小吃；

食用葵花籽油；精製堅果仁；碎杏仁；乾蔬菜；牛奶製

品；馬或駱駝乳酒（奶飲料）；油炸土豆片；豆腐；加工過

的花生；鹽醃肉；醃製蔬菜；食物蛋白；醃豆；葡萄乾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171625

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古喜談食品有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區巴彥淖爾市五原縣內

蒙古巴彥淖爾市五原縣小微企業創業園

 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；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；進出口代理；組織商業或廣告交易會；商業管理輔

助；戶外廣告；市場分析；廣告版面設計；廣告宣傳；為消

費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171626

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : 廣州名悅廣告策劃有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區天河北路僑林

街47號1105房之C136房

 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；化妝洗液；動物用化妝品；香；

清潔製劑；洗衣上光劑；研磨材料；芳香劑（香精油）；口

氣清新噴灑劑；薄荷油（芳香油）；清潔用油；擦亮用劑；

口紅；化妝用棉條；牙膏；乾花瓣與香料混合物（香料）；

香精油；護膚用化妝劑；非醫用沐浴鹽；香料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171627

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : 廣州名悅廣告策劃有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區天河北路僑林

街47號1105房之C136房

 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 : 化妝用具；梳；刷子；清潔器具（手工操

作）；非醫用噴霧器；飲用器皿；盆（碗）；保溫瓶；電動牙

刷；玻璃瓶（容器）；香爐；化妝品清洗用具（非電）；梳

妝刷；粉撲；家庭用陶瓷製品；瓷器裝飾品；噴香水器；修

面刷；眉刷；裝有化妝用品的盒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171628

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : 惠通國際有限公司

 WISE CHANNEL INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Rm B, 25/F, CKK Commercial 

Centre 289-295 Hennessy Road Wanchai 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 : 魚翅；食用燕窩；食用魚膠；湯；魚製食

品；魚（非活）；肉湯；蔬菜湯料；米漿；食用油；果凍；豆

腐。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171629

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

 地址 Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 527-0232, 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 : Software para gestão de inventário de 

fichas de jogo; software de base de dados para registo 

de informações em chips de jogos; software para cone-

xão de fichas de jogo com dados em bases de dados in-

formáticas; software para activação de fichas de jogos 

em casinos; software para determinar a autenticidade 

das fichas de jogo; software para gravação das posições 

e quantidades de fichas de jogo em casinos; software 

para monitorização e acompanhamento do movimento 

de fichas de jogo em casinos; software para desactivar 

fichas de jogo em casinos; software de base de dados 

para registo de informações sobre fichas de jogo de-

sactivadas em casinos; software para agrupar posições 

de fichas de jogo armazenadas em bases de dados com 

posições reais de fichas de jogo em cassinos; software 

para correlacionar fichas de jogo com jogadores por-

tadores de fichas de jogo; software para gestão de 

segurança de fichas de jogo; software para bases de 

dados que armazenam dados para correlacionar fichas 

de jogo com jogadores portadores de fichas de jogo; 

software, nomeadamente de segurança de inventário 

de operações de casino através de medidas contra a 

falsificação e rastreamento e gestão em tempo real 

de transacções entre locais autorizados nas áreas de 

jogo e fornecimento de contagem total do inventário; 

software para operações de casino, especificamente 

para optimização de jogos através da supervisão e vali-

dação 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 informações sobre as divisas do casino.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171630

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[730] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

 地址 Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 527-0232, 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 : Fichas de jogo; equipamento de jogo, 

nomeadamente dispositivos de inspecção para fichas 

de jogo; equipamento de jogo, nomeadamente dispo-

sitivos de verificação de autenticidade para fichas de 

jogo; equipamento de jogo, nomeadamente equipa-

mento de iluminação para inspecção de fichas de jogo; 

equipamento de jogo, nomeadamente fontes de luz 

para inspecção de fichas de jogo; equipamento de jogo, 

nomeadamente ponteiros laser para a inspecção de 

fichas de jogo; equipamento de jogo, nomeadamente, 

lanternas para a inspecção de fichas de jogo; equipa-

mento de jogo, nomeadamente dispositivos de teste 

de materiais para fichas de jogo; equipamento de jogo, 

nomeadamente dispositivos de teste de pigmentos para 

fichas de jogo; equipamento de jogo, nomeadamente, 

dispositivos de verificação do número e quantidade de 

fichas de jogo; equipamento de jogo, nomeadamente 

dispositivos de confirmação de identidade de fichas de 

jogo; fichas de jogo com pigmentos que emitem luz em 

material de luz invisível; fichas de jogo com pigmentos 

que emitem luz sob raios ultravioleta como material; 

fichas de jogo com pigmentos emissores de infraver-

melhos como material; fichas de jogo com pigmentos 

de segurança ultravioleta como material; fichas de jogo 

com pigmentos de segurança infravermelhos como 

material; fichas de jogo com pigmentos de segurança 

invisíveis como material; equipamento de jogo com 

pigmentos que emitem luz sob luz invisível como mate-

rial; equipamento de jogo com pigmentos que emitem 

luz sob raios ultravioleta como material; equipamento 

de jogo com pigmentos emissores de infravermelhos 

como materiais; equipamento de jogo, nomeadamente, 

luzes que emitem luz invisível; equipamento de jogo, 

nomeadamente, ponteiros laser que emitem luz invi-

sível; equipamento de jogo, nomeadamente, lanternas 

que emitem luz invisível; equipamento de jogo com 

luzes que emitem luz invisível; equipamento de jogo, 

nomeadamente dispositivos de inspecção para fichas 

de jogo com luzes que emitem luz invisível.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/171631

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 朱明雅

 Chu Meng Nga

 地址 Endereço : 澳門御景灣第二座12E

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 批發凍品及零售凍品凍肉。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/171632

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 株式會社愛誠

 AISEI Co., Ltd.

 地址 Endereço : 日本大阪府豐中市豐南町南五丁目7番

11號

 7-11, Minami 5-chome, Honan-cho, Toyonaka-shi, 

Osaka 561-0815, 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 retalhistas ou grossistas para 

relógios de mesa ou parede, relógios e óculos; serviços 

retalhistas ou grossistas para lentes de contacto e aces-

sórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171633

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 廣大興業國際貿易有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場393-437號皇朝廣場11

樓R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 : 33

[511] 產品 Produtos : 開胃酒；蒸煮提取物（利囗酒和烈酒）；

烈酒（飲料）；米酒；白酒；白乾酒（中國白酒）；青稞酒；

黃酒；燒酒；老酒（中國蒸餾烈酒）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171634

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 廣大興業國際貿易有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場393-437號皇朝廣場11

樓R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 : 33

[511] 產品 Produtos : 開胃酒；蒸煮提取物（利囗酒和烈酒）；

烈酒（飲料）；米酒；白酒；白乾酒（中國白酒）；青稞酒；

黃酒；燒酒；老酒（中國蒸餾烈酒）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171635

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 廣東嘉丹婷日用品有限公司

 Guangdong Jiadanting Daily Necessities Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省肇慶市高新區正隆一街2號

 No.2, Zhenglong First Street, High-tech District, Zhao-

qing, Guangdong, China

 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 : 洗髮液；洗澡用化妝品；洗衣用漿粉；擦

洗溶液；清潔製劑；洗衣劑；牙膏；化妝品；化妝品清洗

劑；花露水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171636

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 廣東嘉丹婷日用品有限公司

 Guangdong Jiadanting Daily Necessities Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省肇慶市高新區正隆一街2號

 No.2, Zhenglong First Street, High-tech District, Zhao-

qing, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 衛生毛巾帶（毛巾）；消毒棉；硫磺棒（消

毒用）；殺真菌劑；衛生消毒劑；抗菌劑；消毒劑；醫用敷

料；醫藥製劑；醫用凝膠。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171637

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 廣東嘉丹婷日用品有限公司

 Guangdong Jiadanting Daily Necessities Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省肇慶市高新區正隆一街2號

 No.2, Zhenglong First Street, High-tech District, Zhao-

qing, Guangdong, China

 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 : 洗髮液；洗澡用化妝品；洗衣用漿粉；擦

洗溶液；清潔製劑；洗衣劑；牙膏；化妝品；化妝品清洗

劑；花露水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171638

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 廣東嘉丹婷日用品有限公司

 Guangdong Jiadanting Daily Necessities Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省肇慶市高新區正隆一街2號

 No.2, Zhenglong First Street, High-tech District, Zhao-

qing, Guangdong, China

 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 : 衛生毛巾帶（毛巾）；消毒棉；硫磺棒（消

毒用）；殺真菌劑；衛生消毒劑；抗菌劑；消毒劑；醫用敷

料；醫藥製劑；醫用凝膠。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171639

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 廣東嘉丹婷日用品有限公司

 Guangdong Jiadanting Daily Necessities Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省肇慶市高新區正隆一街2號

 No.2, Zhenglong First Street, High-tech District, Zhao-

qing, Guangdong, China

 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 : 洗髮液；洗澡用化妝品；洗衣用漿粉；擦

洗溶液；清潔製劑；洗衣劑；牙膏；化妝品；化妝品清洗

劑；花露水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171640

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 廣東嘉丹婷日用品有限公司

 Guangdong Jiadanting Daily Necessities Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省肇慶市高新區正隆一街2號

 No.2, Zhenglong First Street, High-tech District, Zhao-

qing, Guangdong, China

 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 : 衛生毛巾帶（毛巾）；消毒棉；硫磺棒（消

毒用）；殺真菌劑；衛生消毒劑；抗菌劑；消毒劑；醫用敷

料；醫藥製劑；醫用凝膠。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171642

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 奧妍（上海）化妝品商貿有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區莊行鎮三民路613號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；洗手膏；家用化學清潔製劑；鞋

油；研磨膏；香精油；化妝品；美容面膜；化妝品清洗劑；

化妝棉；唇彩；唇膏盒；護膚用化妝劑；指甲油；眉毛化妝

品；睫毛膏；粉底液；防曬劑；香水；卸妝水；口紅；妝前

乳；浸清潔製劑的嬰兒濕巾；護手霜；浸卸妝液的薄紙；

眼影膏；牙膏；香薰藤條；寵物用沐浴露（不含藥物的清

潔製劑）；空氣芳香劑。



N.º 38 — 16-9-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13513

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171643

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 奧妍（上海）化妝品商貿有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區莊行鎮三民路613號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；洗手膏；家用化學清潔製劑；鞋

油；研磨膏；香精油；化妝品；美容面膜；化妝品清洗劑；

化妝棉；唇彩；唇膏盒；護膚用化妝劑；指甲油；眉毛化妝

品；睫毛膏；粉底液；防曬劑；香水；卸妝水；口紅；妝前

乳；浸清潔製劑的嬰兒濕巾；護手霜；浸卸妝液的薄紙；

眼影膏；牙膏；香薰藤條；寵物用沐浴露（不含藥物的清

潔製劑）；空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171644

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 奧妍（上海）化妝品商貿有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區莊行鎮三民路613號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 護膚藥劑；抗菌洗手液；浸製藥液；消毒

劑；隱形眼鏡清潔劑；醫藥製劑；隱形眼鏡用溶液；醫用

營養品；營養補充劑；嬰兒食品；蛋白質膳食補充劑；淨

化劑；空氣凈化製劑；動物用護膚藥品；動物用膳食補充

劑；衛生球；消毒紙巾；藥枕；衛生巾；衛生棉條；牙用光

潔劑；寵物尿布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171645

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 奧妍（上海）化妝品商貿有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區莊行鎮三民路613號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 健美按摩設備；將藥物製劑導入人體的

醫療器械；顯微皮膚磨削儀；按摩器械；牙科設備和儀

器；電子針灸儀；電療器械；口罩；醫用手套；失眠用催

眠枕頭；奶瓶；避孕套；外科植入物（人造材料）；緊身腹

圍；壓力衣；矯形用物品；縫合材料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171646

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 奧妍（上海）化妝品商貿有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區莊行鎮三民路613號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用器皿；日用玻璃器皿（包括杯、盤、

壺、缸）；酒具；水晶工藝品；瓷器裝飾品；紙巾盒；梳；牙

刷；牙線；化妝用具；專用化妝包；化妝刷；化妝用海绵；

化妝用滴管；卸妝器具；卸妝器具（電）；去角質刷；唇彩

刷；擦皮膚用摩擦海綿；梳妝盒；眉刷；眼影刷；睫毛刷；

粉撲；粉撲收納架；隨身攜帶的粉餅盒；香水噴瓶；保溫

瓶；去死皮用墊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171647

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 奧妍（上海）化妝品商貿有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區莊行鎮三民路613號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serv iços : 廣告；特許經營的商業管理；為商品和

服務的買賣雙方提供在線市場；替他人推銷；人事管理

諮詢；商業企業遷移；計算機數據庫信息系統化；商業審

計；銷售展示架出租；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/171648

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : 奧妍（上海）化妝品商貿有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區莊行鎮三民路613號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial
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[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療診所服務；療養院；芳香療法服務；

整形外科；飲食營養指導；健康顧問服務；美容服務；化

妝師服務；美容院；美容師服務；按摩；化妝服務；美容諮

詢服務；在線化妝諮詢服務；寵物清潔；園林景觀設計；

配鏡服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171651

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de segurança para a proteção 

física de bens tangíveis e indivíduos; serviços pesso-

ais e sociais prestados por terceiros para satisfazer 

as necessidades de indivíduos; reconhecimento on-

-line de assinaturas electrónicas; serviços de redes 

sociais on-line; serviços alternativos de resolução de 

litígios; serviços de arbitragem; registo de nomes de 

domínio; licenciamento de dados digitais, imagens es-

táticas, imagens em movimento, áudio e texto; criação, 

compilação e manutenção de um registo de nomes de 

domínio; licenciamento de propriedade intelectual; 

serviços de consultoria relacionada com licenciamento 

de propriedade intelectual; exploração e licenciamen-

to de direitos de propriedade intelectual e industrial; 

exploração e licenciamento de direitos de propriedade 

intelectual relacionado com semicondutores, circuitos 

integrados semicondutores, chips de memória semi-

condutores, controladores de memória semiconduto-

ras, circuitos integrados de memória semicondutores, 

chips processadores semicondutores, processadores se-

micondutores, microcontroladores, unidades (electró-

nicas) microcontroladores, microcontroladores de bai-

xa tensão, chips [circuitos integrados], chips de com-

putador, unidades centrais de processamento (CPU), 

chips de computador RISC-V e unidades centrais de 

processamento, chips de computador e unidades cen-

trais de processamento com conjuntos de instruções; 

licenciamento de chips de computador e plataformas 

de unidades centrais de processamento; serviços de 

vigilância e segurança; serviços de segurança pessoal; 

aluguer de vestuário; fornecimento de serviços de pro-

tecção pessoal (segurança) através de estações eléctri-

cas centrais anti-intrusão, anti-roubo e sistemas contra 

incêndio; serviços de monitorização anti-intrusão e 

anti-roubos, dispositivos de detecção de fogo e inunda-

ções, serviços de monitorização de alarmes; serviços 

de limpeza/domésticos (house keeping services); verifi-

cação de bagagens para fins de segurança; investigação 

de antecedentes pessoais; serviços de segurança para 

a protecção da propriedade e de indivíduos; serviços 

de agências funerárias; libertação de pombas para 

ocasiões especiais; serviços de tanatopraxia; serviços 

sociais; serviços de agências de namoro/encontros; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

na Classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171652

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de segurança para a proteção 

física de bens tangíveis e indivíduos; serviços pesso-

ais e sociais prestados por terceiros para satisfazer 

as necessidades de indivíduos; reconhecimento on-

-line de assinaturas electrónicas; serviços de redes 

sociais on-line; serviços alternativos de resolução de 

litígios; serviços de arbitragem; registo de nomes de 

domínio; licenciamento de dados digitais, imagens es-

táticas, imagens em movimento, áudio e texto; criação, 

compilação e manutenção de um registo de nomes de 

domínio; licenciamento de propriedade intelectual; 

serviços de consultoria relacionada com licenciamento 

de propriedade intelectual; exploração e licenciamen-

to de direitos de propriedade intelectual e industrial; 

exploração e licenciamento de direitos de propriedade 

intelectual relacionado com semicondutores, circuitos 

integrados semicondutores, chips de memória semi-

condutores, controladores de memória semiconduto-

ras, circuitos integrados de memória semicondutores, 

chips processadores semicondutores, processadores se-
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micondutores, microcontroladores, unidades (electró-

nicas) microcontroladores, microcontroladores de bai-

xa tensão, chips [circuitos integrados], chips de com-

putador, unidades centrais de processamento (CPU), 

chips de computador RISC-V e unidades centrais de 

processamento, chips de computador e unidades cen-

trais de processamento com conjuntos de instruções; 

licenciamento de chips de computador e plataformas 

de unidades centrais de processamento; serviços de 

vigilância e segurança; serviços de segurança pessoal; 

aluguer de vestuário; fornecimento de serviços de pro-

tecção pessoal (segurança) através de estações eléctri-

cas centrais anti-intrusão, anti-roubo e sistemas contra 

incêndio; serviços de monitorização anti-intrusão e 

anti-roubos, dispositivos de detecção de fogo e inunda-

ções, serviços de monitorização de alarmes; serviços 

de limpeza/domésticos (house keeping services); verifi-

cação de bagagens para fins de segurança; investigação 

de antecedentes pessoais; serviços de segurança para 

a protecção da propriedade e de indivíduos; serviços 

de agências funerárias; libertação de pombas para 

ocasiões especiais; serviços de tanatopraxia; serviços 

sociais; serviços de agências de namoro/encontros; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

na Classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/171657

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[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/171658

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[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/171659

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[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/171660

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[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
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[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/171664

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[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 : 

[210] 編號 N.º : N/171665

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[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 : 

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 acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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/139250 2020/08/26 2020/08/26 Bulgari Horlogerie SA 14

N/139251 2020/08/26 2020/08/26 Bulgari Horlogerie SA 35

N/141830 2020/08/26 2020/08/26 陳鑫

CHEN XIN

25

N/141831 2020/08/26 2020/08/26 陳鑫

CHEN XIN

25

N/144555 2020/08/26 2020/08/26 Bulgari Horlogerie SA 14
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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/144556 2020/08/26 2020/08/26 Bulgari Horlogerie SA 14

N/162575 2020/08/26 2020/08/26 Sino Club Limited 35

N/162578 2020/08/26 2020/08/26 Sino Club Limited 41

N/162581 2020/08/26 2020/08/26 Sino Club Limited 35

N/162584 2020/08/26 2020/08/26 Sino Club Limited 41

N/163026 2020/08/26 2020/08/26 JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD. 03

N/163114 2020/08/26 2020/08/26 NopixGlobal AG 10

N/163116 2020/08/26 2020/08/26 NopixGlobal AG 21

N/163118 2020/08/26 2020/08/26 NopixGlobal AG 35

N/163278 2020/08/26 2020/08/26 威必馳德國有限公司 06

N/163279 2020/08/26 2020/08/26 威必馳德國有限公司 35

N/163292 2020/08/26 2020/08/26 威必馳德國有限公司 06

N/163293 2020/08/26 2020/08/26 威必馳德國有限公司 35

N/163303 2020/08/26 2020/08/26 想要科技有限公司 35

N/163389 2020/08/26 2020/08/26 澳門吉品堂健康產業有限公司 29

N/163618 2020/08/26 2020/08/26 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

16

N/163619 2020/08/26 2020/08/26 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

21

N/163749 2020/08/26 2020/08/26 方敏儀

FONG MAN I

35

N/163802 2020/08/26 2020/08/26 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 35

N/163807 2020/08/26 2020/08/26 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 45

N/163872 2020/08/26 2020/08/26 ZF Friedrichshafen AG 37

N/163964 2020/08/26 2020/08/26 Consitex S.A. 35

N/164032 2020/08/26 2020/08/26 綪心手作

LOJA DE ARTESANATO NISH V. , em inglês NISH V. 

HANDMADE

26

N/164043 2020/08/26 2020/08/26 愛仕達股份有限公司

Aishida Co., Ltd.

11

N/164050 2020/08/26 2020/08/26 愛仕達股份有限公司

Aishida Co., Ltd.

11

N/164056 2020/08/26 2020/08/26 愛仕達股份有限公司

Aishida Co., Ltd.

11

N/164067 2020/08/26 2020/08/26 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Online (also trading as 

BANDAI NAMCO Online Inc.)

09

N/164069 2020/08/26 2020/08/26 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Online (also trading as 

BANDAI NAMCO Online Inc.)

41

N/164070 2020/08/26 2020/08/26 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Online (also trading as 

BANDAI NAMCO Online Inc.)

09

N/164072 2020/08/26 2020/08/26 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Online (also trading as 

BANDAI NAMCO Online Inc.)

41
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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/164411 2020/08/26 2020/08/26 北京快舒爾醫療技術有限公司

Beijing QS Medical Technology Co., Ltd. 

10

N/164412 2020/08/26 2020/08/26 北京快舒爾醫療技術有限公司

Beijing QS Medical Technology Co., Ltd. 

10

N/164442 2020/08/26 2020/08/26 CHANEL 03

N/164570 2020/08/26 2020/08/26 華誼兄弟傳媒股份有限公司 09

N/164571 2020/08/26 2020/08/26 華誼兄弟傳媒股份有限公司 35

N/164572 2020/08/26 2020/08/26 華誼兄弟傳媒股份有限公司 41

N/164573 2020/08/26 2020/08/26 華誼兄弟傳媒股份有限公司 09

N/164574 2020/08/26 2020/08/26 華誼兄弟傳媒股份有限公司 35

N/164575 2020/08/26 2020/08/26 華誼兄弟傳媒股份有限公司 41

N/164622 2020/08/26 2020/08/26 ACCOR 35

N/164623 2020/08/26 2020/08/26 ACCOR 36

N/164624 2020/08/26 2020/08/26 ACCOR 39

N/164625 2020/08/26 2020/08/26 ACCOR 43

N/164645 2020/08/26 2020/08/26 Giuseppe Iaciofano 25

N/164664 2020/08/26 2020/08/26 SALAISON POLETTE ET CIE 29

N/164780 2020/08/26 2020/08/26 五星頂級股份有限公司

KABUSHIKI KAISHA LEVEL-5 (LEVEL-5 INC.) 

09

N/164781 2020/08/26 2020/08/26 五星頂級股份有限公司

KABUSHIKI KAISHA LEVEL-5 (LEVEL-5 INC.) 

41

N/164951 2020/08/26 2020/08/26 高威電信（澳門）有限公司 42

N/164952 2020/08/26 2020/08/26 高威電信（澳門）有限公司 42

N/164953 2020/08/26 2020/08/26 高威電信（澳門）有限公司 42

N/164954 2020/08/26 2020/08/26 高威電信（澳門）有限公司 42

N/164959 2020/08/26 2020/08/26 Islestarr Holdings Limited 03

N/164977 2020/08/26 2020/08/26 CHANEL 14

N/165013 2020/08/26 2020/08/26 Comité International Olympique 14

N/165014 2020/08/26 2020/08/26 Comité International Olympique 16

N/165022 2020/08/26 2020/08/26 Comité International Olympique 42

N/165195 2020/08/26 2020/08/26 Eulalia Batlle Gallardo 25

N/165196 2020/08/26 2020/08/26 Eulalia Batlle Gallardo 35

N/165197 2020/08/26 2020/08/26 Nomad Merchants Industries S.L. 18

N/165198 2020/08/26 2020/08/26 Nomad Merchants Industries S.L. 35

N/165220 2020/08/26 2020/08/26 AMVLET TECHNOLOGIES LIMITED 09

N/165221 2020/08/26 2020/08/26 AMVLET TECHNOLOGIES LIMITED 35

N/165223 2020/08/26 2020/08/26 AMVLET TECHNOLOGIES LIMITED 45

N/165246 2020/08/26 2020/08/26 沃農士食品股份有限公司

O-NONGS FOODS CO., LTD.

30

N/165247 2020/08/26 2020/08/26 Lidl Stiftung & Co. KG 35

N/165248 2020/08/26 2020/08/26 Lidl Stiftung & Co. KG 35
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N/165363 2020/08/26 2020/08/26 DAVID ALAN WYATT 35

N/165365 2020/08/26 2020/08/26 GIANLUCA SOLDI 35

N/165384 2020/08/26 2020/08/26 Connection Power Protection Pte. Ltd. 45

N/165390 2020/08/26 2020/08/26 Connection Power Protection Pte. Ltd. 45

N/165434 2020/08/26 2020/08/26 Marionnaud Parfumeries, Société par actions simplifiée 03

N/165435 2020/08/26 2020/08/26 Marionnaud Parfumeries, Société par actions simplifiée 08

N/165437 2020/08/26 2020/08/26 Marionnaud Parfumeries, Société par actions simplifiée 03

N/165438 2020/08/26 2020/08/26 Marionnaud Parfumeries, Société par actions simplifiée 08

N/165439 2020/08/26 2020/08/26 Marionnaud Parfumeries, Société par actions simplifiée 18

N/165441 2020/08/26 2020/08/26 Marionnaud Parfumeries, Société par actions simplifiée 03

N/165460 2020/08/26 2020/08/26 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

21

N/165510 2020/08/26 2020/08/26 SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE 16

N/165512 2020/08/26 2020/08/26 SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE 25

N/165517 2020/08/26 2020/08/26 SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE 16

N/165519 2020/08/26 2020/08/26 SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE 25

N/165544 2020/08/26 2020/08/26 Rare Beauty, LLC 03

N/165545 2020/08/26 2020/08/26 Rare Beauty, LLC 18

N/165546 2020/08/26 2020/08/26 Rare Beauty, LLC 21

N/165547 2020/08/26 2020/08/26 Rare Beauty, LLC 26

N/165548 2020/08/26 2020/08/26 Rare Beauty, LLC 35

N/165572 2020/08/26 2020/08/26 Mistwalker Corporation 09

N/165573 2020/08/26 2020/08/26 Mistwalker Corporation 41

N/165574 2020/08/26 2020/08/26 Dining Innovation Investment Inc. 43

N/165575 2020/08/26 2020/08/26 Dining Innovation Investment Inc. 43

N/165638 2020/08/26 2020/08/26 江原大世界股份有限公司

KANGWON LAND, INC.

28

N/165639 2020/08/26 2020/08/26 江原大世界股份有限公司

KANGWON LAND, INC.

41

N/165640 2020/08/26 2020/08/26 江原大世界股份有限公司

KANGWON LAND, INC.

28

N/165641 2020/08/26 2020/08/26 江原大世界股份有限公司

KANGWON LAND, INC.

41

N/165642 2020/08/26 2020/08/26 江原大世界股份有限公司

KANGWON LAND, INC.

28

N/165643 2020/08/26 2020/08/26 江原大世界股份有限公司

KANGWON LAND, INC.

41

N/165644 2020/08/26 2020/08/26 江原大世界股份有限公司

KANGWON LAND, INC.

41

N/165645 2020/08/26 2020/08/26 江原大世界股份有限公司

KANGWON LAND, INC.

28
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N/165646 2020/08/26 2020/08/26 江原大世界股份有限公司

KANGWON LAND, INC.

41

N/165653 2020/08/26 2020/08/26 Francesco Patelli 25

N/165796 2020/08/26 2020/08/26 蘇潔瑩

Sou Kit Ieng

30

N/165806 2020/08/26 2020/08/26 H. Lundbeck A/S 05

N/165808 2020/08/26 2020/08/26 Mylan Institutional Inc. 05

N/165809 2020/08/26 2020/08/26 Mylan Institutional Inc. 05

N/165810 2020/08/26 2020/08/26 Mylan Inc. 05

N/165811 2020/08/26 2020/08/26 Mylan Inc. 10

N/165831 2020/08/26 2020/08/26 秋山 茜

AKIYAMA AKANE 

05

N/165880 2020/08/26 2020/08/26 CHANEL 03

N/165897 2020/08/26 2020/08/26 BWX Brands Pty Ltd 03

N/165911 2020/08/26 2020/08/26 絕味食品股份有限公司 29

N/165912 2020/08/26 2020/08/26 絕味食品股份有限公司 35

N/165913 2020/08/26 2020/08/26 絕味食品股份有限公司 43

N/165914 2020/08/26 2020/08/26 絕味食品股份有限公司 29

N/165915 2020/08/26 2020/08/26 絕味食品股份有限公司 35

N/165916 2020/08/26 2020/08/26 絕味食品股份有限公司 43

N/165920 2020/08/26 2020/08/26 Monia Romano 25

N/165921 2020/08/26 2020/08/26 Monia Romano 35

N/165962 2020/08/26 2020/08/26 株式會社納益其爾

NATURE REPUBLIC CO., LTD.

03

N/166009 2020/08/26 2020/08/26 Katarzyna Haratym-Janik 25

N/166010 2020/08/26 2020/08/26 Katarzyna Haratym-Janik 35

N/166085 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 18

N/166086 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 25

N/166087 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 28

N/166088 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 35

N/166089 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 18

N/166090 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 25

N/166091 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 28

N/166092 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 35

N/166093 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 18

N/166094 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 25

N/166095 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 28

N/166096 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 35

N/166097 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 18

N/166098 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 25
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N/166099 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 28

N/166100 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 35

N/166101 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 18

N/166102 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 25

N/166103 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 28

N/166104 2020/08/26 2020/08/26 K-Swiss Inc. 35

N/166128 2020/08/26 2020/08/26 CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC 01

N/166162 2020/08/26 2020/08/26 So Natural Company Pty Ltd 03

N/166208 2020/08/26 2020/08/26 NIBEC Co., Ltd. 05

N/166209 2020/08/26 2020/08/26 NIBEC Co., Ltd. 10

N/166231 2020/08/26 2020/08/26 Mineral Fusion Natural Brands LLC 03

N/166269 2020/08/26 2020/08/26 Russell Brands, LLC 18

N/166270 2020/08/26 2020/08/26 Russell Brands, LLC 25

N/166271 2020/08/26 2020/08/26 Russell Brands, LLC 18

N/166272 2020/08/26 2020/08/26 Russell Brands, LLC 25

N/166273 2020/08/26 2020/08/26 Russell Brands, LLC 18

N/166274 2020/08/26 2020/08/26 Russell Brands, LLC 25

N/166385 2020/08/26 2020/08/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/166386 2020/08/26 2020/08/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/166387 2020/08/26 2020/08/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/166592 2020/08/26 2020/08/26 Renew Health Ltd. 11

N/166600 2020/08/26 2020/08/26 灶記咖啡美食有限公司 39

N/166602 2020/08/26 2020/08/26 灶記咖啡美食有限公司 39

N/166632 2020/08/26 2020/08/26 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 09

N/166653 2020/08/26 2020/08/26 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 09

N/166761 2020/08/26 2020/08/26 PT INTI ANUGERAH PRATAMA 36

N/166762 2020/08/26 2020/08/26 PT INTI ANUGERAH PRATAMA 36

N/166789 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 03

N/166790 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 05

N/166791 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 08

N/166792 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 21

N/166793 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 35

N/166794 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 03

N/166795 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 05

N/166796 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 08

N/166797 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 21

N/166798 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 35
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N/166799 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 03

N/166800 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 05

N/166801 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 08

N/166802 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 21

N/166803 2020/08/26 2020/08/26 Mandom Corp. 35

N/166811 2020/08/26 2020/08/26 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

30

N/166820 2020/08/26 2020/08/26 H. Lundbeck A/S 05

N/166829 2020/08/26 2020/08/26 REMEDICA LIMITED 05

N/166836 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 05

N/166837 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 29

N/166838 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 32

N/166839 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 35

N/166841 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 05

N/166842 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 29

N/166843 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 32

N/166844 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 35

N/166846 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 05

N/166847 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 29

N/166848 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 32

N/166849 2020/08/26 2020/08/26 FONTERRA TM LIMITED 35

N/166888 2020/08/26 2020/08/26 Merkenbureau Knijff & Partners B.V. 34

N/167004 2020/08/26 2020/08/26 鄧飛 35

N/167005 2020/08/26 2020/08/26 鄧飛 36

N/167006 2020/08/26 2020/08/26 鄧飛 42

N/167116 2020/08/26 2020/08/26 ILARIA PAPARESTA 14

N/167117 2020/08/26 2020/08/26 ILARIA PAPARESTA 18

N/167118 2020/08/26 2020/08/26 ILARIA PAPARESTA 35

N/167123 2020/08/26 2020/08/26 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/167276 2020/08/26 2020/08/26 雪琳株式會社

SEORIN COMPANY Co., Ltd.

03

N/167277 2020/08/26 2020/08/26 雪琳株式會社

SEORIN COMPANY Co., Ltd.

03

N/167278 2020/08/26 2020/08/26 YAHVEH RUBIO ROYUELA 25

N/167279 2020/08/26 2020/08/26 YAHVEH RUBIO ROYUELA 35

N/167451 2020/08/26 2020/08/26 IMG Universe, LLC 03

N/167452 2020/08/26 2020/08/26 IMG Universe, LLC 25

N/167453 2020/08/26 2020/08/26 IMG Universe, LLC 41

N/167493 2020/08/26 2020/08/26 上海雲蒸餐飲管理有限公司 43
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N/167502 2020/08/26 2020/08/26 廣東洪興實業股份有限公司 25

N/167507 2020/08/26 2020/08/26 WOLF OIL CORPORATION N.V. 01

N/167508 2020/08/26 2020/08/26 WOLF OIL CORPORATION N.V. 03

N/167509 2020/08/26 2020/08/26 WOLF OIL CORPORATION N.V. 04

N/167511 2020/08/26 2020/08/26 Abena Holding A/S 03

N/167548 2020/08/26 2020/08/26 北京小罐茶業有限公司

BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

21

N/167549 2020/08/26 2020/08/26 北京小罐茶業有限公司

BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

30

N/167550 2020/08/26 2020/08/26 北京小罐茶業有限公司

BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

32

N/167551 2020/08/26 2020/08/26 北京小罐茶業有限公司

BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

43

N/167553 2020/08/26 2020/08/26 青島國際機場集團有限公司

QINGDAO INTERNATIONAL AIRPORT GROUP CO., LTD.

39

N/167560 2020/08/26 2020/08/26 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

39

N/167571 2020/08/26 2020/08/26 深圳市樂其網絡科技有限公司 09

N/167572 2020/08/26 2020/08/26 杭州不路服飾有限公司 25

N/167576 2020/08/26 2020/08/26 勒克斯澳門有限公司 35

N/167578 2020/08/26 2020/08/26 ZHONGJIAO YONGSHENG SOUTHEAST ASIA LATEX 

PRODUCTS STOCK CO., LTD.

10

N/167579 2020/08/26 2020/08/26 ZHONGJIAO YONGSHENG SOUTHEAST ASIA LATEX 

PRODUCTS STOCK CO., LTD.

20

N/167580 2020/08/26 2020/08/26 ZHONGJIAO YONGSHENG SOUTHEAST ASIA LATEX 

PRODUCTS STOCK CO., LTD.

35

N/167581 2020/08/26 2020/08/26 Pfizer Inc. 05

N/167582 2020/08/26 2020/08/26 豪威株式會社

COWAY Co., Ltd.

11

N/167585 2020/08/26 2020/08/26 維沃移動通信有限公司

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

09

N/167586 2020/08/26 2020/08/26 銳天自動零售機一人有限公司 28

N/167591 2020/08/26 2020/08/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/167592 2020/08/26 2020/08/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/167600 2020/08/26 2020/08/26 SIM - Sociedade Industrial de Macau, S.A. 30

N/167637 2020/08/26 2020/08/26 莎拉洛洛時裝設計一人有限公司

S A R A L O L O D E S I G N D E M O DA , S O C I E DA D E 

UNIPESSOAL LIMITADA

25

N/167638 2020/08/26 2020/08/26 林曉冰 05

N/167640 2020/08/26 2020/08/26 深圳市長丰影像器材有限公司

Shenzhen Jiayz Photo Industrial.,Ltd.

09

N/167641 2020/08/26 2020/08/26 墨泉時尚有限公司 25
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N/167642 2020/08/26 2020/08/26 墨泉時尚有限公司 25

N/167643 2020/08/26 2020/08/26 墨泉時尚有限公司 25

N/167644 2020/08/26 2020/08/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 29

N/167645 2020/08/26 2020/08/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 30

N/167646 2020/08/26 2020/08/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 32

N/167648 2020/08/26 2020/08/26 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

04

N/167649 2020/08/26 2020/08/26 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

20

N/167650 2020/08/26 2020/08/26 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

04

N/167651 2020/08/26 2020/08/26 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

20

N/167652 2020/08/26 2020/08/26 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

27

N/167653 2020/08/26 2020/08/26 金鼎科技有限公司 42

N/167654 2020/08/26 2020/08/26 霧鮮餐飲管理有限公司 30

N/167658 2020/08/26 2020/08/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/167659 2020/08/26 2020/08/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/167660 2020/08/26 2020/08/26 Marcelo Burlon S.r.l. 03

N/167661 2020/08/26 2020/08/26 Marcelo Burlon S.r.l. 09

N/167662 2020/08/26 2020/08/26 Marcelo Burlon S.r.l. 18

N/167663 2020/08/26 2020/08/26 Marcelo Burlon S.r.l. 25

N/167664 2020/08/26 2020/08/26 Marcelo Burlon S.r.l. 35

N/167665 2020/08/26 2020/08/26 Marcelo Burlon S.r.l. 03

N/167666 2020/08/26 2020/08/26 Marcelo Burlon S.r.l. 09

N/167667 2020/08/26 2020/08/26 Marcelo Burlon S.r.l. 18

N/167668 2020/08/26 2020/08/26 Marcelo Burlon S.r.l. 25

N/167669 2020/08/26 2020/08/26 Marcelo Burlon S.r.l. 35

N/167670 2020/08/26 2020/08/26 宏基行有限公司 35

N/167671 2020/08/26 2020/08/26 有限會社和田企畫

WADAKIKAKU CO., LTD.

43

N/167672 2020/08/26 2020/08/26 有限會社和田企畫

WADAKIKAKU CO., LTD.

43

N/167673 2020/08/26 2020/08/26 有限會社和田企畫

WADAKIKAKU CO., LTD.

43

N/167676 2020/08/26 2020/08/26 營口利君實業有限公司 25

N/167677 2020/08/26 2020/08/26 金碧韓程服飾（營口）有限公司 25

N/167678 2020/08/26 2020/08/26 陳美鈴 03

N/167679 2020/08/26 2020/08/26 深圳市植樂家芳香科技有限公司 03

N/167680 2020/08/26 2020/08/26 深圳市植樂家芳香科技有限公司 04
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N/167681 2020/08/26 2020/08/26 深圳市植樂家芳香科技有限公司 35

N/167682 2020/08/26 2020/08/26 深圳市植樂家芳香科技有限公司 03

N/167683 2020/08/26 2020/08/26 深圳市植樂家芳香科技有限公司 04

N/167684 2020/08/26 2020/08/26 深圳市植樂家芳香科技有限公司 35

N/167685 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 09

N/167686 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 35

N/167687 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 36

N/167688 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 09

N/167689 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 35

N/167690 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 36

N/167691 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 09

N/167692 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 35

N/167693 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 36

N/167694 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 09

N/167695 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 35

N/167696 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 36

N/167697 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 09

N/167698 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 35

N/167699 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 36

N/167701 2020/08/26 2020/08/26 NTT DOCOMO, INC. 38

N/167705 2020/08/26 2020/08/26 華星集團有限公司

WINNER STAR HOLDINGS LIMITED

39

N/167706 2020/08/26 2020/08/26 卓富德諮詢集團有限公司

R & T CONSULTING GROUP LIMITED

35

N/167707 2020/08/26 2020/08/26 卓富德諮詢集團有限公司

R & T CONSULTING GROUP LIMITED

35

N/167708 2020/08/26 2020/08/26 甘志成會計師事務所

ROGER KAM & CO.

35

N/167709 2020/08/26 2020/08/26 浙江詩杭電器有限公司

ZHEJIANG SIAU ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. 

08

N/167710 2020/08/26 2020/08/26 浙江詩杭電器有限公司

ZHEJIANG SIAU ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. 

11

N/167711 2020/08/26 2020/08/26 浙江詩杭電器有限公司

ZHEJIANG SIAU ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. 

21

N/167713 2020/08/26 2020/08/26 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

16

N/167714 2020/08/26 2020/08/26 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

18

N/167715 2020/08/26 2020/08/26 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

20

N/167716 2020/08/26 2020/08/26 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

21
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N/167719 2020/08/26 2020/08/26 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

28

N/167720 2020/08/26 2020/08/26 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

35

N/167721 2020/08/26 2020/08/26 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

41

N/167722 2020/08/26 2020/08/26 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

35

N/167723 2020/08/26 2020/08/26 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

41

N/167724 2020/08/26 2020/08/26 INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH 18

N/167725 2020/08/26 2020/08/26 INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH 25

N/167726 2020/08/26 2020/08/26 JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD. 03

N/167729 2020/08/26 2020/08/26 青島叁零叁國際貿易有限公司 21

N/167733 2020/08/26 2020/08/26 HAVE&BE CO., LTD. 03

N/167739 2020/08/26 2020/08/26 廣州百田信息科技有限公司 09

N/167740 2020/08/26 2020/08/26 廣州百田信息科技有限公司 41

N/167741 2020/08/26 2020/08/26 廣州百田信息科技有限公司 42

N/167742 2020/08/26 2020/08/26 廣州百田信息科技有限公司 09

N/167743 2020/08/26 2020/08/26 廣州百田信息科技有限公司 41

N/167744 2020/08/26 2020/08/26 廣州百田信息科技有限公司 42

N/167745 2020/08/26 2020/08/26 江蘇和府餐飲管理有限公司 43

N/167746 2020/08/26 2020/08/26 陳萬方

CHAN, Man Fong

29

N/167747 2020/08/26 2020/08/26 陳萬方

CHAN, Man Fong

30

N/167748 2020/08/26 2020/08/26 深圳市三恩貝生物科技發展有限公司 05

N/167750 2020/08/26 2020/08/26 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/167751 2020/08/26 2020/08/26 孩思樂香港有限公司

Kidsland HK Limited

28

N/167752 2020/08/26 2020/08/26 孩思樂香港有限公司

Kidsland HK Limited

28

N/167753 2020/08/26 2020/08/26 信永恆鑽石有限公司 14

N/167754 2020/08/26 2020/08/26 武商國際有限公司 05

N/167755 2020/08/26 2020/08/26 Artyzen Intellectual Property Limited 35

N/167756 2020/08/26 2020/08/26 Artyzen Intellectual Property Limited 36

N/167757 2020/08/26 2020/08/26 Artyzen Intellectual Property Limited 43

N/167758 2020/08/26 2020/08/26 AstraZeneca AB 05

N/167759 2020/08/26 2020/08/26 鯊灣科技（上海）有限公司 35

N/167760 2020/08/26 2020/08/26 鯊灣科技（上海）有限公司 37

N/167763 2020/08/26 2020/08/26 葛昊連 34
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N/167764 2020/08/26 2020/08/26 珍氏食品（廣東）有限公司 30

N/167771 2020/08/26 2020/08/26 ROYCE’ CONFECT CO., LTD. 16

N/167772 2020/08/26 2020/08/26 ROYCE’ CONFECT CO., LTD. 18

N/167773 2020/08/26 2020/08/26 ROYCE’ CONFECT CO., LTD. 21

N/167774 2020/08/26 2020/08/26 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/167775 2020/08/26 2020/08/26 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

12

N/167776 2020/08/26 2020/08/26 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/167781 2020/08/26 2020/08/26 博譜科技網絡有限公司 09

N/167782 2020/08/26 2020/08/26 郭俊宏

Kuok Chon Wang

25

N/167789 2020/08/26 2020/08/26 戴關衍

Tai Kuan In

30

N/167790 2020/08/26 2020/08/26 戴關衍

Tai Kuan In

43

N/167791 2020/08/26 2020/08/26 澳門維京影業國際有限公司 35

N/167792 2020/08/26 2020/08/26 江蘇陽光集團有限公司

JIANGSU SUNSHINE GROUP CO., LTD.

24

N/167793 2020/08/26 2020/08/26 江蘇陽光集團有限公司

JIANGSU SUNSHINE GROUP CO., LTD.

25

N/167794 2020/08/26 2020/08/26 HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hoyu Co., Ltd.) 03

N/167796 2020/08/26 2020/08/26 YATSEN (HK) LIMITED 03

N/167797 2020/08/26 2020/08/26 YATSEN (HK) LIMITED 05

N/167798 2020/08/26 2020/08/26 YATSEN (HK) LIMITED 10

N/167799 2020/08/26 2020/08/26 YATSEN (HK) LIMITED 21

N/167800 2020/08/26 2020/08/26 YATSEN (HK) LIMITED 35

N/167801 2020/08/26 2020/08/26 YATSEN (HK) LIMITED 44

N/167802 2020/08/26 2020/08/26 新加坡僖迪控股有限公司

CDNETWORKS HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD. 

09

N/167803 2020/08/26 2020/08/26 新加坡僖迪控股有限公司

CDNETWORKS HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD. 

35

N/167804 2020/08/26 2020/08/26 新加坡僖迪控股有限公司

CDNETWORKS HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD. 

38

N/167805 2020/08/26 2020/08/26 新加坡僖迪控股有限公司

CDNETWORKS HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD. 

42

N/167806 2020/08/26 2020/08/26 蘇州樂想生活餐飲管理有限公司 43

N/167807 2020/08/26 2020/08/26 重慶瑪格家居有限公司

CHONGQING MACIO HOUSEHOLD FURNITURE CO., LTD.

20

N/167808 2020/08/26 2020/08/26 重慶瑪格家居有限公司

CHONGQING MACIO HOUSEHOLD FURNITURE CO., LTD.

35
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N/167809 2020/08/26 2020/08/26 曹偉焯

Chou Wai Cheok

30

N/167810 2020/08/26 2020/08/26 曹偉焯

Chou Wai Cheok

35

N/167811 2020/08/26 2020/08/26 HOSPIRA, INC. 05

N/167812 2020/08/26 2020/08/26 上海朵藝家具有限公司

Shanghai Duoyi Furniture Co., Ltd.

20

N/167813 2020/08/26 2020/08/26 上海瀾蒂貿易有限公司

Shanghai Lanti Trading Co., Ltd.

20

N/167816 2020/08/26 2020/08/26 富穎

Fu Ying

43

N/167819 2020/08/26 2020/08/26 富穎

Fu Ying

43

N/167828 2020/08/26 2020/08/26 加士娛樂制作有限公司 41

N/167829 2020/08/26 2020/08/26 加士娛樂制作有限公司 41

N/167830 2020/08/26 2020/08/26 Francesco Patelli 35

N/167831 2020/08/26 2020/08/26 江蘇舜天股份有限公司 29

N/167832 2020/08/26 2020/08/26 風神輪胎股份有限公司 12

N/167833 2020/08/26 2020/08/26 珠海華敏醫藥科技有限公司 05

N/167836 2020/08/26 2020/08/26 珠海白圖企業管理集團有限公司 35

N/167837 2020/08/26 2020/08/26 珠海白圖企業管理集團有限公司 43

N/167838 2020/08/26 2020/08/26 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 30

N/167839 2020/08/26 2020/08/26 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 33

N/167841 2020/08/26 2020/08/26 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 30

N/167842 2020/08/26 2020/08/26 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 33

N/167843 2020/08/26 2020/08/26 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 35

N/167844 2020/08/26 2020/08/26 維達紙業（中國）有限公司

VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD.

10

N/167845 2020/08/26 2020/08/26 維達紙業（中國）有限公司

VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD.

10

N/167846 2020/08/26 2020/08/26 日商衛材R&D企管股份有限公司

Eisai R&D Management Co., Ltd.

05

N/167847 2020/08/26 2020/08/26 株式會社美的起因 10

N/167848 2020/08/26 2020/08/26 株式會社美的起因 10

N/167849 2020/08/26 2020/08/26 Inerventions AB 09

N/167850 2020/08/26 2020/08/26 Inerventions AB 09

N/167867 2020/08/26 2020/08/26 諾朝建材貿易有限公司 02

N/167883 2020/08/26 2020/08/26 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

35
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N/167884 2020/08/26 2020/08/26 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

41

N/167885 2020/08/26 2020/08/26 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

42

N/167886 2020/08/26 2020/08/26 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

43

N/167887 2020/08/26 2020/08/26 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

35

N/167888 2020/08/26 2020/08/26 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

41

N/167889 2020/08/26 2020/08/26 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

42

N/167890 2020/08/26 2020/08/26 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

43

N/167891 2020/08/26 2020/08/26 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

35

N/167892 2020/08/26 2020/08/26 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

41

N/167893 2020/08/26 2020/08/26 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

42

N/167894 2020/08/26 2020/08/26 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

43

N/167899 2020/08/26 2020/08/26 南林（福建）實業有限公司 20

N/167900 2020/08/26 2020/08/26 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/167901 2020/08/26 2020/08/26 霸龍國際貿易有限公司 34

N/167908 2020/08/26 2020/08/26 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/167910 2020/08/26 2020/08/26 Hop Lun Fashions Limited 35

N/167911 2020/08/26 2020/08/26 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/167912 2020/08/26 2020/08/26 The Coca-Cola Company 29

N/167913 2020/08/26 2020/08/26 The Coca-Cola Company 30

N/167914 2020/08/26 2020/08/26 The Coca-Cola Company 32
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N/167917 2020/08/26 2020/08/26 Intercontinental Great Brands LLC 29

N/167918 2020/08/26 2020/08/26 Intercontinental Great Brands LLC 30

N/167919 2020/08/26 2020/08/26 Intercontinental Great Brands LLC 29

N/167920 2020/08/26 2020/08/26 Intercontinental Great Brands LLC 30

N/167921 2020/08/26 2020/08/26 Intercontinental Great Brands LLC 29

N/167922 2020/08/26 2020/08/26 Intercontinental Great Brands LLC 30

N/167923 2020/08/26 2020/08/26 廣州南傲貿易有限公司 33

N/167929 2020/08/26 2020/08/26 日本青森貿易有限公司 03

N/167930 2020/08/26 2020/08/26 日本青森貿易有限公司 30

N/167932 2020/08/26 2020/08/26 日本青森貿易有限公司 30

N/167934 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 09

N/167935 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 16

N/167936 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 35

N/167937 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 36

N/167938 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 38

N/167939 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 09

N/167940 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 16

N/167941 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 35

N/167942 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 36

N/167943 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 38

N/167944 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 09

N/167945 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 16

N/167946 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 35

N/167947 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 36

N/167948 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 38

N/167949 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 09

N/167950 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 16

N/167951 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 35

N/167952 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 36

N/167953 2020/08/26 2020/08/26 North Sea Retailers Holdings Limited 38

N/167954 2020/08/26 2020/08/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/167955 2020/08/26 2020/08/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/167956 2020/08/26 2020/08/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/167959 2020/08/26 2020/08/26 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 25

N/167961 2020/08/26 2020/08/26 Honeywell International Inc. 04

N/167965 2020/08/26 2020/08/26 Honeywell International Inc. 17

N/167967 2020/08/26 2020/08/26 廣州北瞑眼鏡有限公司 09
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部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

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

編號 N.º N/165624

註冊日期 Data de registo 2020/08/26

批示日期 Data de despacho 2020/08/26

權利人 Titular 泰安商業顧問有限公司

分類 Classe 30

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“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”產品的註冊，而批給“非醫用保健品﹙營養食品﹚”產品的商標註冊申請。

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/139764 2020/08/21 北京四季優選信息技術有限公

司

Beijing 7FRESH Information 

Technology Co. Ltd 

35 第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款

c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/142530 2020/08/28 賓利生活有限公司 20 第214條第1款c）項及第9條第1款c）項，適用於第214條

第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9, aplicável ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/155236 2020/08/26 孔茜嵐

Hong Sin Lam

30 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/155237 2020/08/26 孔茜嵐

Hong Sin Lam

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/159252 2020/08/24 SAVENCIA SA 30 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/161511 2020/08/17 The Coca-Cola Company 30 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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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/161512 2020/08/17 The Coca-Cola Company 32 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/162082 2020/08/17 Yoshiko TANAKA 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/162083 2020/08/17 Yoshiko TANAKA 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/162271 2020/08/17 KUOK TAI 

PHARMACEUTICAL 

LIMITED

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/162272 2020/08/17 KUOK TAI 

PHARMACEUTICAL 

LIMITED

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/164521 2020/08/26 AI WONG 控股一人有限公司 36 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/164522 2020/08/26 AI WONG 控股一人有限公司 36 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/164523 2020/08/26 AI WONG 控股一人有限公司 36 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

續期

Renovação

編號

N.º

P/009496

(9373-M)

P/011030

(11413-M)

P/015414

(15337-M)

N/004851 N/004875 N/005272 N/005283

N/017900 N/020374 N/020580 N/020581 N/021194 N/021221 N/021222

N/021223 N/021238 N/021251 N/021252 N/021253 N/021255 N/021260

N/021579 N/021651 N/021652 N/021931 N/022191 N/022384 N/022486

N/022502 N/022650 N/022651 N/023085 N/023647 N/023781 N/023861

N/023933 N/023934 N/023945 N/023946 N/024108 N/024109 N/024110

N/024252 N/024253 N/064533 N/064716 N/065896 N/065897 N/065898

N/065899 N/066167 N/066168 N/066171 N/066420 N/066421 N/066422

N/066510 N/066609 N/066883 N/066977 N/066978 N/066979 N/066980

N/066996 N/066997 N/066998 N/066999 N/067079 N/067080 N/067081

N/067159 N/067181 N/067182 N/067183 N/067184 N/067185 N/067186
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編號

N.º

N/067187 N/067188 N/067189 N/067190 N/067316 N/067317 N/067318

N/067319 N/067320 N/067321 N/067322 N/067369 N/067370 N/067371

N/067372 N/067373 N/067374 N/067375 N/067700 N/067701 N/067903

N/067925 N/067926 N/067927 N/067929 N/067930 N/067931 N/067932

N/067933 N/067934 N/067936 N/067954 N/068046 N/068048 N/068142

N/068155 N/068235 N/068511 N/068512 N/068658 N/068659 N/068660

N/068958 N/068959 N/068960 N/069050 N/069077 N/069078 N/069079

N/069232 N/069233 N/069272 N/069343 N/069348 N/069349 N/069404

N/069405 N/069406 N/069407 N/069408 N/069409 N/069410 N/069448

N/069449 N/069450 N/069451 N/069452 N/069639 N/069640 N/069641

N/069642 N/069643 N/069644 N/069663 N/069815 N/069816 N/069817

N/070053 N/070167 N/070168 N/070169 N/070170 N/070263 N/070264

N/070265 N/070266 N/070267 N/070425 N/070426 N/070503 N/070504

N/070505 N/070506 N/070507 N/070508 N/070509 N/070510 N/070511

N/070512 N/070633 N/070634 N/070635 N/070953 N/071045 N/071108

N/071203 N/071205 N/071280 N/071323 N/071656 N/071657 N/071658

N/071659 N/071660 N/071698 N/071699 N/071703 N/071704 N/071705

N/071706 N/071843 N/071844 N/071845 N/071846 N/071847 N/071871

N/071872 N/071950 N/072180 N/072181 N/072182 N/072183 N/072184

N/072255 N/072712 N/072713 N/072714 N/072715 N/073016 N/073017

N/073018 N/073019 N/073020 N/073398 N/073399 N/073419 N/073420

N/073429 N/073430 N/074094 N/074095 N/074180 N/074181 N/074350

N/074443 N/074444 N/074445 N/074446 N/074863 N/074864 N/074865

N/074866 N/074867 N/074868 N/074869 N/074870 N/074871 N/074872

N/074873 N/074874 N/074875 N/074876 N/074877 N/074878 N/074879

N/074880 N/074881 N/074882 N/074883 N/074884 N/074885 N/074886

N/074887 N/074888 N/074889 N/074890 N/074905 N/075333 N/075344

N/075446 N/075447 N/075448 N/075467 N/075500 N/075501 N/075517

N/075523 N/075524 N/075525 N/075526 N/075527 N/075528 N/075588

N/075589 N/075590

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/000897

(802-M)

2020/08/13 合併轉讓

Tr a n s m i s s ã o 

por fusão

Lancome Parfums et Beaute & 

Cie

L’Oreal, com sede em 14 Rue Royale, 

75008 Paris, France

P/005717

(5575-M)

P/005724

(5582-M)

P/005725

(5583-M)

P/011361

(11334-M)

2020/08/13 轉讓

Transmissão

ASPEN PHARMA PTY LTD. ASPEN PHARMACARE 

AUSTRALIA PTY LTD., com sede em 

Ground Floor, 34-36 Chandos Street, St. 

Leonards, NSW 2065, Australia
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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/015266

N/022101

N/022102

N/022103

N/022104

N/022105

N/022107

N/067716

N/067742

N/068030

N/068124

N/069250

2020/08/10 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Bally Gaming, Inc. SG Gaming, Inc.

N/015266

N/022101

N/022103

N/022105

N/022107

N/067716

N/068124

N/069250

2020/08/10 更改地址

Modificação de 

sede

SG Gaming, Inc. 6601 Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 

89119, U.S.A.

N/021802

N/021803

N/021804

N/021830

N/021831

N/021832

2020/08/18 更改地址

Modificação de 

sede

HARD ROCK HOLDINGS 

LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street , 

London EC4N 6AF, United Kingdom

N/021809

N/021810

N/021811

N/021812

N/021813

N/021814

2020/08/13 合併轉讓

Tr a n s m i s s ã o 

por fusão

Sugartown Worldwide, Inc. Sugartown Worldwide LLC, com sede 

em 222 Piedmont Avenue, Atlanta, GA 

30308, U.S.A.

N/021809

N/021810

N/021811

N/021812

N/021813

N/021814

2020/08/13 更改地址

Modificação de 

sede

Sugartown Worldwide, LLC 999 Peachtree Street, Atlanta, Georgia 

30309, U.S.A.

N/022102

N/022104

2020/08/10 合併轉讓

Tr a n s m i s s ã o 

por fusão

WMS Gaming Inc. Bally Gaming, Inc., com sede em 6601 

South Bermuda Road, Las Vegas, 

Nevada 89119, United States of America

N/022102

N/022104

N/067742

N/068030

2020/08/10 更改地址

Modificação de 

sede

SG Gaming, Inc. 6601 Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 

89119, United States of America

N/028224

N/028225

N/037987

N/037988

N/064921

N/073104

N/095599

2020/08/11 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Toshiba Memory Corporation KIOXIA Corporation

N/028224

N/028225

N/037987

N/037988

N/064921

N/073104

N/095599

2020/08/11 更改地址

Modificação de 

sede

KIOXIA Corporation 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

N/034074

N/034075

N/034076

N/034077

N/034078

N/034079

N/034080

N/034081

N/034082

2020/08/20 更改認別資料

Modificação de 

identidade

河北歐力重工有限公司

HEBEI AULION HEAVY 

INDUSTRIES CO., LTD.

天津歐力重工有限公司

更改認別資料

Modificação de 

identidade

天津歐力重工有限公司 高登尼工業集團有限公司

更改認別資料

Modificação de 

identidade

高登尼工業集團有限公司 馬特馬克工業集團有限公司

M AT E R M A C C M A C H I N E RY 

INDUSTRY CORPORATION LTD.

更改地址

Modificação de 

sede

馬特馬克工業集團有限公司

MATERMACC 

MACHINERY INDUSTRY 

CORPORATION LTD.

中國天津市北辰區天津北辰經濟技術開

發區科技園高新大道77號

No.77, Gaoxin Road, Beichen Science 

and Technology Park, Tianjin, P.R. China
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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/040290

N/064087

N/064575

N/072338

2020/08/21 更改地址

Modificação de 

sede

爱慕股份有限公司

AIMER CO., LTD.

中國北京市朝陽區望京開發區利澤中園

二區218、219號樓

N o. 218-219 B u i l d i n g, 2n d B l o c k 

Lizezhongyuan, Wangjing New Tech 

Dev. Zone, Chaoyang District, Beijing, 

China

N/048454

N/048455

N/048456

N/048457

N/048458

N/048459

N/048460

N/048461

N/048462

N/048463

N/048464

N/048465

N/048466

N/048467

N/048468

N/048469

N/048470

N/048471

N/048472

N/048473

N/048474

N/048475

N/132274

N/132275

N/132276

N/164548

N/164549

N/164551

N/164552

N/164833

N/164834

N/164835

N/164836

2020/08/11 轉讓

Transmissão

馬里奧餅店有限公司

PADARIA NEW MÁRIO, 

LIMITADA

澳門麗晶集團有限公司，地址為澳門新

口岸宋玉生廣場336號誠豐商業中心17

樓P座

GRUPO MACAU REGENCY, 

LIMITADA

N/059149

N/059150

N/070082

2020/08/13 更改地址

Modificação de 

sede

Bliss World LLC 145 S Fairfax Avenue, Los Angeles, 

Califórnia 90036, Estados Unidos da 

América

N/066299

N/066300

2020/08/21 更改地址

Modificação de 

sede

承恩有限公司 澳門提督馬路東方麗都28樓B

N/067742

N/068030

2020/08/10 更改地址

Modificação de 

sede

Bally Gaming, Inc. 660 1 S o u t h B e r m u d a Ro a d, La s 

Vegas, Nevada 89119, United States of 

America

N/067842

N/067843

N/067844

N/067845

2020/08/18 更改地址

Modificação de 

sede

保樂力加（中國）貿易有限公

司

PERNOD RICARD (CHINA) 

TRADING CO., LTD. 

15F, Infinitus Tower, 168 Hu Bin Road, 

Shanghai 200021, China

N/069419 2020/08/13 更改地址

Modificação de 

sede

Dole Asia Holdings Pte. Ltd. 1 Wallich Street #32-01, Guoco Tower, 

Singapore 078881, Singapore

N/071643

N/071644

N/071645

N/071646

N/071647

N/071648

2020/08/11 更改地址

Modificação de 

sede

V-ZUG AG Industriestrasse 66, CH-6300 ZUG, 

Switzerland

N/076430 2020/08/21 更改地址

Modificação de 

sede

陳連進

Chen, Lien Chin

澳門黑沙環第六街合時工業大廈1樓B
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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/099727

N/099728

N/113795

N/113796

N/118256

N/118257

2020/08/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

NETMARBLE GAMES 

Corporation

Netmarble Corporation

N/100692

N/100693

N/109923

N/109924

N/116170

N/124169

N/154700

N/154701

2020/08/21 更改地址

Modificação de 

sede

澳門意時代媒體有限公司 澳門北京街174號廣發商業中心12樓F

N/105262

N/105263

2020/08/20 轉讓

Transmissão

凱全貿易股份有限公司

DIDIWORLD COMPANY 

LTD.

景盈企業股份有限公司，地址為中國臺

灣屏東縣屏東市工業四路三十二號

JING FULL ENTERPRISE CO., 

LTD., com sede em No. 32, Kung Yeh 

4th Road, Pingtung, Taiwan, China

N/114996

N/114997

N/114998

N/114999

2020/08/20 轉讓

Transmissão

上海貝高福廚房用具有限公司 B.W.W.房產，地址為比利時赫斯登佐

爾德爾博特博斯街6號

B.W.W. REAL ESTATE, com sede em 

Boterbosstraat 6 Box 13550 Heusden- 

-Zolder, Belgium

N/120510 2020/08/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

CR&F, Unipessoal, Lda. CR&F, Lda. 

更改地址

Modificação de 

sede

CR&F, Lda. Alameda da Empresa, 64, Candal Park, 

fracção AL-21, 4400 133 Vila Nova de 

Gaia, Portugal

N/122343

N/122344

N/122345

N/122346

N/122347

2020/08/18 轉讓

Transmissão

Joyful Positive Holding Co., 

Ltd.

Good Strategy Co., Ltd., com sede em 

Level 2, Lotemau Centre Building, 

Vaea Street, Apia, Samoa

N/126002

N/126003

N/126004

N/126005

N/126006

N/126007

N/126008

N/126009

2020/08/20 轉讓

Transmissão

深圳貝爾創意科教有限公司 貝爾合控（深圳）科技有限責任公司，

地址為中國廣東省深圳市南山區西麗街

道源興科技大廈南座903室

N/129061

N/129062

2020/08/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

1. NETMARBLE GAMES 

Corporation

2. Netmarble Nexus Inc.

1. Netmarble Corporation

2. Netmarble Nexus Inc.

N/142049

N/142050

N/142051

N/142052

N/142053

N/142054

N/142055

N/142056

2020/08/10 轉讓

Transmissão

Coles Supermarkets Australia 

Pty Ltd

Coles Group Limited, com sede em 

800 Toorak Road Hawthorn East, 

Victoria, 3123, Austrália

N/147405

N/147406

2020/08/21 更改地址

Modificação de 

sede

呢啲媽咪媒體廣告有限公司 澳門北京街174號廣發商業中心12樓F

N/151537

N/151538

2020/08/11 轉讓

Transmissão

Islestarr Holdings Limited Bella & Sofia Limited, com sede em 

Third Floor, 20 Old Bailey, London 

EC4M 7AN, United Kingdom
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重新轉為有效

Revalidação

編號

N.º

重新轉為

有效之日期

Data de

revalidação

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/061774 2020/08/21 2020/08/21 HONG CHANG HOLDINGS LIMITED 18

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/004320 2020/08/21 Gaming Partners International 28

N/163091 2020/08/10 純然國際有限公司

PURE NATURE INTERNACIONAL LIMITADA

35

部分放棄

Renúncia parcial

編號

N.º

批示日期

Data de 

despacho

權利人

Titular

放棄部分

Parte renunciada

N/129804

N/129812

2020/08/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 實體安全保衛諮詢；法律文件準備服務；個人背

景調查；訴訟服務；替代性糾紛解決服務⋯⋯

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/167834 2020/08/14 欣賀（澳門）服飾一人有限公司 GIORGIO ARMANI S.p.A.

N/167835 2020/08/14 欣賀（澳門）服飾一人有限公司 GIORGIO ARMANI S.p.A.

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/165463 2020/08/17 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

S.C. Johnson & Son, Inc.
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編號

N.º

提交日期

Data de

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/168801 2020/08/21 吳綺華

Ng Helena

曾憲章

CHANG HIN CHEONG

N/168802 2020/08/21 吳綺華

Ng Helena

曾憲章

Chang Hin Cheong

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

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

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，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 nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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

E/000299 2020/08/11 轉讓

Transmissão

馬里奧餅店有限公司

PA DA R I A  N E W  M Á R I O, 

LIMITADA

澳門麗晶集團有限公司，地址為澳門新

口岸宋玉生廣場336號誠豐商業中心17樓

P座

G R U P O  M A C A U  R E G E N C Y, 

LIMITADA

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

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、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規

定，公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自

本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明

異議。

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º : D/002143

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/26

[71] 申請人 Requerente : RiGO Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 

2633 Senningerberg, Luxemburg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

[72] 創作人 Criador : Patrick VEYSSIERE

[51] 分類 Classificação : 9 - 03

[54] 標題 Título : 包裝（50毫升）。

 Embalagem (50ml).
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[57] 摘要 Resumo : O desenho diz respeito a:

 - caixa rectangular cujas características visíveis de no-

vidade e singularidade de carácter servem o propósito 

de ser usado como embalagem para uma garrafa de 

50ml;

 - a embalagem revela grafismo, cores, tipografia, códi-

go de barras e items relacionados com as informações 

do produto;

 - a embalagem dobrável consiste em apenas um único 

modelo, criado como um design 2D desdobrável;

 - o mesmo será enviado ao fabricante da embalagem 

para ser impresso no cartão e depois laminado, dobra-

do, cortado e colado;

 - o tipo de fecho caixa é encaixe de dobra invertida;

 - o logotipo, o nome do produto e a descrição do pro-

duto estão no lado frontal do pacote;

 - pantones utilizados: azul (3005); vermelho (485); pre-

to (3005/485) e branco;

 (conforme exemplar da imagem).

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : D/002144

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/26

[71] 申請人 Requerente : RiGO Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trevès, EBBC, Building E, 

2633 Senningerberg, Luxemburg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

[72] 創作人 Criador : Patrick VEYSSIERE

[51] 分類 Classificação : 9 - 03

[54] 標題 Título : 包裝（12x50毫升）（600毫升）。

 Embalagem (12x50ml)(600ml).

[57] 摘要 Resumo : O desenho diz respeito a:

 - caixa rectangular cujas características visíveis de no-

vidade e singularidade de carácter servem o propósito 

de ser usado como embalagem para um conjunto de 12 

garrafas de 50ml cada;

 - a embalagem revela grafismo, cores, tipografia, códi-

go de barras e items relacionados com as informações 

do produto;

 - a embalagem dobrável consiste em apenas um único 

modelo, criado como um design 2D desdobrável;

 - o mesmo será enviado ao fabricante da embalagem 

para ser impresso no cartão e depois laminado, dobra-

do, cortado e colado;

 - o tipo de fecho caixa é encaixe de dobra invertida;

 - o logotipo, o nome do produto e a descrição do pro-

duto estão no lado frontal do pacote;

 - pantones utilizados: azul (3005); vermelho (485); pre-

to (3005/485) e branco.

 (conforme exemplar da imagem).

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : D/002334

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/08/14

[71] 申請人 Requerente : 上海未加電子科技有限公司

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區張楊路707

號二層西區

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 創作人 Criador : WILLIAM ADAMS, 艾渝, CHEE 

WEI JAREN GOH

[51] 分類 Classificação : 14 - 01

[54] 標題 Título : 藍牙耳機。

 Fone de ouvido Bluetooth.

[57] 摘要 Resumo : 本外觀設計產品用於音樂聆聽和接打電

話。耳機塑膠殼材質為A BS+PC塑膠，硅膠套套材質為

橡膠，耳機本體作為藍牙耳機連接藍牙主體設備用於聆

聽音樂和接打電話。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : D/002352

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/09

[71] 申請人 Requerente : 梁慧齊

 SUN LEUNG WAI CHAI

 地址 Endereço : Trav. da Encosta No.18 Sun Fung 

Court 2/J, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 創作人 Criador : 梁慧齊 SUN LEUNG WAI CHAI

[51] 分類 Classificação : 3 - 01

[54] 標題 Título : 循環再用食物存放袋。

 Saco reciclado para armazenamento de alimentos.

[57] 摘要 Resumo : —設計經多次改良及試用超過兩個月以

上最終定案。

 —特別之處：可因應容量及形狀自行捲折適合尺寸之用，

整體為35cm x30cm。

 —封口處全面保存食物防塵，防油防水，重量達6磅，3kg

以內。
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 —外層環保特別選用T PU及內層PET（生產過程不釋放

毒素，不含可塑劑，更均為可循環再造物料）。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : D/002363

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[71] 申請人 Requerente : 深圳市商湯科技有限公司

 Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣

一路1號A棟201室

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 創作人 Criador : 李均強 LI, Junqiang, 陳晨 CHEN, 

Chen, 劉定波 LIU, Dingbo, 王旭 WANG, Xu, 孟懷鵬 

MENG, Huaipeng, 王楊 WANG, Yang, 馬堃 MA, Kun

[51] 分類 Classificação : 10 - 05, 14 - 02

[54] 標題 Título : 人臉識別一體機。

 Dispositivo “all-in-one” para reconhecimento facial 

humano.

[57] 摘要 Resumo : 本外觀設計產品的名稱為SensePass鑒行

人臉識別一體機，本外觀設計產品用作人臉識別設備，具

有門禁通行管理、考勤管理、人員身份驗證等功能，本外

觀設計的設計要點在於產品的形狀。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2019/04/19，中國 China，編號

N.º 201930183737.5

[21] 編號 N.º : D/002409

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[71] 申請人 Requerente : 北京小米移動軟件有限公司

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區西二旗中路33號院6

號樓8層018號100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 創作人 Criador : 劉振華 Zhenhua LIU, 郭琦 Qi GUO, 

蔡楊洋 Yangyang CAI

[51] 分類 Classificação : 14 - 03

[54] 標題 Título : 手機。

 Telemóvel.

[57] 摘要 Resumo : 此外觀設計的新穎性，在於此等表述所

示物品的形狀、構形、式樣或裝飾的特色。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2019/08/12，中國 China，編號

N.º 201930435565.6

[21] 編號 N.º : D/002423

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[71] 申請人 Requerente : ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 

Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

[72] 創作人 Criador : Zhenwei Zhang

[51] 分類 Classificação : 14 - 02

[54] 標題 Título : 掃碼盒。

 Caixa de código de digitalização.

[57] 摘要 Resumo : 表述所顯示的物品的形狀、構形、式樣及

裝飾包括其中產生的顏色組合是聲稱具有新穎性的外觀

設計特色。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2019/08/05，中國 China，編號

N.º 201930421518.6

[21] 編號 N.º : D/002424

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[71] 申請人 Requerente : ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 

Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

[72] 創作人 Criador : Huayang Zhao

[51] 分類 Classificação : 14 - 02
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[54] 標題 Título : 帶屏幕的收銀設備。

 Dispositivo de caixa com tela.

[57] 摘要 Resumo : 表述所顯示的物品的形狀、構形、式樣及

裝飾包括其中產生的顏色組合是聲稱具有新穎性的外觀

設計特色。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2019/08/05，中國 China，編號

N.º 201930421679.5

[21] 編號 N.º : D/002425

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[71] 申請人 Requerente : ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 

Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

[72] 創作人 Criador : Huayang Zhao

[51] 分類 Classificação : 14 - 02

[54] 標題 Título : 帶屏幕的收銀設備。

 Dispositivo de caixa com tela.

[57] 摘要 Resumo : 表述所顯示的物品的形狀、構形、式樣及

裝飾包括其中產生的顏色組合是聲稱具有新穎性的外觀

設計特色。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2019/08/05，中國 China，編號

N.º 201930421679.5

[21] 編號 N.º : D/002427

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[71] 申請人 Requerente : 北京小米移動軟件有限公司

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區西二旗中路33號院6

號樓8層018號100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 創作人 Criador : 龔晟宇 Shengyu GONG

[51] 分類 Classificação : 14 - 03

[54] 標題 Título : 手機。

 Telemóvel.

[57] 摘要 Resumo : 此外觀設計的新穎性，在於此等表述所

示物品的形狀、構形、式樣或裝飾的特色。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2019/08/09，中國 China，編號

N.º 201930432244.0

[21] 編號 N.º : D/002431

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

[71] 申請人 Requerente : ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 

Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

[72] 創作人 Criador : Zhenwei Zhang, Fenghuan Gu

[51] 分類 Classificação : 14 - 02

[54] 標題 Título : 刷臉支付設備。

 Dispositivo de pagamento por reconhecimento facial.

[57] 摘要 Resumo : 表述所顯示的物品的形狀、構形、式樣及

裝飾包括其中產生的顏色組合是聲稱具有新穎性的外觀

設計特色。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2019/08/21，中國 Ch ina，編號

N.º 201930455005.7

[21] 編號 N.º : D/002432

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

[71] 申請人 Requerente : 拯救鴨子股份公司

 SAVE THE DUCK S.P.A.

 地址 Endereço : Via Arcivescovo Calabiana, 6 20139 

Milano (Italy)

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

[72] 創作人 Criador : N．巴吉 NICOLAS BARGI

[51] 分類 Classificação : 20 - 99, 32 - 00

[54] 標題 Título : 吉祥物。

 Mascote.

[57] 摘要 Resumo : 本物品作為用於廣告和銷售的吉祥物。
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior id a d e : 2019/08/21，歐洲聯盟 Un i ão 

Europeia，編號N.º 006740569-0001

[21] 編號 N.º : D/002433

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

[71] 申請人 Requerente : 拯救鴨子股份公司

 SAVE THE DUCK S.P.A.

 地址 Endereço : Via Arcivescovo Calabiana, 6 20139 

Milano (Italy)

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

[72] 創作人 Criador : N．巴吉 NICOLAS BARGI

[51] 分類 Classificação : 20 - 99, 32 - 00

[54] 標題 Título : 吉祥物。

 Mascote.

[57] 摘要 Resumo : 本物品作為用於廣告和銷售的吉祥物。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior id a d e : 2019/08/21，歐洲聯盟 Un i ão 

Europeia，編號N.º 006740569-0002

[21] 編號 N.º : D/002521

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/06/16

[71] 申請人 Requerente : 謝耀宇

 TSE YIU YU STEPHEN

 地址 Endereço : 澳門羅神父街19號泉亨花園11樓A

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[71] 申請人 Requerente : 陳嘉敏

 CHAN KA MAN

 地址 Endereço : 澳門俾利喇街77號宏利花園9B

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 創作人 Criador : 謝耀宇 TSE YIU YU STEPHEN, 陳

嘉敏 CHAN KA MAN

[51] 分類 Classificação : 11 - 01

[54] 標題 Título : 后冠。

 Coroa.

[57] 摘要 Resumo : 中間以女士的優雅體態去表達，加上以

蓮花作為底部承托，寓意女士像蓮花一樣綻放。材質為K

白金。

 附圖 Figura : 

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

提出的設計及新型註冊申請之批示，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 desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

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

D/001520 2020/08/21 RICHEMONT 

INTERNATIONAL SA

第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

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

D/001521 2020/08/21 RICHEMONT 

INTERNATIONAL SA

第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/001522 2020/08/21 RICHEMONT 

INTERNATIONAL SA

第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/001558 2020/08/21 Rimowa GmbH 第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/001559 2020/08/21 Rimowa GmbH 第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/001563 2020/08/21 Cashmaster International 

Limited

第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/001586 2020/08/21 DEQ SYSTEMS CORP. 第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/001587 2020/08/21 Aquasana, Inc. 第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/001588 2020/08/21 Aquasana, Inc. 第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/001639 2020/08/21 Sirin Labs AG 第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/001675 2020/08/21 葉秀文

IP SAO MAN

第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/001971 2020/08/21 崔德明 第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

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

D/001972 2020/08/21 CMC（國際）貿易工程有限

公司

第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/001973 2020/08/21 CMC（國際）貿易工程有限

公司

第173條a）項和第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）

項。

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

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

D/002043 2020/08/21 惠州市吉瑞科技有限公司深圳

分公司

HUIZHOU KIMREE 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

SHENZHEN BRANCH

四川三聯新材料有限公司

SICHUAN SANLIAN NEW 

MATERIAL CO., LTD.

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 20.º e o art.º 25.º

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, apro-

vado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conju-

gados 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/004275

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[71] 申請人 Requerente : 株式會社綠十字

 GREEN CROSS CORPORATION

 地址 Endereço : (Bojeong-dong) 107, Ihyeon-ro 30be-

on-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, 

Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

[71] 申請人 Requerente : 樂高化學生物科學股份有限公司

 LEGOCHEM BIOSCIENCES, INC.

 地址 Endereço : 8-26, Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, 

Daejeon 34302, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

[72] 發明人 Inventor : 崔珣奎 C HOI, Soongyu, 崔正燮 

C HOI, Ju ngsub, 尹少賢 YOON So-Hy u n, 金裕勛 
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KIM, Yoo Hoon, 金帝延 KIM, Jae Yeon, 李碩鎬 LEE, 

Suk Ho, 曹榮珞 CHO, Young Lag, 宋昊永 SONG, Ho 

Young, 李坮衍 LEE, Dae Yon, 白城玧 BAEK, Sung 

Yoon, 蔡尚恩 CHAE, Sang Eun, 朴泰教 PARK, Tae 

Kyo, 禹成昊 WOO, Sung Ho, 金容柱 KIM, Yong Zu

 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 201910687566.9，申請日

Data de pedido 2014/07/18，公佈號N.º de anúncio CN 

110407827A，2019/11/05

[51] 分類 Classificação : C07D413/14, A61P7/02, A61P9/10, 

A61P29/00, A61K31/53

[54] 標題 Título : GCC-4401C的新晶形和包含所述新晶形的

藥物組合物。

 Nova forma cristalina de GCC-4401C e composição 

farmacêutica contendo esta nova forma cristalina.

[57] 摘要  R e s u m o  :  本發明涉及G C C - 4 4 0 1C的新晶

形和包含所述新晶形的藥物組合物。本發明涉及

5-氯-N-（｛（5S）-2-氧代-3-［4-（5,6-二氫-4H-［1,2,4］三

嗪-1-基）苯基］-1,3-噁唑烷-5-基｝甲基）噻吩-2-甲酰胺

甲磺酸鹽的新晶形和包含所述新晶形的藥物組合物。根

據本發明的化合物新晶形即使在高溫和潮濕環境下仍表

現出優異的穩定性，因此可有利地用於預防或治療疾病，

例如血栓形成、心肌梗死、動脈粥樣硬化、炎症、卒中、

心絞痛、血管成形術後的再狹窄、以及血栓栓塞。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/004282

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[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 : 梶田雄一, 味上達, 宮野鼻悠平, 小池竜

樹, 大仁將揮, 大藪紀雄, 荻野正樹, 竹內公平, 伊藤吉輝, 

德永禮仁, 杉本貴裕, 宮崎徹, 小田恒夫, 帆足保孝, 服部

靖志, 今村圭佑

 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 201880050612.8，申請日

Data de pedido 2018/08/02，公佈號N.º de anúncio CN 

111051295A，2020/04/21

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/06, C07D405/06, 

C07D417/06, C07D211/36, A61P3/04, A61K31/435

[54] 標題 Título : 雜環化合物及其用途。

 Composto heterocíclico e seu uso.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供具有2型食欲素受體激動劑活

性的雜環化合物。由式(I)表示的化合物或其鹽可用作用

於預防或治療發作性睡病的藥劑，其中每個符號如說明

書所描述。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2017/08/03，日本 Japão，編號

N.º 2017-150685

 2017/12/25，日本 Japão，編號N.º 2017-248495

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/002443

[22] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 曾慈祥

 地址 Endereço : 中國台灣台中市北區漢口路4段367號11

樓

[72] 發明人 Inventor : 曾慈祥

 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 ZL201610592682.9，申請

日Data de pedido 2016/07/26，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107648843B，2020/05/19
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[51] 分類 Classificação : A63F9/20

[54] 標題 Título : 麻將牌的推牌裝置。

 Dispositivos para baralhar Mahjong.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開一種麻將牌的推牌裝置，包

含：一輸入平臺、一升降機構、一待轉平臺及一推牌機

構；該輸入平臺可由外部輸入一橫列麻將牌；該升降機構

設有一升降臺；該推牌機構設有一U形推框，該U形推框

可於該輸入平臺、升降臺及待轉平臺之間呈滑移；該U形

推框可推移由該輸入平臺輸入的麻將牌至該集牌平臺，

該集牌平臺中的麻將牌達到設定數量，該U形推框將該

麻將牌推移至該待轉平臺，並使該升降臺下降後，該U

形推框再將該麻將牌推移至該取牌平臺，再使該升降臺

上升並且該輸入平臺可再次輸入下一局遊戲使用的麻將

牌，同時，該取牌平臺上的麻將牌可再提供機器手臂取

用進行遊戲。本發明具有達到排列自動化減少人工干預、

及減少遊戲等待時間的功效。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003907

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/10/25

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 加利福尼亞大學董事會

 T H E R E GE N T S OF T H E U N I V E R SI T Y OF 

CALIFORNIA

 地址 Endereço : 1111 Frankl in Street, 12th Floor, 

Oakland, California 94607-5200, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 吳佳蓉, J．奧努夫爾, W．A．利姆

 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 ZL201480016737.0，申請

日Data de pedido 2014/02/14，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105142677B，2019/08/30

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K48/0 0, C07K14/705, 

C07K16/28, C12N5/0783

[54] 標題 Título : 嵌合抗原受體及其使用方法。

 Receptor de antígeno quimérico e métodos de uso do 

mesmo.

[57] 摘要 Resumo : 本公開提供了異二聚體條件性有活性嵌

合抗原受體（CAR），和包含編碼所述CAR的核苷酸序

列的核酸。本公開提供了經遺傳修飾以産生所述CAR的

細胞。本公開的CA R可用於多種方法，還公開了所述方

法。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/02/15，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/765,585

[21] 編號 N.º : J/004077

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/03/23

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 賽爾基因昆蒂賽爾研究公司

 CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC.

 地址 Endereço : 9393 Towne Centre Drive, Suite 110, 

San Diego, CA 92121, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 邁克爾．約翰．本內特, 胡安．曼紐爾．

貝坦科特, 阿莫格．博盧爾, 史蒂芬．W．卡爾多, 杰弗里．

艾倫．斯塔福德, 詹姆斯．馬文．維爾

 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 ZL201480069272.5，申請

日Data de pedido 2014/10/17，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105828820B，2020/01/07

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/472, A61K31/497, 

A61K31/501

[54] 標題 Título : 布羅莫結構域抑制劑。

 Inibidores de bromodomínio.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及被取代的雜環衍生的化合物、

包含所述化合物的組合物、以及所述化合物和組合物用

於通過抑制蛋白質例如組蛋白的乙酰賴氨酸區的布羅莫

結構域介導的識別的表觀遺傳調節的用途。所述組合物

和方法對於治療癌症和腫瘤疾病是有用的。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/10/18，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/893,133

 2014/01/24，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/931,467

[21] 編號 N.º : J/004197

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/06/02

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 馬爾斯公司

 MARS, INCORPORATED

 地址 Endereço : 6885 Elm Street, Mclean, Virginia 

22101, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 邁克爾．范贊特 VAN ZANDT, MI-

CHAEL, 甘納爾．艾瑞克．小亞格德曼 JAGDMANN, 

JR., GUNNAR ERIK

 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 ZL201610322649.4，申請

日Data de pedido 2011/10/19，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106008569B，2020/04/03

[51] 分類 Classificação : C07F5/02, A61K31/69, A61P35/00, 

A61P 11 / 0 0 ,  A61P 9/12 ,  A61P 9/10 ,  A61P 15/10 , 

A61P 13/12 ,  A61P 11 / 0 6 ,  A61P 7/ 0 8 ,  A61P 7/ 0 0 , 

A61P25/28, A61P17/02

[54] 標題 Título : 作為精氨酸酶抑制劑的硼酸鹽及其組合物

和用途。
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 Boronatos que servem como inibidores de «arginase», 

composições e aplicações dos mesmos.

[57] 摘要 Resumo : 本申請涉及作為精氨酸酶抑制劑的硼酸

鹽及其組合物和用途。式I化合物是精氨酸酶I和I I活性

的強效抑制劑，

 

 其中R1、R2、R3、R4、D、W、X、Y和Z在說明書中定義。

本發明還提供所述化合物的醫藥組合物以及其在治療或

預防與精氨酸酶活性有關的疾病或病況中的使用方法。

[30] 優先權 Prioridade : 2010/10/26，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/406,760

[21] 編號 N.º : J/004225

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/06/15

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 奧列基因發現技術有限公司

 AU R IGEN E DISCOV ERY T EC H NOLOGI ES 

LIMITED

 地址 Endereço : 39-40, KIADB Industrial Area, Elec-

tronic City Phase II, Hosur Road, Bangalore 560 100, 

Karnataka (lN)

 國籍 Nacionalidade : 印度 Indiana

[72] 發明人 Inventor : V.R.貢馬迪, S.薩馬達

 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 ZL201580013752.4，申請

日Data de pedido 2015/01/12，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106456619B，2020/03/27

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/454, A61K31/428, 

C07D413/14

[54] 標題 Título : 作為IRAK4抑制劑的二環雜環衍生物。

 Derivados de «bicyclic heterocyclyl» como inibidores 

IRAK4.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供了在治療上可用作激酶抑制

劑特別是IRAK4抑制劑的式（I）的二環雜環基激酶抑制

劑化合物和其藥學上可接受的鹽或立體異構體，

 

 其中A、Y、Z、X1、X2、X3、R1、R3、‘m’、‘n’和‘p’具有

說明書中給出的含義，可用於治療或預防疾病或病症，特

別是它們在由激酶特別是I R A K4酶介導的疾病或病症

中的使用。本發明還提供藥物組合物，其包含至少一種式

（I）化合物和用於其的藥學上可接受的載體、稀釋劑或

賦形劑。

[30] 優先權 P r ior idade : 2014/01/13，印度 Í nd ia，編號

N.º 158/CHE/2014

 2014/06/20，印度 Índia，編號N.º 3000/CHE/2014

[21] 編號 N.º : J/004232

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/06/17

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 吉利德科學公司

 GILEAD SCIENCES, INC.

 地址 Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[73] 權利人 Titular : 捷克有機化學和生物化學研究院

 INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND 

BIOCHEMISTRY OF THE AS CR,V.V.I.

 地址 Endereço : Flemingovo Nam. 2., 166 10 Praha 6, 

Czech Republic

 國籍 Nacionalidade : 捷克共和國 Checa

[72] 發明人 Inventor : P．揚薩, M．克瓦斯你卡, R．L．馬克曼

 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 ZL201580075810.6，申請

日Data de pedido 2015/12/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107207498B，2020/03/24

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/519, 

A61P31/18, A61K45/06

[54] 標題 Título : 用於治療HIV的稠合嘧啶化合物。

 Compostos de pirimidina fundida para o tratamento 

do HIV.

[57] 摘要 Resumo : 本文描述了式（I）的化合物及其互變異

構體和藥用鹽，含有這些化合物的組合物和製劑，以及使

用和製備這些化合物的方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/12/24，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/096,820

[21] 編號 N.º : J/004255

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/03

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 韓國電子通信研究院

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

 地址 Endereço : 161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Dae-

jeon 305-700, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

[72] 發明人 Inventor : 李河賢, 金暉容, 林成昶, 金鐘昊, 李鎮

浩, 鄭洗潤, 曹叔嬉, 崔振秀, 金鎮雄, 安致得

 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 ZL201610838863.5，申請

日Data de pedido 2011/12/21，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107071430B，2020/06/02
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[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  H04N19/176, H04N19/70, 

H04N19/196, H04N19/13, H04N19/593, H04N19/11, 

H04N19/157, H04N19/187, H04N19/61

[54] 標題 Título : 視頻解碼設備。

 Aparelho de decodificação de vídeo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明的視頻解碼設備包括：熵解碼模

塊，用於對輸入比特流執行熵解碼，以導出與目標解碼單

元相關的量化後變換係數；反量化模塊，用於對量化後變

換係數執行反量化，以導出變換係數；預測模塊，用於從

左相鄰預測模式和上相鄰預測模式導出相鄰預測模式信

息，通過使用導出的相鄰預測模式信息來導出用於目標

解碼單元的幀內預測模式，和基於導出的幀內預測模式

對該目標解碼單元執行幀內預測；和加法器，用於將基於

所述變換係數生成的殘差塊與通過幀內預測生成的預測

的塊相加，以生成重構塊，其中該左相鄰預測模式是與

該目標解碼單元的左邊相鄰的左相鄰單元的幀內預測模

式，該上相鄰預測模式是與該目標解碼單元的上邊相鄰

的上相鄰單元的幀內預測模式。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2010/12/21，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 10-2010-0131086

 2011/02/24，南韓 C oreia do Su l，編號N.º 10-2011-

0016610

 2011/05/18，南韓 C oreia do Su l，編號N.º 10-2011-

0046785

 2011/12/21，南韓 C oreia do Su l，編號N.º 10-2011-

0139469

[21] 編號 N.º : J/004256

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/03

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 韓國電子通信研究院

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

 地址 Endereço : 161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Dae-

jeon 305-700, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

[72] 發明人 Inventor : 李河賢, 金暉容, 林成昶, 金鐘昊, 李鎮

浩, 鄭洗潤, 曹叔嬉, 崔振秀, 金鎮雄, 安致得

 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 ZL201610837076.9，申請

日Data de pedido 2011/12/21，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107105236B，2020/06/09

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/11,  H0 4N19/13, 

H04N19/157, H04N19/169, H04N19/176, H04N19/196, 

H04N19/593, H04N19/70, H04N19/61

[54] 標題 Título : 視頻解碼設備、視頻編碼設備和計算機可

讀記錄介質。

 Aparelho de decodificação de vídeo, aparelho de codi-

ficação de vídeo e meio de gravação legível por compu-

tador.

[57] 摘要 Resumo : 根據本發明的視頻解碼設備包括：熵解

碼模塊，用於對輸入比特流執行熵解碼，以導出與目標解

碼單元相關的量化後變換係數；預測模塊，用於從左相鄰

預測模式和上相鄰預測模式導出相鄰預測模式信息，通

過使用導出的相鄰預測模式信息來導出用於目標解碼單

元的幀內預測模式，和基於導出的幀內預測模式對該目

標解碼單元執行幀內預測；和加法器，用於將基於量化後

變換係數生成的殘差塊與通過幀內預測生成的預測塊相

加，以生成重構塊，其中該左相鄰預測模式是與該目標解

碼單元的左邊相鄰的左相鄰單元的幀內預測模式，而該

上相鄰預測模式是與該目標解碼單元的上邊相鄰的上相

鄰單元的幀內預測模式。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2010/12/21，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 10-2010-0131086

 2011/02/24，南韓 C oreia do Su l，編號N.º 10-2011-

0016610

 2011/05/18，南韓 C oreia do Su l，編號N.º 10-2011-

0046785

 2011/12/21，南韓 C oreia do Su l，編號N.º 10-2011-

0139469

[21] 編號 N.º : J/004259

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/06

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 吉利德科學公司

 GILEAD SCIENCES, INC.

 地址 Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[73] 權利人 Titular : 捷克有機化學和生物化學研究院

 INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND 

BIOCHEMISTRY OF THE AS CR,V.V.I.

 地址 Endereço : Flemingovo Nam. 2., 166 10 Praha 6, 

Czech Republic

 國籍 Nacionalidade : 捷克共和國 Checa

[72] 發明人 Inventor : P．揚薩, P．西蒙, E．蘭斯登, Y．E．胡, 

O．巴欽斯基, M．德莫克, R．L．馬克曼

 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 ZL201580076616.X，申請

日Data de pedido 2015/12/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107278201B，2020/05/19
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[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ão : C07D239/84, C07D239/95, 

C07D401/12, C07D403/12, A61K31/517, A61P31/18, 

A61K45/06

[54] 標題 Título : 用於治療HIV的喹唑啉衍生物。

 Derivados de quinazolina usados para tratar do VIH.

[57] 摘要 Resumo : 本文描述了式（I）的化合物及其互變異

構體和藥用鹽、包含這些化合物的組合物和製劑及使用

和製備這些化合物的方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/12/24，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/096,748

[21] 編號 N.º : J/004266

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/13

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 吉利德康涅狄格有限公司

 Gilead Connecticut, Inc.

 地址 Endereço : 333 Lakeside Drive Foster City, CA 

94404, US

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[73] 權利人 Titular : 遺傳技術研究公司

 GENENTECH, INC.

 地址 Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080, US

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 I nventor : A．J．M．巴爾博薩 BA R BOSA, 

Antonio, J., M., P．A．布羅姆格倫 BLOMGREN, Pe-

ter, A., K．S．柯里 CURRIE, Kevin, S., R．克里什納

穆爾蒂 KRISH NAMOORTH Y, Ravi, J．E．克羅普

夫 KROPF, Jeffrey, E., S．H．李 LEE, Seung H., S．

A．米切爾 MITCHELL, Scott, A., D．奧特瓦恩 OR-

TWINE, Daniel, A．C．施密特 SCHMITT, Aaron, 

C., X．王 WANG, Xiaojing, 許建軍 XU, Jianjun, W．

楊 YOUNG, Wendy, 張洪祿 ZHANG, Honglu, 趙仲冬 

ZHAO, Zhongdong, P．E．日奇金 ZHICHKIN, Pavel, E.

 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 ZL201710450858.1，申請

日Data de pedido 2011/05/06，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107253963B，2020/04/14

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ão : C07D495/04, C07D487/04, 

A61K31/5025, A61K31/53, A61K45/06, A61P29/00, 

A61P37/0 0, A61P35/0 0, A61P35/02 , A61P19/10, 

A61P19/02, A61P9/00, A61P11/02, A61P11/06

[54] 標題 Título : 吡啶酮和氮雜吡啶酮化合物及使用方法。

 Compostos de piridona e «aza-pyridone» e métodos de 

uso dos mesmos.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及吡啶酮和氮雜吡啶酮化合物

及使用方法，更特別地，提供式I的吡啶酮和氮雜吡啶酮

化合物，包括其立體異構體、互變異構體和藥學可接受的

鹽，其用於抑制Btk激酶，並用於治療免疫性病症例如由

Btk激酶介導的炎症。本發明公開使用式I化合物在體外、

原位和體內診斷和治療哺乳動物細胞中的此類病症或相

關的病理狀態的方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2010/05/07，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/332,353

 2011/02/17，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/443,952

[21] 編號 N.º : J/004267

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/13

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

 ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[73] 權利人 Titular : 聽覺治療公司

 AUDION THERAPEUTICS B.V.

 地址 Endereço : Hogeweg 54, 1098 CE, Amsterdam, 

The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[72] 發明人 I nventor : J.M.克萊, A.埃奇, P.A.希普斯金, 

J.C.吉爾, B.K.帕特爾, H.H.G.范埃斯, A.D.弗羅布列斯

基, 趙改英

 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 ZL201680039699.X，申請

日Data de pedido 2016/07/01，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107849054B，2020/04/28

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/14, C07D471/14, 

A61K31/55, A61P27/16, A61P35/00

[54] 標題 Título : NOTCH通路信號傳導抑制劑化合物。

 Compostos inibidores de sinalização da via NOTCH.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供可用作用於治療指定癌症、由

聽毛細胞損失造成的感音神經性聽力損失和誘導聽毛細

胞生成的Notch通路信號傳導抑制劑的下列化合物或其

可藥用鹽和含有所述化合物的藥物組合物。

 附圖 Figura : 
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[30] 優先權 Prioridade : 2015/07/07，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/189393

[21] 編號 N.º : J/004268

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/13

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : ELC管理有限責任公司

 ELC MANAGEMENT LLC

 地址 Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : N.佩爾諾代, K.董, E.佩勒

 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 ZL201580067183.1，申請

日Data de pedido 2015/11/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106999400B，2020/05/15

[51] 分類 Classificação : A61K8/64, A61K8/66, A61Q17/04, 

A61Q19/00, A61Q19/08

[54] 標題 Título : 包含Sirt6活化劑和DNA修復酶的組合物。

 Composições compreendendo o activador da Sirt6 e a 

enzima de reparo de DNA.

[57] 摘要 Resumo : 本發明的組合物包含8-氧代鳥嘌呤糖基

化酶(OGG1)和SIRT6活化肽G-A-G-V-S-A-E-N H2。

本發明的組合物通過促進皮膚細胞DNA的修復和／或

通過保護皮膚細胞DNA免受UV損傷而表現出抗衰老作

用。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/12/09，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/089618

[21] 編號 N.º : J/004274

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 阿道恰公司

 ADOCIA

 地址 Endereço : 115 Avenue Lacassagne F-69003 

Lyon, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

[72] 發明人 Inventor : 熱拉爾．蘇拉 SOULA, Gerard, 埃

馬努埃爾．多蒂 DAUTY, Emmanuel, 里夏爾．沙爾韋 

CHARVET, Richard

 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 ZL201380059136.3，申請

日Data de pedido 2013/11/13，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104903341B，2020/04/21

[51] 分類 Classificação : C07K5/00

[54] 標題 Título : 由離散數個糖單元組成的骨架組成的經取

代陰離子化合物。

 Compostos aniónicos substituídos que consistem do 

esqueleto constituído por um número discreto de uni-

dades de sacarídeos.

[57] 摘要 Re s u mo : 本發明涉及經取代陰離子化合物，其

由通過相同或不同糖苷鍵鍵合的1至8之間的離散數u

（1≤u≤8）個相同或不同糖單元組成的骨架組成，所述

糖單元選自環狀形式或開環還原形式的被隨機取代的戊

糖、己糖、糖醛酸、N-乙酰己糖胺。本發明還涉及用於製

備所述化合物的方法和包含所述化合物的藥物組合物。

[30] 優先權 Pr ior idade : 2012/11/13，法國 França，編號

N.º 12/60808

 2012/11/13，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/725,775

 2012/11/14，法國 França，編號N.º 12/60855

 2012/11/14，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/726,349

 2013/02/12，法國 França，編號N.º 13/51199

 2013/02/12，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/763,766

[21] 編號 N.º : J/004276

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 三菱重工環境．化學工程株式會社

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENVIRON-

MENTAL & CHEMICAL ENGINEERING CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 4-2, Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 澤本嘉正, 佐藤淳

 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 ZL201880001833.6，申請

日Data de pedido 2018/10/10，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 109937328B，2020/05/08

[51] 分類 Classificação : F23G5/00, F23G5/50, F23H7/08

[54] 標題 Título : 被焚燒物燃燒用機械爐排爐。

 Fornalha para queimar material a ser incinerado.

[57] 摘要 Resumo : 提供一種被焚燒物燃燒用機械爐排爐，

其從給料器（4）供給被焚燒物，且在具備多個固定爐排

片（15）和多個移動爐排片（16）的乾燥段（11）、燃燒段

（12）及燃燼段（13）一邊順次輸送被焚燒物，一邊分別

進行乾燥、燃燒及燃燼，在所述機械爐排爐中，乾燥段

（11）以輸送方向下游側朝向下方的方式傾斜配置，燃燒

段（12）與乾燥段（11）連接，且以輸送方向下游側朝向

上方的方式傾斜配置，燃燼段（13）與燃燒段（12）連接，

且以輸送方向下游側朝向上方的方式傾斜配置。
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2017/10/17，日本 Japão，編號

N.º 2017-201342

[21] 編號 N.º : J/004277

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/20

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 杜比國際公司

 DOLBY INTERNATIONAL AB

 地址 Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[72] 發明人 Inventor : 金升煥, 路易斯．約瑟夫．克倫斯基, 克

里斯多夫．安德魯．西格爾

 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 ZL201810180885.6，申請

日Data de pedido 2013/04/11，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 108134943B，2020/06/16

[51] 分類 Classificação : H04N19/91, H03M7/40

[54] 標題 Título : 用於對與變換係數相關聯的比特流進行編

碼和解碼方法。

 Método de codificação e decodificação do fluxo de bits 

associado aos coeficientes de transformação.

[57] 摘要 Re su mo : 描述了一種將高吞吐量編碼模式用於

H EVC中的CA BAC的系統。所述系統可以包括電子設

備，該電子設備被配置為：獲得數據塊以使用基於算術

的編碼器進行編碼；使用所獲得的塊產生語法元素的序

列；將所述序列的絕對值-3值或與絕對值-3值相關聯的

參數與預設值進行比較；以及根據比較結果，使用第一

碼或不同於第一碼的第二編碼，將絕對值-3值轉換為碼

字。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2012/04/11，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/622,990

[21] 編號 N.º : J/004279

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 德克薩斯大學系統董事會

 THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY 

OF TEXAS SYSTEM

 地址 Endereço : 210 West 7th Street, Austin, TX 78701 

(US)

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 伯頓．迪基 DICKEY, Burton, 邁克

爾．圖維姆 TUVIM, Michael, 斯科特．埃文斯 EVANS, 

Scott

 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 ZL201510337464.6，申請

日Data de pedido 2010/03/25，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105126072B，2020/05/15

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38 /0 8 ,  A61P 31 /0 0 , 

A61K31/7084, A61K31/7088

[54] 標題 Título : 用於刺激哺乳動物對病原體的先天免疫抵

抗力的組合物。

 Composições aplicadas para estimular a resistência 

imunológica inata de mamíferos a patógenos.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了用於刺激哺乳動物對病原

體的先天免疫抵抗力的組合物，涉及微生物學、免疫學和

抗微生物藥物治療學領域。本發明的實施方案涉及在患

有微生物感染或有發生這種感染之風險的個體中治療、

抑制或減輕微生物感染的方法，其包括向所述個體施用

有效量的TLR9和TLR2/6激動劑的步驟。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2009/03/25，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/163,137

 2009/05/18，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/179,246

[21] 編號 N.º : J/004280

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 日本塗料控股有限公司

 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.

 地址 Endereço : 2-1-2, Oyodokita, Kita-ku, Osaka-shi, 

Osaka 5318511 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 藤田健 FUJITA, Takeshi, 大西勇 

ONISHI, Isamu, 安達陽一 ADACHI, Yoichi, 鈴木豪 

SUZUKI, Go, 鐮谷和行 KAMAYA, Kazuyuki

 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 ZL201780006132.7，申請

日Data de pedido 2017/01/12，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 108521768B，2020/06/12

[51] 分類 Classificação : B32B27/20, B05D1/36, B05D5/06, 

B05D7/24, C09D201/00
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[54] 標題 Título : 多層塗膜及多層塗膜的形成方法。

 Película de revestimento multicamada e método de 

formação da mesma.

[57] 摘要 Resumo : 提供具有兼具高紅外光反射性與高可見

光透過性的紅外反射性塗膜，且相比於底漆層單層具有

更高的紅外光反射性的多層塗膜及其形成方法。該多層

塗膜中，紅外反射性塗膜含有鱗片狀的紅外反射性顔料

與樹脂，紅外反射性顔料包括由電介質層與金屬薄膜層

交互層疊形成且最外層配置成所述電介質層的層疊體，

電介質層由選自二氧化鈦、五氧化二鈮、氧化鈰、摻錫

氧化銦、氧化鋅以及氧化錫形成的組的1種或2種以上形

成，金屬薄膜層由銀化合物形成，金屬薄膜層的膜厚

為5∼15nm，以可見光及其周邊區域的入射光的波長λ為
250∼980nm，電介質層的折射率為r，則電介質層的膜厚

為（（Nλ）/（4r））±20nm，其中，N＝1、2或3，底漆塗膜的

紅外反射率R1小於80%，紅外反射性塗膜的紅外反射率

R2大於R1。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2016/01/13，日本 Japão，編號

N.º 2016-004715

[21] 編號 N.º : J/004281

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : VTV治療有限責任公司

 VTV THERAPEUTICS LLC

 地址 Endereço : 3980 Premier Drive, Suite 310, High 

Point, North Carolina 27265, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : A．M．M．米賈里, B．A．克拉克, D．

R．波里塞蒂, J．C．小奎達, M．C．瓦爾卡西洛佩茲, R．

C．安德魯斯, S．T．戴維斯, T．S．約庫姆

 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 ZL201480004613.0，申請

日Data de pedido 2014/01/14，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104968341B，2020/06/09

[51] 分類 C l a s s i f i c aç ão : A61K31/155, A61K31/5383, 

A61P3/10

[54] 標題 Título : GLP1R激動劑和二甲雙胍的組合及其在製

備治療2型糖尿病和其他障礙的藥物中的用途。

 Combinações de agonista de GLP1R com metformina, 

e seu uso na preparação de medicamentos para trata-

mento de diabetes tipo 2 e outros distúrbios.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供與二甲雙胍組合的胰高血糖

素樣肽1受體激動劑的用途。所述用途包括治療2型糖尿

病、降低血糖和改善二甲雙胍的治療有效性。本發明還提

供包含GLP1R激動劑和二甲雙胍的藥物組合物。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/01/17，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/753,567

[21] 編號 N.º : J/004283

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 水晶池（庫拉索）有限責任公司

 CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.

 地址 Endereço : Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 

Curacao, NL

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[72] 發明人 Inventor : F．B．菲什曼特里斯

 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 ZL201710013973.2，申請

日Data de pedido 2014/12/29，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106587218B，2020/06/05

[51] 分類 Classificação : C02F1/00, C02F1/40, C02F1/52, 

C02F9/00

[54] 標題 T ítu lo : 用於保持大型水體中的水質的系統和方

法。

 Sistema e método para manter a qualidade de água em 

grandes corpos de água.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及用於保持大型水體中的水質

的系統和方法，其中所述方法包括：（a）向水體中的水施

加有效量的絮凝劑以將水的濁度保持在2NTU以下；（b）

運行移動的抽吸裝置以保持基於C M Y K量表的底部顔

色的黑色成分的增加在30%以下；（c）過濾由移動的抽

吸裝置抽吸的水並將所述過濾的水返回至水體；和（d）

運行脫脂系統以保持地表水層具有低於約20mg/L的漂

浮油脂。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/12/09，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 14/564,957

[21] 編號 N.º : J/004285

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : IONIS製藥公司

 IONIS PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço : 2855 Gazelle Court, Carlsbad, CA, 

92010, US

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : S．M．弗賴爾 FREIER, Susan, M., 

M．J．格雷厄姆 GR A H A M, Mark, J., R．M．克魯克 

CROOKE, Rosanne, M.
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 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 ZL201480068063.9，申請

日Data de pedido 2014/12/24，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105814204B，2020/04/28

[51] 分類 Classificação : C12N15/113

[54] 標題 Título : 促血管生成素樣3表達的調節。

 Modulação de expressão de «angiopoietin-like 3».

[57] 摘要 Resumo : 本文提供用於降低動物中A NGP T L3 

m R NA和蛋白質的表達的方法、化合物和組合物。本文

也提供用於降低動物中的脂質和／或葡萄糖的方法、化

合物和組合物。此類方法、化合物和組合物適用於治療、

預防、延遲或改善有需要的個體的心血管疾病和／或代

謝疾病中的任何一個或多個、或其症狀。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/12/24，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/920,652

[21] 編號 N.º : J/004286

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/24

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 西格諾藥品有限公司

 Signal Pharmaceuticals, LLC

 地址 Endereço : 4550 Towne Centre Court San Diego, 

CA 92121, US

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 希瑟．雷蒙, 徐水蟾, 安東尼婭．洛佩茲-

吉羅納, 辻俊哉, 克里斯汀．梅．海格, 埃倫．菲爾瓦羅夫

 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 ZL201480034608.4，申請

日Data de pedido 2014/04/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105377260B，2020/06/12

[51] 分類 Classificação : A61K31/4985, A61P35/02

[54] 標題 Título : 二氫吡嗪并－吡嗪類化合物在製備治療癌

症的藥物中的應用。

 Uso do composto de «dihydropyrazino-pyrazines» na 

preparação de medicamentos para tratamento de 

cancros.

[57] 摘要 Resumo : 本文提供用於治療或預防慢性淋巴細胞

白血病的方法，其包括向慢性淋巴細胞白血病患者施用

有效量的二氫吡嗪并－吡嗪化合物。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/04/17，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/813,031

 2013/04/24，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/815,492

[21] 編號 N.º : J/004287

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 眼驗股份有限公司

 EYEVERIFY INC.

 地址 Endereço : 1740 Main Street, Suite 100, Kansas 

City, MO 64108, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : R．R．德拉赫沙尼 DERAKHSHA-

NI, REZA R.

 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 ZL201580021908.3，申請

日Data de pedido 2015/03/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107077550B，2020/07/07

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6 F 21 /32 ,  G 0 6 F 21 /62 , 

G06F21/88, H04L29/06, H04M1/673, H04W12/12, 

G06F21/31

[54] 標題 Título : 用於用戶驗證的生物聯繫。

 Vínculo biológico usado para autenticação do usuário.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及用於將用戶電子地聯繫到移

動裝置的系統及方法。在所述移動裝置上驗證用戶且收

集初始傳感器數據（例如，無綫電信號讀數、加速度計讀

數、圖像／視頻、音頻）。基於計時器或其它觸發事件，捕

獲並評估額外傳感器數據。基於對所述傳感器數據的所

述評估，確定表示所述裝置是否仍被所述用戶佔有的可

能性的值。在確定此值小於閾值之後，即刻要求所述用戶

在所述移動裝置上重新驗證以進一步與所述裝置或所述

裝置上的特定特徵互動。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/04/07，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/976,219

[21] 編號 N.º : J/004288

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/27

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[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 : 張棟, 丁林潤, 李春歡, 陸東東

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 
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DNPI : 專利號N.º de patente ZL201611203764.6，申請

日Data de pedido 2016/12/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106961417B，2020/05/22

[51] 分類 Classificação : H04L29/06, H04L9/14

[54] 標題 Título : 基於密文的身份驗證方法。

 Método de verificação de identidade baseado em 

criptografia.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提出了基於密文的身份驗證方法，

其包括：數據處理服務器周期性地或基於請求向用戶的移

動終端推送一個或多個第一限制密鑰和一個或多個第二

限制密鑰；在用戶通過移動終端發起安全性信息交互過程

時，駐留於移動終端上的安全性應用使用所述一個或多個

第一限制密鑰中的一個生成應用密文，並使用所述一個或

多個第二限制密鑰中的一個生成用戶密文，隨之將所述應

用密文和用戶密文發送至安全性信息交互終端；安全性信

息交互終端在接收到應用密文和用戶密文後構建安全性

信息交互請求，並將安全性信息交互請求發送至數據處理

服務器以進行後續的安全性信息交互過程。本發明所公開

的方法具有增強的安全性並且使用便捷。

[21] 編號 N.º : J/004289

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 吉利德科學公司

 GILEAD SCIENCES, INC.

 地址 Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : P．揚薩, R．L．馬克曼, Y．E．胡, E．蘭

斯登

 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 ZL201580075766.9，申請

日Data de pedido 2015/12/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107428693B，2020/05/29

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ão : C07D217/22, C07D401/12, 

A61K31/472, A61K31/4725, A61K31/497, A61K31/501, 

A61K31/506, A61P31/18

[54] 標題 Título : 用於HIV治療的異喹啉化合物。

 Compostos de isoquinolina para o tratamento do HIV.

[57] 摘要 Resumo : 本文描述了式（I）的化合物及其互變異

構體和藥用鹽、包含這些化合物的組合物和製劑及使用

和製備這些化合物的方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/12/24，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/096,769

[21] 編號 N.º : J/004290

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 豪夫邁．羅氏有限公司

 F. Hoffmann-La Roche AG

 地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[72] 發明人 Inventor : 朱塞佩．切切里, 吉多．加利, 安尼科．

格爾格勒, 羅杰．諾克羅斯, 菲利普．普夫利格, 艾琳娜．

特爾勒, 菲利普．施密德

 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 ZL201580035425.9，申請

日Data de pedido 2015/07/27，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106715395B，2020/05/12

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D213/73, C07C255/58, 

C07C255/60, C07D213/81, C07D213/82, C07D311/58, 

C07C275/40, C07C275/42, C07D231/14, C07D231/20, 

C07C311/21, C07C211/60, C07D405/04, C07D405/12, 

C07D239/42, C07D409/14, C07C217/92, C07D241/20, 

C07D417/12, C07D261/18, C07C233/80, C07C237/48, 

C07D213/61, A61K31/505, A61P25/00

[54] 標題 Título : 作為TAAR調節劑的6-氨基-5,6,7,8-四氫

萘-2-基或3-氨基色滿-7-基衍生物。

 Derivados de «6-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-

-yl» ou «3-aminochroman-7-yl» como moduladores 

TAAR.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及式（I）的化合物，或其藥學上

適用的酸加成鹽，其可以用於治療抑鬱症、焦慮症、雙相

性精神障礙、注意缺陷多動障礙（A DH D）、應激相關

障礙、精神病性精神障礙、精神分裂症、神經病、帕金森

病、神經變性疾病、阿爾茨海默病、癲癇、偏頭痛、高血

壓、精神作用物質濫用、代謝性疾病、進食障礙、糖尿病、

糖尿病併發症、肥胖症、異常脂肪血症、能量消耗和同化

障礙、體溫穩態紊亂和功能障礙、睡眠和晝夜節律障礙

以及心血管疾病。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/07/30，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 14179042.8

[21] 編號 N.º : J/004291

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/28

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 日東紡績株式會社

 NITTO BOSEKI CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本福島縣福島市鄉野目字東1番地

 1, Aza-Higashi, Gonome, Fukushima-shi, Fukushima, 

960-8161, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 池尻廣隆, 粟野昌弘, 遠藤貞二, 宮城裕

光

 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 ZL201880024486.9，申請

日Data de pedido 2018/07/31，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 110494602B，2020/06/16

[51] 分類 Classificação : D03D15/12

[54] 標題 Títu lo : 玻璃布、預浸料以及玻璃纖維強化樹脂成

型品。

 Pano de vidro, material pré-impregnado e produto 

moldado de resina reforçada com fibra de vidro.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種玻璃布、預浸料以及玻璃

纖維強化樹脂成型品。其能夠實現玻璃布的輕量化，並

能夠高效地進行製造，能夠抑制包含該玻璃布的預浸料

的針孔產生，同時維持優異的外觀。本發明的玻璃布由分

別集束了30∼44根具備3.0∼4.0μm的直徑範圍的玻璃長

絲的經紗和緯紗構成，該經絲與該緯絲的織密度為100∼

125根/25mm，該玻璃布具備6.5∼11.0μ m範圍的厚度，

玻璃紗包覆率C為85.5∼99.5％，上述玻璃紗包覆率C、構

成上述經紗和上述緯紗的玻璃長絲根數的平均值F、上

述經絲和上述緯絲的織密度的平均值D滿足下式（1）：

53.0≤C×F1/2/D1/2≤57.3...（1）。

[30] 優先權 P r ior idade : 2018/02/22，日本 Japão，編號

N.º 2018-029673

[21] 編號 N.º : J/004292

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/29

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 杜比國際公司

 DOLBY INTERNATIONAL AB

 地址 Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

[72] 發明人 Inventor : F.亨利, G.克萊爾

 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 ZL201710760370.9，申請

日Data de pedido 2012/11/06，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107396103B，2020/06/23

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/117, H0 4N19/18 , 

H04N19/463, H04N19/48

[54] 標題 Título : 圖像解碼方法和設備、數據項編碼方法和

設備、裝置及存儲設備。

 Método e equipamento de decodificação de imagem, 

método e equipamento de codificação de itens de da-

dos, correspondentes dispositivos e equipamentos de 

armazenamento.

[57] 摘要 Resumo : 本公開涉及用於編碼和解碼圖像的方法、

編碼和解碼設備、以及相應的計算機程序。一種用於對

被劃分為多個分區的至少一個圖像進行編碼的方法，將

被編碼的當前分區包含數據，所述數據中至少10減1個數

據項被分配符號。該編碼方法的特徵在於，針對所述當

前分區，實現下列步驟：計算（S3）表示所述當前分區的

除了所述符號外的數據的函數的值；將所述已計算的值

與所述符號的預定值進行比較（S4）；基於所述比較的結

果，調整或不調整（S5）所述當前分區的數據項中的至少

一個；以及在調整的情況下，對所述至少一個（20）已調

整的數據項進行編碼（S20）。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2011/11/07，法國 França，編號

N.º 1160114

[21] 編號 N.º : J/004293

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[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 : 中村昌幸, 山中博義, 三谷守弘, 原田崇

史

 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 ZL201680045029.9，申請

日Data de pedido 2016/07/29，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107849052B，2020/05/12

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P19/02, A61P25/00, A61P29/00, A61P37/06

[54] 標題 Título : 吡咯并［2,3-d］嘧啶化合物或其鹽。

 Composto de «pyrrolo[2,3-d]pyrimidine» ou sal do 

mesmo.

[57] 摘要  R e s u m o : 本發明提供一種選擇性且強烈抑制

JAK3、並且具有優異的人末梢血單核細胞的增殖抑制作

用和優異的口服吸收性、在體內表現出對IL－2誘導產生

IFN－γ的抑制活性的新型化合物或其鹽、以及含有該新

型化合物或其鹽的醫藥組合物。其爲下述式（I）［式中，

X表示－C H＝C H－、－N H－、硫原子或氧原子；n表示

0∼2的整數］所示的化合物或其鹽。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2015/07/31，日本 Japão，編號

N.º 2015-152123
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[21] 編號 N.º : J/004294

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/30

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 西格諾藥品有限公司

 Signal Pharmaceuticals, LLC

 地址 Endereço : 4550 Towne Centre Court San Diego, 

CA 92121, US

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 布萊頓．L．本內特, 簡．埃爾斯納, 保羅．

厄爾德曼, 羅伯特．希爾格拉夫, 勞里．安．勒布倫, 梅格．麥

卡里克, 邁赫蘭．F．穆賈達姆, 馬克．A．納吉, 斯蒂芬．諾里

斯, 大衛．A．佩斯納, 瑪麗安．斯洛斯, 威廉．J．羅曼諾, 佐

藤喜孝, 杰雅詩麗．蒂克赫, 尹元亨, 默西迪絲．迪爾加多

 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 ZL201510389071.X，申請

日Data de pedido 2012/04/20，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105001165B，2020/06/23

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ão : C07D239/48, C07D405/12, 

A61K31/505, A61K31/506, A61P1/16, A61P29/00, 

A61P35/00

[54] 標題 Títu lo : 取代的二氨基嘧啶其組合物，和用其治療

的方法。

 Composições de diaminopirimidina substituída, e mé-

todos usando as mesmas no tratamento.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供的是具有以下結構的二氨基

嘧啶化合物：

 

 或其中R1、R2、R3和R4如本發明說明書中定義，包含有

效量的二氨基嘧啶化合物的組合物，及用於治療或預防

肝臟纖維化疾病或通過抑制JNK途徑可治療或可預防的

病症的方法。

[30] 優先權 Prioridade : 2011/04/22，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/478,076

 2011/11/03，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/555,339

[21] 編號 N.º : J/004295

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/07/31

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 井石有限會社

 Well Stone Co.

 地址 Endereço : 6742-1, Tanochokou, Miyazaki-shi, 

Miyazaki 889-1701 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 I nventor : 石井陽一 ISH I I Yoich i, 岡本猛 

OKAMOTO Takeshi, 牧野紗也香 MAKINO Sayaka

 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 ZL201880002630.9，申請

日Data de pedido 2018/03/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 109414400B，2020/06/23

[51] 分類 Classificação : A61K8/98, A61K35/02, A61K35/62, 

A61K36/13, A61P1/02, A61P11/04, A61Q11/00

[54] 標題 Título : 口腔用組合物的製造方法及口腔用組合物。

 Composições orais e método para produzir as mesmas.

[57] 摘要 Resumo : 提供適於治療或預防口腔內的疾病或症

狀的口腔用組合物的製造方法、及利用該製造方法得到的

口腔用組合物。一種口腔用組合物的製造方法、及利用該

製造方法得到的口腔用組合物，所述製造方法的特徵在

於，包括如下工序：將蚯蚓的糞土和水混合的混合工序；

及將由前述混合工序中得到的混合物產生的氣化的水回

收而得到液體的回收工序。前述混合工序中，優選進一步

將有機物與前述蚯蚓的糞土及前述水一起進行混合。

[30] 優先權 P r ior idade : 2017/03/21，日本 Japão，編號

N.º 2017-054772

[21] 編號 N.º : J/004298

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/08/03

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 正大天晴藥業集團股份有限公司

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省連雲港市郁州南路369號，

222062

 No.369 Yuzhou South Rd., Lianyungang City, Jiangsu 

222062, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 丁照中 DI NG, Zhaozhong, 孫飛 

SUN, Fei, 吳立方 WU, Lifang, 吳顥 WU, Hao, 陳曙輝 

CHEN, Shuhui, 楊玲 YANG, Ling

 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 ZL201680064165.2，申請

日Data de pedido 2016/11/04，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 108349982B，2020/05/05

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P31/12, A61P31/14, A61P31/20

[54] 標題 Título : 作為TLR7激動劑的7-（噻唑-5-基）吡咯并

嘧啶化合物。

 Compostos de «7-(thiazol-5-yl) pyrrolopyrimidine» 

como agonista de TLR7.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及作為TLR7激動劑的7-（噻唑

-5-基）吡咯并嘧啶化合物，具體涉及式（I）所示化合物或

其藥學上可接受的鹽、其製備方法、含有該類化合物的藥

物組合物、及其用於製備抗病毒藥物的用途。

 附圖 Figura : 
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[30] 優先權 P r ior idade : 2015/11/05，中國 Ch ina，編號

N.º 201510744651.6

[21] 編號 N.º : J/004299

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/08/03

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/08/26

[73] 權利人 Titular : 興和株式會社

 KOWA CO., LTD.

 地址 Endereço : 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Na-

goya-shi, Aichi 460-8625 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 小田洋士, 鈴木祐喜

 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 ZL201580051710.X，申請

日Data de pedido 2015/09/25，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106794186B，2020/06/05

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/551,  A61K 9/0 8 , 

A61P27/02, A61P27/06

[54] 標題 Título : 醫藥製劑。

 Preparação farmacêutica.

[57] 摘要 Resumo : 本發明在於提供一種改善鹵化異喹啉衍

生物在水性組成物中對光的穩定性的技術。本發明的醫

藥製劑，將含有下述通式（1）：

 ［式中、X表示鹵原子。］所示的化合物或其鹽或它們的

溶劑合物的水性組合物收容於阻斷波長300∼335n m的

光線的包裝體中。

[30] 優先權 P r ior idade : 2014/09/25，日本 Japão，編號

N.º 2014-195279

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

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

J/003748 2020/08/20 愛福萊（上海）醫療科技有限

公司

IRF Shanghai Medical Science 

Co., Ltd.

薩爾瓦托．里納爾迪

Rinaldi, Salvatore

瓦尼亞．豐塔尼

Fontani, Vania

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do 

art.º 20.º

J/003848 2020/08/20 阿部博幸

HIROYUKI ABE

川崎廣明

HIROAKI KAWASAKI

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do 

art.º 20.º

J/003868 2020/08/20 路凱包裝設備租賃（上海）有

限公司

Loscam Packaging Equipment 

Lease (Shanghai) Co. Ltd.

中山市百合金屬製品有限公司

Z h o n g s h a n B a i h e M e t a l 

Industry Co., Ltd.

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do 

art.º 20.º

發明專利之保護

Protecção 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、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈

下列在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，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。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.
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[21] 編號 N.º : I/001605

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/03/08

[71] 申請人 Requerente : 尊博科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣台中市西屯區工業區38路210

號5樓之6，5樓之8，6樓之1，6樓之2

[72] 發明人 Inventor : 許順宗, 王章義

[51] 分類 Classificação : A63F13/00

[54] 標題 Título : 一種具有判斷是否觸發立體重轉機制的遊

戲系統。

 Um tipo de sistema de jogos com uma determinação 

para accionar ou não um mecanismo de reversão tridi-

mensional.

[57] 摘要 Resumo : 本發明為利用一控制單元判斷一滾輪遊

戲的一遊戲結果是否滿足一指定條件，該指定條件為該

遊戲結果中的複數遊戲符號，替換掉任一該遊戲符號就

可能滿足一獎勵條件，且定義被替換掉的該遊戲符號位

於一替換位置；當該控制單元判斷該遊戲結果滿足該指

定條件時，該控制單元啟動一立體重轉元件產生一替代

遊戲符號，該替代遊戲符號用以取代該替換位置的遊戲

符號而更新該遊戲結果，進而該控制單元會重新判斷更

新後的該遊戲結果是否滿足該獎勵條件，並在滿足該獎

勵條件後，藉由一獎勵單元進行一獎勵程序；據此本發

明讓玩家於該遊戲結果差一點就可以進入該獎勵程序

時，可以藉由該立體重轉元件給予該玩家類似瞇牌的刺

激感，並可重新期待中獎，藉以提升玩家遊玩的興趣。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : I/001641

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/02/21

[71] 申請人 Requerente : 天使遊戲紙牌股份有限公司

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi, Shiga 

527-0232, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação : G07F17/32

[54] 標題 Título : 桌面遊戲的管理系統。

 Sistema de gestão de jogos de mesa.

[57] 摘要 Resumo : 本發明目的在於提供一種在娛樂場或其

他使用遊藝用代用貨幣的遊戲設施中，能夠基於攝像機

拍攝的圖像，掌握放置於遊藝桌的遊藝用代用貨幣各自

的位置、種類以及枚數，並使用R FID檢測作弊或不良的

遊藝用代用貨幣的桌面遊戲的管理系統。桌面遊戲的管

理系統具備如下功能：基於圖像分析裝置的圖像分析結

果，對至少包括閑家用放置區域和莊家用放置區域的各

放置區域，分別單獨地掌握所放置的遊藝用代用貨幣的

種類和枚數，對基於圖像分析裝置的圖像分析結果得到

的每個座位號或每個讀取區域的遊藝用代用貨幣的合計

金額或合計枚數與基於遊藝用代用貨幣讀取裝置的讀取

結果得到的每個所述座位號或每個讀取區域的遊藝用代

用貨幣的合計金額或合計枚數是否一致進行判定。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2019/02/21，日本 Japão，編號

N.º 2019-045249

[21] 編號 N.º : I/001647

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[71] 申請人 Requerente : 配對寶有限公司

 Matchingpro Limited

 地址 Endereço : 2/F, Dah Sing Life Bldg, 99-105 Des 

Voeux Road C, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72] 發明人 Inventor : 黃頴文 WONG, Wing Man

[51] 分類 Classificação : G06Q40/00

[54] 標題 Título : 借貸配對系統和方法。

 Sistema e método de emparelhamento de financiamentos.

[57] 摘要 Resumo : 一種自動信貸作業且優選是貸款作業或

借貸雙方配對系統，包括可操作地相互連接的信貸文件

檢驗和生成單元、任選的信貸文件穩私數據處理單元、人

工智能借貸配對單元、以及信貸報價和拍賣單元；所述信

貸報價和拍賣單元配置成向一組潛在貸方個體和/或公司

中的每一貸方通報第一信貸作業和傳送第一借方信貸文

件和/或經檢驗的第二借方信貸文件以要求所述每一貸方

提供用於所述第一信貸作業的貸款報價，基於所述貸款

報價為所述第一信貸作業線上啟動第一拍賣，並在期間

根據所述每一貸方的初始的和修訂的貸款報價實時產生

和更新線上報價優先次序表，確定至少一位於前列的貸

方以及最終的接受/選定的貸方以繼續進行和完成所述

第一信貸作業。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2019/03/14，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 19120931.1
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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

提出的發明專利註冊申請之批示，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 patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

 

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

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

I/001233 2020/08/27 SHFL entertainment, Inc. 第9條第1款f）項，結合第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 86

I/001608 2020/08/27 電競方程式控股有限公司

FORMULA SQUARE 

HOLDINGS LTD

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條第1款f）項。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

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

I/001595

I/001646

2020/08/18 轉讓

Transmissão

大樂門遊戲澳門有限公司

DYNAMIC GAMES MACAU 

LIMITED

大樂門（日本）控股有限公司

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd., 

com sede em 25-1-702, Nishi-Nippori 

2-chome, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013, 

Japan

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。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º : U/000231

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/05/11

[71] 申請人 Requerente : 天龍環保物流有限公司

 DRACO ECO LOGISTICS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘興業街4號海浪10樓郵編

999077
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 Level 10, The Wave, No. 4 Hing Yip Street Kwun 

Tong, Hong Kong 999077, China

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72] 發明人 Inventor : 宋耀斌, 莫錦源

[51] 分類 Classificação : A01M29/10

[54] 標題 Título : LED驅蚊燈燈珠及LED驅蚊燈。

 Contas de luz para lâmpada mosquiteira LED e lâm-

pada mosquiteira LED.

[57] 摘要 Resu mo : 本實用新型提供了一種L ED驅蚊燈燈

珠及L E D驅蚊燈，涉及驅蚊燈的技術領域，包括燈珠

本體；在所述燈珠本體上塗覆有用於驅蚊的熒光粉層；

點亮所述L E D驅蚊燈燈珠後燈珠發出的光波在50 0 -

700nm。解决了現有技術中存在的驅蚊燈質量差驅蚊效

果不顯著的技術問題，達到了過濾後的主波長很好的維

持在500-700nm附近，進一步提升了本實用新型的LED

驅蚊燈燈珠及LED驅蚊燈驅蚊的技術效果。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : U/000251

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/03/05

[71] 申請人 Requerente : 南順（香港）有限公司

 Lam Soon (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港新界大埔工業村大富街二十一號南

順大廈

 Lam Soon Building, 21 Dai Fu Street, Tai Po Indus-

trial Estate, New Territories, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72] 發明人 Inventor : 張湘勇

[51] 分類 Classificação : B67B3/20

[54] 標題 Título : 一種容器。

 Um tipo de recipiente.

[57] 摘要 Resumo : 本實用新型公開了一種容器，該容器包括

容器主體和蓋子組件；其中，所述蓋子組件包括上蓋和底

蓋，所述底蓋具有由所述上蓋覆蓋並與所述上蓋連接的

第一連接部和與所述容器主體連接的第二連接部，所述

第二連接部的內壁上設有至少1個底蓋卡合部，並且鄰近

所述底蓋卡合部的位置設有至少1個第一止旋件；其中，

所述容器主體的上部設有連接口部，所述連接口部的外

壁設有至少1個連接口卡合部，並且，至少1個連接口卡合

部的外側設有至少1個第二止旋件，所述第一止旋件與所

述第二止旋件配合以限制所述底蓋相對所述連接口部的

旋轉。本實用新型提供的一種容器解決了在打開容器上

蓋過程中，底蓋相對容器主體旋轉的問題，由此改善了用

戶操作的便利性，提高了用戶體驗。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : U/000286

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[71] 申請人 Requerente : EtchCO Pty Ltd

 地址 Endereço : 25 Geelong Rd Engadine NSW 2233 

Austrália

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

[72] 發明人 Inventor : Garry Etchells

[51] 分類 Classificação : E05B47/00

[54] 標題 Título : 電子鎖。

 Fechadura Electrónica.

[57] 摘要 Resumo : 一種鎖芯，其包括：本體，電子控制單元，

用於可操作地接合鎖殼的接合件，鎖桿，以及由電子控制

單元控制的旋轉工具，其中，在鎖定狀態下，接合件由鎖

桿推出以便接合鎖殼，並且其中，如果電子控制單元接收

到正確的代碼，則旋轉工具使鎖定桿旋轉，使得接合件能

否向內移動並允許鎖的旋轉，其中，鎖芯適於替換已知鎖

的殼中的機械芯，並包括保持機構以將鎖芯保持在鎖殼

中。

 Um núcleo de fechadura, incluindo um corpo, uma 

unidade de controlo electrónica, um engate para en-

gatar um invólucro de fechadura, uma barra de tra-

vamento, e um meio de rotação controlado por uma 

unidade de controlo electrónica, em que num estado 

fechado o engate é forçado para fora pela barra de tra-

vamento por forma a engatar o invólucro de fechadura, 

e em que se um código correcto for recebido pela uni-

dade de controlo electrónica, o meio de rotação roda 

a barra de travamento, para que o engate possa mover 

para dentro e permita a rotação da fechadura, em que 

o núcleo da fechadura é adaptado para substituir o 

núcleo mecânico no invólucro de uma fechadura exis-

tente, e inclui um mecanismo de retenção para reter o 

núcleo da fechadura no invólucro da fechadura.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2019/03/04，澳大利亞 Austrália，編

號N.º 2019900701

 2019/07/31，澳大利亞 Austrália，編號N.º 2019210588
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藥品及植物藥劑產品保護補充證明書之保護

Protecção de Certificado Complementar de Protecção

para Medicamentos e Produtos Fito-farmacêuticos

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

提出的藥品及植物藥劑產品保護補充證明書申請之批示，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 Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de certificado complementar de protecção para 

medicamentos e produtos fito-farmacêuticos 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 publicação.

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

F/000007 2020/08/27 轉讓

Transmissão
G.D. SEARLE LLC Wyeth Holdings LLC, com sede em 235 

East 42nd Street, New York, N.Y. 10017 
U.S.A.

更正

Rectificações

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
5 N/118197 司法判決（2020年8月19日第34期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Decisão judicial (B.O. da R.A.E.M. 
n.º 34, II Série, de 19 de Agosto de 
2020)

5中級法院廢止經濟局拒絕有關商標

註冊之批示。
5 O Acordão do TSI, revogou o 
despacho da DSE de recusa da 
marca.

5中級法院廢止經濟局批給有關商標

註冊之批示。
5 O Acordão do TSI, revogou o 
despacho da DSE de concessão da 
marca.

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-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/168492 產品（2020年7月1日第27期第二組
《澳門特別行政區公報》）

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 27, II 
Série, de 1 de Julho de 2020)

⋯⋯；用於遊戲機控制器的電池充

電器。

⋯⋯；用於遊戲機控制器的電池充

電器；與外部顯示屏或顯示器配合

使用的電腦遊戲機、與外部顯示屏

或顯示器配合使用的電子遊戲機。

2020年8月19日第34期第二組《澳門特別行政區公報》副刊，有關編號N/143262至N/143272的司法判決公佈應改為編號

N/142362至N/142372。

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 34, II Série, de 19 de Agosto de 2020, em relação ao mapa de decisão judicial n.os N/143262 

a N/143272 deve ler-se n.os N/142362 a N/142372.

二零二零年八月二十八日於經濟局——代局長 陳子慧

Direcção dos Serviços de Economia, aos 28 de Agosto de 2020. 

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

（是項刊登費用為 $629,920.00）
(Custo desta publicação $ 629 920,00)
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