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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

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/148309

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/21

[730] 申請人 Requerente : ACCOR

 地址 Endereço : 82 rue Henri Farman, 92130 lssy-les-

-Moulineaux, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產事務；不動產管理；不動產行政管

理；管理大樓、公寓和住所資產、公寓房宅管理、公寓管

理、房屋與住宿的金融及不動產管理，例如旅館、汽車旅

館、旅館複合設施、公寓、旅館住所、旅遊之家及其他休

閒渡假住宿處；銷售與租賃住宿、公寓、工作室、旅館房

間、旅館複合設施、旅館住所以及其他休閒渡假住宿處

所；為他人租賃和管理住宿；租賃所有權共享的不動產；

組織所有權共享之不動產的交換，即管理所有權共享的

不動產；假期共享所有權式的不動產服務；分時共享不動

產之管理與租賃服務；不動產領域之諮詢服務與協助；

商業資產、辦公室、辦公室空間以及集合式或個人式工作

空間之租賃與提供；租賃與供應公共工作區或可共享的

工作區；租賃具有設備的辦公室；租賃不動產；管理不動

產、商務資產、辦公室和集合式或個人式工作區；房屋或

辦公室之不動產管理服務；辦公室空間租賃；辦公室（不

動產）出租；提供私人辦公室、辦公室供應品、郵件服務、

列印中心、接待辦公室、廚房、會議室、電信硬體及其他

辦公室基礎建設的合作性工作設備，即租賃辦公室供共

事之用。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/26，法國 França，編號

N.º 184464455

 2018/06/26，法國 França，編號N.º 184464457

[210] 編號 N.º : N/148813

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/04

[730] 申請人 Requerente : INNER MONGOLIA YILI IN-

DUSTRIAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 1 Jinshan Road, Jinshan Develop-

ment Zone, Hohhot, 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 : Tónicos [medicamentos]; água mineral 

para uso médico; bebidas medicinais; fibras dietéticas; 

preparações medicinais para emagrecimento; prepa-

rações nutricionais para fins terapêuticos ou médicos; 

medicamentos para uso humano; preparações vitamí-

nicas; substâncias radioactivas para uso médico; gases 

para uso médico; condutores químicos para electrodos 

de eletrocardiógrafos; sémen para inseminação artifi-

cial; desinfectantes; soluções para lentes de contacto; 

meios para culturas bacteriológicas; doces medicinais; 

suplementos dietéticos proteicos; suplementos dieté-

ticos de lecitina; suplementos dietéticos de albumina; 

suplementos nutricionais; suplementos alimentares 
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minerais; bebidas dietéticas adaptadas para uso medi-

cinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medi-

cinal; alimentos dietéticos para uso medicinal; farinha 

de leite para bebés; alimentos para bebés; fórmula 

infantil; leite em pó para bebes; produtos purificantes 

do ar; ração animal para fins medicinais; suplementos 

dietéticos para animais; pesticidas; fraldas para bebés; 

almofadas de amamentação; abrasivos dentários; fral-

das para animais de estimação; suplementos dietéticos 

para promover o crescimento de probióticos; prepara-

ções de probióticos para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/11/26，中國 Ch ina，編號

N.º 34896317

[210] 編號 N.º : N/148814

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/04

[730] 申請人 Requerente : INNER MONGOLIA YILI IN-

DUSTRIAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 1 Jinshan Road, Jinshan Develop-

ment Zone, Hohhot, China

 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 : Carne; extractos de algas marinhas 

para alimentos; peixe, não vivo; frutos enlatados; fru-

tos em conserva; aperitivos, principalmente de frutos 

ou legumes; areca processada; legumes em conserva; 

ovos; manteiga; natas [laticínios]; leite; produtos de 

leite; iogurte; chantilly; leite em pó; bebidas lácteas, 

com predominância de leite; leite de soja; batidos de 

leite; chá à base de leite; leite de amêndoa; leite de 

soja; smetana [nata azeda]; leite de amendoim; leite 

em pó de soja; leite de soja condensado; leite de côco; 

leite de arroz; bebidas à base de leite de coco; bebidas 

à base de leite de amêndoa; bebidas à base de leite de 

amendoim; queijo; gorduras comestíveis; geleias de 

frutas; frutos secos de casca rija preparados; cogume-

los comestíveis secos; produtos de tofu (produtos de 

coalho de feijão); tripas para fazer enchidos, naturais 

ou artificiais; fatias de leite (produtos lácteos); leite em 

pó de cabra.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/11/26，中國 Ch ina，編號

N.º 34896316

[210] 編號 N.º : N/149076

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/11

[730] 申請人 Requerente : TransAct Technologies Incorpo-

rated

 地址 Endereço : 2319 Whitney Avenue Suite 3B Ham-

den, Connecticut 06518 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 : 用於食品和飲料行業的標籤的計算機打

印機；用於食品和飲料行業的數據的信息分發和電子傳

輸的計算機終端；用於接收，處理，傳輸和顯示食品和飲

料行業數據的計算機硬件和軟件；用於食品和飲料行業

的庫存管理系統，包括計算機，多圖像顯示屏，多功能輸

入設備和打印機。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/07/12，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/035,004

[210] 編號 N.º : N/149077

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/11

[730] 申請人 Requerente : TransAct Technologies Incorpo-

rated

 地址 Endereço : 2319 Whitney Avenue Suite 3B Ham-

den, Connecticut 06518 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 : 用於食品和飲料行業的標籤的計算機打

印機；用於食品和飲料行業的數據的信息分發和電子傳

輸的計算機終端；用於接收，處理，傳輸和顯示食品和飲

料行業數據的計算機硬件和軟件；用於食品和飲料行業

的庫存管理系統，包括計算機，多圖像顯示屏，多功能輸

入設備和打印機。

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 2018/07/27，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/055,160

[210] 編號 N.º : N/149078

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/11

[730] 申請人 Requerente : TransAct Technologies Incorpo-

rated

 地址 Endereço : 2319 Whitney Avenue Suite 3B Ham-

den, Connecticut 06518 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 : 用於食品和飲料行業的標籤的計算機打

印機；用於食品和飲料行業的數據的信息分發和電子傳

輸的計算機終端；用於接收，處理，傳輸和顯示食品和飲

料行業數據的計算機硬件和軟件；用於食品和飲料行業

的庫存管理系統，包括計算機，多圖像顯示屏，多功能輸

入設備和打印機。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/07/27，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/055,412

[210] 編號 N.º : N/149079

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/11

[730] 申請人 Requerente : TransAct Technologies Incorpo-

rated

 地址 Endereço : 2319 Whitney Avenue Suite 3B Ham-

den, Connecticut 06518 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 : 用於食品和飲料行業的標籤的計算機打

印機；用於食品和飲料行業的數據的信息分發和電子傳

輸的計算機終端；用於接收，處理，傳輸和顯示食品和飲

料行業數據的計算機硬件和軟件；用於食品和飲料行業

的庫存管理系統，包括計算機，多圖像顯示屏，多功能輸

入設備和打印機。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/07/27，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/055,436

[210] 編號 N.º : N/149080

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/11

[730] 申請人 Requerente : TransAct Technologies Incorpo-

rated

 地址 Endereço : 2319 Whitney Avenue Suite 3B Ham-

den, Connecticut 06518 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 : 用於食品和飲料行業的標籤的計算機打

印機；用於食品和飲料行業的數據的信息分發和電子傳

輸的計算機終端；用於接收，處理，傳輸和顯示食品和飲

料行業數據的計算機硬件和軟件；用於食品和飲料行業

的庫存管理系統，包括計算機，多圖像顯示屏，多功能輸

入設備和打印機。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/07/27，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/055,446

[210] 編號 N.º : N/149734

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : EXXON MOBIL CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, 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 : 4

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

para uso industrial, lubrificantes; composições para 

absorver o pó, composições para humedecimento e 

para ligação; combustíveis e matérias de iluminação; 

velas e mechas para a iluminação; óleos para motores; 

óleos lubrificantes; gorduras industriais; lubrificantes 

sintéticos para motores; ceras; óleos industriais de 

base; carburantes [combustíveis de motores] nomeada-

mente gasolina e gasóleo [diesel]; gás natural compri-

mido.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149760

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : SB DISTRIBUTION

 地址 Endereço : 34, rue Ponsardin, F-5100 Reims, 

France
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 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); 

vinho; vinhos espumantes; vinhos de denominação de 

origem controlada champagne; bebidas espirituosas; 

digestivos (bebidas alcoólicas e licores).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149761

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : SB DISTRIBUTION

 地址 Endereço : 34, rue Ponsardin, F-5100 Reims, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas); vinho; vinhos espumantes; vinhos de deno-

minação de origem controlada champagne; bebidas 

espirituosas; digestivos [licores e vinhos].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, cinzento e bran-

co.

[300] 優先權 Prioridade : 2018/09/19，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017959172

[210] 編號 N.º : N/149863

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : WeWork Companies Inc.

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

York 10011, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educativos, nomeamente for-

necimento de aulas no domínio da programação e co-

dificação de computadores; serviços educativos através 

da operação de uma instituição de ensino no domínio 

da programação e codificação de computadores; orga-

nização, realização e acolhimento de eventos de entre-

tenimento no âmbito do empreendedorismo.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/12/03，毛里塔尼亞 Mauritâ-

nia，編號N.º MU/M/2018/28391

[210] 編號 N.º : N/149864

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : WeWork Companies Inc.

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

York 10011, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de comida 

e bebidas; serviços de café, bar, cafetaria e restauran-

te; serviços de catering; serviços de sala de convívio 

(“lounge”); fornecimento de centros comunitários 

para encontros sociais e reuniões; fornecimento de 

instalações para conferências, exposições e reuniões; 

arrendamento de instalações e salas de reuniões para 

eventos empresariais e sociais; prestação de serviços 

de creche; serviços de acolhimento diário para animais 

de estimação (pensões para animais); serviços de mar-

cação e reserva de alojamento temporário, hotéis, res-

taurantes bares, serviços de catering e para colocação 

de pedidos de entrega e colecta de comida; aluguer 

de roupa de cama e banho; aluguer de roupa de mesa; 

serviços de preparação de alimentos para refeições 

para entrega ou colecta; fornecimento de informações 

no domínio das receitas e de culinária a partir de uma 

base de dados informática; arrendamento de salas de 

conferência.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/12/03，毛里塔尼亞 Mauritâ-

nia，編號N.º MU/M/2018/28391

[210] 編號 N.º : N/149900

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司
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 地址 Endereço : 內蒙古呼和浩特市金川開發區金山大街

1號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含

乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑；醫用益生菌製劑。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/12/13，中國 Ch ina，編號

N.º 35277391

[210] 編號 N.º : N/150191

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/11

[730] 申請人 Requerente : UNIFI, INC.

 地址 Endereço : 7201 West Friendly Avenue, Greens-

boro, North Carolina 27410, U.S.A.

 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, camisas, 

T-shirts, calças, calções, vestidos, saias, sweatshirts, 

camisolas (pullovers), casacos, coletes, roupa interior, 

roupa de noite, roupa de usar por casa, chapéus e bo-

nés, meias, meias de malha e fatos de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150278

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/11

[730] 申請人 Requerente : KUMON INSTITUTE OF EDU-

CATION CO., LTD.

 地址 Endereço : 5-6-6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 

Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; papel, incluindo fi-

chas de trabalho, papel para memorandos, papel para 

cartões de visita, materiais de instrução e de apren-

dizagem (excepto aparelhos), artigos de papelaria; 

impressos; tabelas aritméticas; blocos de notas; lápis, 

incluindo lápis afiados; canetas, incluindo canetas 

esferográficas; pincéis para escrever; canetas para 

assinar; porta-canetas; estojos para canetas; caixas 

para canetas; afiadores de lápis; apagadores, incluindo 

apagadores de borracha; instrumentos para memorizar 

palavras (artigos de papelaria); etiquetas, sem ser em 

têxtil; autocolantes; estandartes de papel; envelopes 

(artigos de papelaria); blocos (artigos de papelaria), 

incluindo placas para blocos de notas, blocos de apon-

tamentos; marcadores para livros; pastas de folhas 

soltas; porta-documentos para fins de papelaria; tin-

teiros; arquivadores para papéis; quadros pretos para 

escrever, incluindo quadros pretos magnéticos; caixas, 

incluindo caixas de cartão ondulados, caixas de papel; 

sacos de papel para embrulhar; sacos de plástico para 

embrulhar; calendários; modelos de escrita manual 

para copiar; livros, folhetos, livros para escrever ou 

para desenhar; revistas; periódicas; catálogos; panfle-

tos; cartazes; guias manuais (manuais); boletins infor-

mativos; manquetas de animais e plantas (arquitetos); 

modelos para estudo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150401

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/14

[730] 申請人 Requerente : LOF酒店管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門文第士街13號地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產事務、不動產租售、不動產租賃、

商場攤位之租售、辦公室租售、共用工作的辦公室出租、

公寓房屋租賃、不動產買賣、農場租賃、不動產買賣租賃

之仲介、不動產買賣之仲介、不動產租賃之仲介、代理公

寓出租服務、不動產經紀、不動產估價、不動產管理、公

寓房屋管理、不動產買賣諮詢顧問、不動產買賣資訊服

務。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色：Pantone 13-0535 TPX 

sharp green 灰色：Pantone cool gray 10 C

[210] 編號 N.º : N/150501

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/15

[730] 申請人 Requerente : ACCOR

 地址 Endereço : 82 rue Henri Farman, 92130 lssy-les-

-Moulineaux, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產事務；不動產管理；不動產行政管

理；管理大樓、公寓和住所資產、公寓房宅管理、公寓管

理、房屋與住宿的金融及不動產管理，例如旅館、汽車旅

館、旅館複合設施、公寓、旅館住所、旅遊之家及其他休

閒渡假住宿處；銷售與租賃住宿、公寓、工作室、旅館房

間、旅館複合設施、旅館住所以及其他休閒渡假住宿處

所；為他人租賃和管理住宿；租賃所有權共享的不動產；

組織所有權共享之不動產的交換，即管理所有權共享的

不動產；假期共享所有權式的不動產服務；分時共享不動

產之管理與租賃服務；不動產領域之諮詢服務與協助；

商業資產、辦公室、辦公室空間以及集合式或個人式工作

空間之租賃與提供；租賃與供應公共工作區或可共享的

工作區；租賃具有設備的辦公室；租賃不動產；管理不動

產、商務資產、辦公室和集合式或個人式工作區；房屋或

辦公室之不動產管理服務；辦公室空間租賃；辦公室（不

動產）出租；提供私人辦公室、辦公室供應品、郵件服務、

列印中心、接待辦公室、廚房、會議室、電信硬體及其他

辦公室基礎建設的合作性工作設備，即租賃辦公室供共

事之用。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150502

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/15

[730] 申請人 Requerente : ACCOR

 地址 Endereço : 82 rue Henri Farman, 92130 lssy-les-

-Moulineaux, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產事務；不動產管理；不動產行政管

理；管理大樓、公寓和住所資產、公寓房宅管理、公寓管

理、房屋與住宿的金融及不動產管理，例如旅館、汽車旅

館、旅館複合設施、公寓、旅館住所、旅遊之家及其他休

閒渡假住宿處；銷售與租賃住宿、公寓、工作室、旅館房

間、旅館複合設施、旅館住所以及其他休閒渡假住宿處

所；為他人租賃和管理住宿；租賃所有權共享的不動產；

組織所有權共享之不動產的交換，即管理所有權共享的

不動產；假期共享所有權式的不動產服務；分時共享不動

產之管理與租賃服務；不動產領域之諮詢服務與協助；

商業資產、辦公室、辦公室空間以及集合式或個人式工作

空間之租賃與提供；租賃與供應公共工作區或可共享的

工作區；租賃具有設備的辦公室；租賃不動產；管理不動

產、商務資產、辦公室和集合式或個人式工作區；房屋或

辦公室之不動產管理服務；辦公室空間租賃；辦公室（不

動產）出租；提供私人辦公室、辦公室供應品、郵件服務、

列印中心、接待辦公室、廚房、會議室、電信硬體及其他

辦公室基礎建設的合作性工作設備，即租賃辦公室供共

事之用。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150514

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/15

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Bri-

tish 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 promoção; distribuição de folhetos promocionais; 

serviços de gestão e consultoria comercial; serviços de 

gestão e consultoria de lojas de venda a retalho; ser-

viços de vendas a retalho em supermercado; serviços 

de gestão de vendas; encomenda de vendas a retalho 

(online), por grosso (online), pelo correio, telefone, 

Internet e outros meios computarizados online, ser-

viços de venda (online) e distribuição (online); servi-

ços de compras electrónicas; serviços de publicidade 

em lojas e gerais; serviços de pesquisa de mercado 

e de avaliação; serviços de lojas de vendas a retalho 

em supermercados para comidas e bebidas, bebidas 

alcoólicas, produtos domésticos, artigos de higiene 

pessoal, preparados de l impeza para uso pessoal, 

perfumaria, cosméticos, preparados para cuidados da 

pele, produtos de cuidados de cabelo, porta-chaves, 

fechaduras, máquinas de barbear, lâminas de bar-
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bear, escovas de dentes, pentes, esponjas, molduras, 

espelhos, tabaco e artigos para fumadores, baterias, 

cassetes de vídeo, cassetes, discos gravados, cassetes 

e discos pré-gravados, alimentos para animais, sacos 

de compras, guarda-chuvas, artigos têxteis, vestuário, 

chapelaria e calçado, brinquedos, jogos e artigos de 

brincar, mercearia, artigos de desporto, papel, cartão 

e artigos feitos nestes materiais, livros, cartas de jo-

gar, artigos de papelaria, revistas, jornais e materiais 

impressos, preparados farmacêuticos e sanitários, kits 

de primeiros-socorros, dentífricos, preparados de cui-

dados de saúde para cuidados pessoais, alimentos de 

saúde e diététicos, vitaminas; e vendas a retalho online 

dos produtos supramencionados a partir de uma base 

de dados da Internet; publicidade; gestão de negócios; 

administração de empresas, tudo relacionados com 

retalho e por grosso; serviços de escritório; serviços 

de vendas a retalho de químicos; serviços de vendas a 

retalho de farmácia; serviços de retalho relacionados 

com produtos de cuidados de saúde, farmacêuticos, 

acessórios de beleza, perfumaria, produtos de beleza 

e de higiene pessoal, preparados de limpeza para uso 

pessoal, cosméticos, preparados para cuidados da pele, 

preparados farmacêuticos e sanitários, kits de primei-

ros-socorros, dentífricos, preparados de cuidados de 

saúde para cuidados pessoais, porta-chaves, fechadu-

ras, máquinas de barbear, máquinas de barbear elec-

trónicas, lâminas de barbear, escovas de dentes, esco-

vas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, molduras, 

espelhos, utensílios e recipientes para fins domésticos, 

artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, faquei-

ros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais 

e dispositivos periféricos, calculadoras, computadores, 

software informático, hardware informático, máquinas 

fotográficas, negativos, equipamento para processa-

mento de dados, aparelhos para gravação, transmissão 

ou reprodução de sons ou imagens, suportes de regis-

tos magnéticos, cassetes de vídeo, cassetes, discos para 

gravação, cassetes e discos pré-gravados, joalharia, 

instrumentos horológicos e cronométricos, papel, 

cartão e produtos feitos nestes materiais, materiais 

impressos, livros, revistas, cartazes, jornais, artigos de 

papelaria, instrumentos para escrita, cartas de jogar, 

artigos feitos de cabedal e imitações de cabedal, arcas 

e sacos de viagem, malas de viagem, guarda-chuvas, 

bengalas, sacos e malas, artigos têxteis, vestuário, cha-

pelaria e calçado, jogos e artigos de brincar, artigos de 

ginástica e de desporto, comidas e bebidas, alimentos 

em conserva, aperitivos, confeitaria, bebidas alcoólicas 

e/ou não-alcoólicas, cerveja; serviços de informação e 

de assessoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150648

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/21

[730] 申請人 Requerente : 華爲技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[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）；計算機程序

（可下載軟件）；人臉識別設備；可下載的影像文件；可

下載的手機應用軟件；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；頭戴式視頻顯示器；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）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150649

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/21

[730] 申請人 Requerente : 華爲技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. 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 : 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）；計算機程序

（可下載軟件）；人臉識別設備；可下載的影像文件；可

下載的手機應用軟件；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；頭戴式視頻顯示器；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）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150728

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/22

[730] 申請人 Requerente : 國泰藥業有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路149號激成工業大廈

第一期4樓D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 : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白製劑和其他洗衣用物質；清潔，拋

光，擦洗和研磨製劑；肥皂；香水產品；化妝品；精油；用

於化妝品的油，髮乳；牙膏；洗髮水；用於清潔和護理皮

膚，頭髮和嘴唇的化妝品；用於皮膚問題的外用化妝品；

用化妝水浸漬的紙巾；產品為照顧嬰兒和兒童，包括肥

皂，泡泡浴，護膚霜，與油和化妝水浸漬濕巾，洗髮水，

擦拭油和化妝水的擦拭巾；清潔和身體護理產品；面部

清潔劑，清潔劑和面部護理，液體和固體形式的泡沫，乳

液，乳霜和凝膠，以及水和酒精溶液；身體除臭劑；化妝

品淋浴產品；化妝品淋浴油；美容用淋浴露；用於化妝品

的草藥提取物和/或藥草；足部護理產品；乳液，乳霜和

凝膠形式的防曬霜和護膚品；曬太陽後皮膚的香脂；曬

黑化妝品；化妝減肥用品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150759

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/25

[730] 申請人 Requerente : 蔣惠芬個人企業主

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街寰宇天下2座31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 : 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。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150798

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/27

[730] 申請人 Requerente : Juvil (International) Company 

Limited

 地址 Endereço : 33/F, New World Tower, 16-18 Queen’s 

Road 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 : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos 

em metais preciosos ou em plaque dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras 

preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, ja-

des, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e 

instrumentos cronométricos, relógios de parede e de 

mesa, relógios; amuletos (artigos de joalharia); ber-

loques (artigos de joalharia); figurinhas (estatuetas) 

em metais preciosos; estatuetas em metais preciosos; 

ornamentos para chapéus em metais preciosos; mis-

sangas para fazer jóias; argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); correntes para cha-

ves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); fio 

de prata (artigos de joalharia); prata, não trabalhados 

ou moído; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150833

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/28

[730] 申請人 Requerente : LINE FRIENDS Corporation

 地址 Endereço : (Itaewon-Dong) 5Th Floor, Itaewon-Ro 

200, Yongsan-Gu, Seoul, República Da Coreia
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 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : BIGHIT ENTERTAINMENT 

CO., LTD.

 地址 Endereço : (Cheonggu Bldg., Nonhyeon- Dong) 

2nd Floor, 13-20 Dosan-Daero 16-Gil, Gangnam-Gu, 

Seoul, 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 : 20

[511] 產品 Produtos : Mobília; colchões; obras de arte feitas 

de madeira; obras de arte de cera; almofadas corea-

nas (Bangsuk); travesseiros; ventiladores planos de 

mão; barris não metálicos; acessórios para móveis, 

não metálicos; copos comemorativos decorativos (não 

metálicos); placas comemorativas decorativas (não de 

metal); cestos não metálicos; maçanetas não metálicas; 

baús não metálicos; mastros de bandeira de mão, não 

metálicos; estacas para tenda, não metálicas; estores 

interiores; camas para animais domésticos; almofadas 

para animais de estimação; molduras; espanta espíri-

tos [decoração]; berços; cadeiras de banho; suportes 

de guarda-chuva; parques para bebés; andarilhos para 

crianças; cadeiras [assentos]; almofadas de pescoço 

especialmente adaptadas para assentos de automóveis; 

acessórios de cama, exceto roupa; tapetes de campis-

mo; ganchos para cortinas; almofadas; obras de arte de 

plástico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150836

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/28

[730] 申請人 Requerente : LINE FRIENDS Corporation

 地址 Endereço : (Itaewon-Dong) 5Th Floor, Itaewo-Ro 

200, Yongsan-Gu, Seoul, República Da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : BIGHIT ENTERTAINMENT 

CO., LTD.

 地址 Endereço : (Cheonggu Bldg., Nonhyeon- Dong) 

2nd Floor, 13-20 Dosan-Daero 16-Gil, Gangnam-Gu, 

Seoul, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Casaco impermeável; chapéus; cache-

col; protectores auriculares [vestuário]; sandálias de 

praia; máscaras para dormir; chinelos; calçados; solas 

interiores; meias e collants; calçado de banho; calça-

do de treino; blusões; roupa de criança; roupas; luvas 

para vestuário; sandálias de estilo japonês (zori); botas 

compridas; camisetas; luvas com pontas dos dedos 

condutores que podem ser usadas ao usar dispositivos 

de tela de toque eletrónicos portáteis; fraldas para be-

bés de têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/150845

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/02/28

[730] 申請人 Requerente : 粵昇體育文化有限公司

 地址 Endereço : 澳門皇朝宋玉生廣場181-187號光輝商

業中心16樓GH

 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽子。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

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

209條第1至3款規定，刪除了“服裝設計，包，箱”，因屬

其他類別。

[210] 編號 N.º : N/151041

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/06

[730] 申請人 Requerente : OPINEL SAS

 地址 Endereço : 508 Boulevard Henry Bordeaux, 

73000 Chambery, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e implementos manu-

ais operados manualmente; cutelaria, facas, garfos e 

colheres (cutelaria de mesa); lâminas (ferramentas); 

lâminas (armas); navalhas para barbear, eléctricas ou 

não-eléctricas; instrumentos para afiar, para amolar; 

instrumentos para afiar lâminas; cintos para ferramen-

tas (suportes); cintos porta-facas; estojos para nava-
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lhas, para facas; limas; gadanhas; foices; machados; 

cutelos; cortadores (facas); machetes; tesouras; cisa-

lhas; navalhas para cisalhas; escamadores; raspadores 

(ferramentas); armas brancas, sem serem armas de 

fogos; abre-latas não-eléctricas; espátulas (ferramentas 

manuais); estojos de manicure; estojos de pedicure; 

pinças depilatórias; tosquiadeiras (instrumentos ma-

nuais), utensílios de jardim, tesouras de poda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151090

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/07

[730] 申請人 Requerente : Tectus AG

 地址 Endereço : Beustweg 12, 8032 Zürich, Switzer-

land

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學及技術性服務與研究及其相關之設

計；工業分析及研究服務；電腦硬體、軟體之設計及開

發；科技專案規劃；自然科學、技術科學及營建領域研究

及開發；電腦方法、演算及軟體開發及測試；電腦軟體維

護及更新；電腦硬體、軟體之設計，開發及使用相關諮詢

服務；軟體相關技術支援服務；電子資料存儲；虛擬實境

軟體設計及開發；伺服器代管；伺服器管理；雲端電腦網

路存取及使用作業軟體設計及開發；提供臨時性線上不

可下載的作業軟體作為存取及使用雲端電腦網路用；雲

端計算服務；在網際網路上平台代管；針對健康及安全目

的之大樓及其他建築物檢查；測量服務；工程服務；建築

物之質量控制服務；資料處理設備租賃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151138

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/08

[730] 申請人 Requerente : SR84 S.r.l.

 地址 Endereço : Via V. Emanuele 119, 36050 Pozzoleo-

ne (VI), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Assentos de bicicleta; selins de bici-

cleta; alforjes para bicicletas, sacos adaptados para 

bicicletas; acessórios para bicicletas, nomeadamente 

espigões de selim [peças de veículos], capas para se-

lins, guiadores, extensões de guiadores para bicicletas, 

avanços de guiadores [peças de bicicletas], pedais, 

descansos para bicicletas, punhos de guiadores para 

bicicletas, fitas aderentes para punhos de guiadores 

para bicicletas, espigões de assentos de bicicletas, 

campainhas de bicicletas, suportes para objectos para 

bicicletas; guarda-lamas para bicicletas; bombas para 

bicicletas; jantes para bicicletas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151221

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/11

[730] 申請人 Requerente : The International Association of 

Lions Clubs

 地址 Endereço : 300 22nd Street, Oak Brook, Illinois 

60523, 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 : Serviços de beneficência, nomeada-

mente, desenvolvimento, promoção, organização e 

condução de programas de voluntariado e projectos 

de serviços comunitários; serviços de beneficência, no-

meadamente, organização de grupos voluntários para 

realizar projectos comunitários em comunidades em 

todo o mundo; serviços de associação, nomeadamente 

organização e administração da formação de clubes 

sociais e de serviços; promover o interesse e a cons-

ciencialização do público sobre cuidados de oftalmo-

logia, cuidados auditivos, prevenção e eliminação da 

cegueira e cuidados e prevenção da diabetes; serviços 

administrativos de uma associação internacional de 

clubes prestadores de serviços para promover os ideais 

da associação e dos clubes membros, promovendo o 

bom companheirismo, o bom governo e boa cidadania, 

um interesse activo no bem-estar cívico, comercial e 

moral da comunidade, eficiência e padrões elevados 

de ética em negócios e serviços humanitários; forneci-

mento de administração comercial, gestão e promoção 

de programas de serviço comunitário, programas de 

serviço de beneficência, programas humanitários e 

programas culturais e educacionais; terceirização de 

serviços para organizações de beneficência, nomea-

damente, organização de grupos de jovens para em-

preender projectos para beneficiar os necessitados e a 
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comunidade para incentivar a liderança, o carácter, a 

compaixão e a boa cidadania.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151222

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/11

[730] 申請人 Requerente : The International Association of 

Lions Clubs

 地址 Endereço : 300 22nd Street, Oak Brook, Illinois 

60523, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de angariação de fundos de 

beneficência; actividades de angariação de fundos de 

beneficência em linha por meio da organização e da 

realização de eventos especiais; serviços para a recep-

ção e administração de contribuições de beneficência, 

nomeadamente, administração e monitorização de 

fundos de beneficência; serviços de angariação de fun-

dos para cuidados e investigação nas áreas da oftalmo-

logia e audição; serviços de angariação de fundos para 

os cuidados, prevenção e investigação sobre diabetes; 

serviços de beneficência, nomeadamente, o forneci-

mento de fundos a vítimas e trabalhadores humanitá-

rios envolvidos em catástrofes naturais ou provocadas 

pelo homem; serviços financeiros de beneficência, no-

meadamente, fornecimento de apoio financeiro através 

do financiamento de programas de voluntariado e pro-

jectos de serviço comunitário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151223

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/11

[730] 申請人 Requerente : The International Association of 

Lions Clubs

 地址 Endereço : 300 22nd Street, Oak Brook, Illinois 

60523, 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 educação sob a forma de 

cursos de formação para o autodesenvolvimento no 

domínio das competências empresariais, competências 

interpessoais e competências técnicas, prestados atra-

vés de uma página na Internet; serviços educativos, 

nomeadamente a realização de aulas, seminários e 

workshops nas áreas de prevenção e eliminação da ce-

gueira, prevenção e eliminação da perda de audição e 

prevenção e eliminação da diabetes; serviços de clube 

associativo, nomeadamente, formação de membros no 

domínio do autodesenvolvimento, competências em-

presariais, aptidões interpessoais e competências téc-

nicas; desenvolvimento de programas internacionais 

de intercâmbio de estudantes; acampamentos recreati-

vos internacionais para jovens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151240

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/11

[730] 申請人 Requerente : Hampton Capital Ltd.

 地址 Endereço : 20-22 Wenlock Road, London, N1 

7GU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 行李；行李箱；手提旅行箱；皮革或人造

皮革之袋子及箱子；手提箱；公事包；袋；手提袋；旅行

袋；購物袋；腰包；運動包；手提包；帆布背包；背包；子

彈包；錢包；皮包；肩包；靴袋；鞋袋；皮製帶子，袋子及

箱子；旅行用衣物袋；西裝袋；盥洗包；化妝包；化妝箱；

所有適用於旅行用之珠寶首飾卷及珠寶首飾盒；書包及

公文包類型的組合包；個人記事本用皮革封套；信用卡、

商店卡、銀行卡、通行證、證件或文件之皮革或人造皮革

護套、外殼及套；用於攜帶嬰兒的吊帶及吊帶包；用於攜

帶動物的袋子及箱子；遮陽傘；傘；手杖；皮製肩帶；皮帶

包；行李帶；行李標籤；行李標籤夾；鑰匙盒；鑰匙包；鑰

匙袋；手拿包；馬毯；動物用之項圈及牽引帶；狗外套。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151242

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/11

[730] 申請人 Requerente : Hampton Capital Ltd.

 地址 Endereço : 20-22 Wenlock Road, London, N1 

7GU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，靴鞋，帽子；套裝；外出服裝；防水

衣服；外套；雨衣；連身雨衣及粗呢大衣；毛呢夾克；刷毛
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外套；夾克；西裝外套；馬夾；防寒背心；馬甲；衣服襯裏

（衣服及靴鞋的部分）；外套和夾克襯裏；襯衫；POLO

衫；T恤；橄欖球衫和寬鬆無領長袖運動衫；短衫；連衣

裙及裙子；睡衣；內衣褲；背心；運動服；田徑服；針織衣

服；毛衣；套頭毛衣；套頭衫和開襟羊毛衫；高領毛衣；

褲子及防水褲；牛仔褲；短褲；緊身褲；騎馬褲；馬褲；半

長褲；綁腿及綁腿帶；領巾，領帶和領結；腰帶；斗篷；披

肩；塞拉普披肩；圍巾；披肩及女用披肩；頸巾；手套；露

指手套；保暖手套和連指手套；襪；短襪及長襪；長短襪

套；吊襪帶（長襪用）；有邊的帽子；無邊便帽；帽子；連

帽夾克及上衣；馬靴；登山靴；防水靴；防水鞋；長筒橡膠

靴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151249

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/11

[730] 申請人 Requerente : BOC HONG KONG (HOLDINGS) 

LIMITED

 地址 Endereço : 24th Floor, Bank of China Tower, 1 

Garden Road, 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 : Cartões multibanco (codificados ou 

magnéticos) incluídos na classe 9, caixas automáticas 

de dinheiro (ATM) e peças e acessórios para as mes-

mas, máquinas ATM (com sistema de voz), caixas re-

gistradoras, máquinas de calcular, caixas automáticas 

de multibanco; cartões de crédito, cartões de débito, 

cartões de pagamento, cheques e cartões de identifica-

ção, sendo todos codificados ou magnéticos; hardware 

e software, programas informáticos para uso em caixas 

automáticas [de dinheiro] e todos relacionados com a 

banca; tudo incluído na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151250

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/11

[730] 申請人 Requerente : BOC HONG KONG (HOLDINGS) 

LIMITED

 地址 Endereço : 24th Floor, Bank of China Tower, 1 

Garden Road, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestes ma-

teriais, não incluídos noutras classes; produtos de 

impressão; formulários [impressos] e publicações im-

pressas; livros, periódicos, circulares mensais, boletins 

[produtos de impressão], folhetos, manuais, guias [ma-

nuais], livretes [livrinhos], comunicados de imprensa 

e calendários, agendas, letreiros, artigos publicitários, 

papel de embalagem e livros de correspondência, tudo 

incluído na Classe 16; fitas e cartões de papel para a 

gravação de programas de computador; cheques de 

viagem; cartões e formulários de adesão; formulários 

de cartas de crédito; cadernetas; capas (papelaria) ou 

pastas de documentos sob a forma de carteiras; cartões 

de identificação; formulários para a transmissão de 

propriedade; relatórios comerciais; anuários; artigos 

para encadernação; fotografias; papelaria, blocos de 

anotações e autocolantes [artigos de papelaria]; tudo 

incluído na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151502

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/14

[730] 申請人 Requerente : BOC HONG KONG (HOLDINGS) 

LIMITED

 地址 Endereço : 24th Floor, Bank of China Tower, 1 

Garden Road, 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 : Cartões multibanco (codificados ou 

magnéticos) incluídos na classe 9, caixas automáticas 

de dinheiro (ATM) e peças e acessórios para as mes-

mas, máquinas ATM (com sistema de voz), caixas re-

gistradoras, máquinas de calcular, caixas automáticas 

de multibanco; cartões de crédito, cartões de débito, 

cartões de pagamento, cheques e cartões de identifica-

ção, sendo todos codificados ou magnéticos; hardware 

e software, programas informáticos para uso em caixas 

automáticas [de dinheiro] e todos relacionados com a 

banca; tudo incluído na Classe 9.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, amarelo e azul.

[210] 編號 N.º : N/151503

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/14

[730] 申請人 Requerente : BOC HONG KONG (HOLDINGS) 

LIMITED

 地址 Endereço : 24th Floor, Bank of China Tower, 1 

Garden Road, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestes ma-

teriais, não incluídos noutras classes; produtos de 

impressão; formulários [impressos] e publicações im-

pressas; livros, periódicos, circulares mensais, boletins 

[produtos de impressão], folhetos, manuais, guias [ma-

nuais], livretes [livrinhos], comunicados de imprensa 

e calendários, agendas, letreiros, artigos publicitários, 

papel de embalagem e livros de correspondência, tudo 

incluído na Classe 16; fitas e cartões de papel para a 

gravação de programas de computador; cheques de 

viagem; cartões e formulários de adesão; formulários 

de cartas de crédito; cadernetas; capas (papelaria) ou 

pastas de documentos sob a forma de carteiras; cartões 

de identificação; formulários para a transmissão de 

propriedade; relatórios comerciais; anuários; artigos 

para encadernação; fotografias; papelaria, blocos de 

anotações e autocolantes [artigos de papelaria]; tudo 

incluído na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, amarelo e azul.

[210] 編號 N.º : N/151561

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/15

[730] 申請人 Requerente : SoftBank Robotics Corp.

 地址 Endereço : 1-9-2 Higashi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador; ficheiros 

de música descarregáveis; ficheiros de imagens descar-

regáveis; programas de jogos descarregáveis; máquinas 

e instrumentos de comunicação eléctricos; software de 

computador; software descarregável para computado-

res; software de aplicação; assistentes digitais pessoais; 

telefones inteligentes; robôs humanóides com inteli-

gência artificial; robôs para o ensino.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/03/01，日本 Japão，編號

N.º 2019-032139

[210] 編號 N.º : N/151562

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/15

[730] 申請人 Requerente : SoftBank Robotics Corp.

 地址 Endereço : 1-9-2 Higashi-shimbashi, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de software de aplicação 

através de redes de comunicação; fornecimento de 

programas de computador em redes de dados; aluguer 

de computadores; concepção de software, programa-

ção de computadores ou manutenção de software e 

serviços de assessoria, consultadoria e informações 

relacionados com os mesmos; computação em nuvem; 

software como serviço [SaaS]; configuração e insta-

lação de programas de computador, acrescentando e 

ampliando funções de programas de computador e 

serviços de assessoria, consultadoria e informações 

relacionados com os mesmos; solução de problemas de 

computadores, software de aplicação e resolução de 

problemas de software de computador [suporte técni-

co]; consultadoria tecnológica no domínio do método 

de operação de hardware, software e periféricos de 

computadores através da central de ajuda (helpdesk).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/03/01，日本 Japão，編號

N.º 2019-032139

[210] 編號 N.º : N/151565

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/15

[730] 申請人 Requerente : 歐夫懷特有限責任公司
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 OFF-WHITE, LLC

 地址 Endereço : 由Gelfand, Rennert & Feldman, LLP

轉交美國10601紐約白原市#100漢密頓大街360號

 C/O Gelfand, Rennert & Feldman, LLP, 360 Hamilton 

Ave., #100, White Plains, NY 10601, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；夾克（服裝）；運動衫；大衣；輕便

大衣；西裝；褲子；牛仔褲；套衫；毛衣；背心；短褲；襯

衫；連衣裙；裙子；領帶；襪子；服裝帶（衣服）；帽；帽子

（頭戴）；手套；鞋；帽子。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151571

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/18

[730] 申請人 Requerente : 福建網龍計算機網絡信息技術有限

公司

 地址 Endereço : 福建省福州開發區君竹路83號科技發展

中心大樓第四層Q475室（自貿試驗區內）

 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 : 計算機存儲裝置；計算機程序（可下載

軟件）；計算機外圍設備；電子出版物（可下載）；計算機

游戲軟件；計算機；可下載的計算機應用軟件；電子交互

式白板；可下載的手機應用軟件；智能眼鏡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151572

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/18

[730] 申請人 Requerente : 福建網龍計算機網絡信息技術有限

公司

 地址 Endereço : 福建省福州開發區君竹路83號科技發展

中心大樓第四層Q475室（自貿試驗區內）

 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 : 函授課程；輔導（培訓）；教育；培訓；組

織教育或娛樂競賽；提供在綫電子出版物（非下載）；在

綫電子書籍和雜志的出版；在計算機網絡上提供在綫遊

戲；票務代理服務（娛樂）；娛樂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151573

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/18

[730] 申請人 Requerente : 福建網龍計算機網絡信息技術有限

公司

 地址 Endereço : 福建省福州開發區君竹路83號科技發展

中心大樓第四層Q475室（自貿試驗區內）

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機出租；計算機軟件設計；計算機軟

件更新；計算機硬件設計和開發諮詢；計算機軟件出租；

計算機軟件維護；計算機程序複製；把有形的數據或文

件轉換成電子媒體；信息技術諮詢服務；計算機技術諮

詢。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151647

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/19

[730] 申請人 Requerente : Columbia Insurance Company

 地址 Endereço : 1314 Douglas Street, Suite 1400, 

Omaha, NE 68102-1944, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; efectuação de se-

guros relacionados com propriedades, casualidades, 

seguro profissional e seguro de responsabilidade exe-

cutiva.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/03/13，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/337,775

[210] 編號 N.º : N/151653

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/19

[730] 申請人 Requerente : 北京神墨文化傳播有限公司
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 地址 Endereço : 中國北京市海澱區長春橋路7號萬柳億

城大廈C1-1203

 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 : 學校（教育）；教學；教育；培訓；幼兒園；

實際培訓（示範）；寄宿學校教育服務；組織教育或娛樂

競賽；書籍出版；娛樂服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151754

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/21

[730] 申請人 Requerente : NIPPON ZOKI PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka, 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 e substâncias farmacêu-

ticas; preparações farmacêuticas para uso humano; 

suplementos nutricionais; suplementos nutricionais 

sob a forma de comprimidos nutricionais não medici-

nais; suplementos nutricionais sob a forma de líquidos 

nutricionais não medicinais; suplementos nutricionais 

sob a forma de pastas nutricionais não medicinais; su-

plementos nutricionais sob a forma de pós nutricionais 

não medicinais; suplementos nutricionais sob a forma 

de cápsulas nutricionais não medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151755

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/21

[730] 申請人 Requerente : NIPPON ZOKI PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka, 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 e substâncias farmacêu-

ticas; preparações farmacêuticas para uso humano; 

suplementos nutricionais; suplementos nutricionais 

sob a forma de comprimidos nutricionais não medici-

nais; suplementos nutricionais sob a forma de líquidos 

nutricionais não medicinais; suplementos nutricionais 

sob a forma de pastas nutricionais não medicinais; su-

plementos nutricionais sob a forma de pós nutricionais 

não medicinais; suplementos nutricionais sob a forma 

de cápsulas nutricionais não medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151756

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/21

[730] 申請人 Requerente : NIPPON ZOKI PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka, 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 e substâncias farmacêuti-

cas; preparações farmacêuticas para uso humano; su-

plementos nutricionais; suplementos nutricionais sob a 

forma de comprimidos nutricionais não medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor laranja 

(Pantone n.º 1713) conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/151758

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/21

[730] 申請人 Requerente : NIPPON ZOKI PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka, 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 e substâncias farmacêuti-

cas; preparações farmacêuticas para uso humano; su-

plementos nutricionais; suplementos nutricionais sob a 

forma de comprimidos nutricionais não medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor laranja 

(Pantone n.º 1713) conforme representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/151780

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/21

[730] 申請人 Requerente : PARFUMS CHRISTIAN DIOR

 地址 Endereço : 33 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[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 : Produtos de perfumaria; produtos de 

maquilhagem; produtos cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/19，法國 França，編號

N.º 4493120

[210] 編號 N.º : N/151891

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/26

[730] 申請人 Requerente : Avex Inc.

 地址 Endereço : 3-1-30 Minami-Aoyama, Minato-ku, 

Tokyo 107-8577, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 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 protec-

ção de propriedades e indivíduos; serviços pessoais e 

sociais prestados por terceiros para atender às neces-

sidades dos indivíduos; aluguer de cofres; informações 

relacionadas com serviços de coordenação de moda 

para indivíduos; apresentação de parceiros para matri-

mónio ou serviços de encontros; serviços de redes so-

ciais baseados na internet; serviços de redes sociais em 

linha; fornecimento de instalações para cerimónias de 

casamento [incluindo planeamento e organização de 

cerimónias de casamento]; serviços funerários; forne-

cimento de espaços para túmulos ou ossários; agências 

de procedimentos relativos a direitos de propriedade 

industrial, elaboração de pareceres de especialistas 

(serviços não jurídicos); agências de licenciamento de 

direitos de autor; licenciamento de direitos de proprie-

dade intelectual e direitos de autor; gestão de direitos 

de propriedade intelectual e direitos de autor; forneci-

mento de informações de licenciamento relacionadas 

com o licenciamento de direitos de propriedade inte-

lectual e de direitos de autor; serviços de consultadoria 

no domínio dos direitos de propriedade intelectual e 

dos direitos de autor (serviços não jurídicos); serviços 

de pesquisas e sondagens sobre direitos de proprieda-

de intelectual e sobre direitos de autor; serviços para 

satisfazer as necessidades dos indivíduos relacionados 

com pedidos de indemnizações de segurança social; 

serviços de guarda de segurança para instalações; ser-

viços de guarda-costas; investigação ou vigilância de 

antecedentes pessoais; informações relacionadas com 

celebridades ou talentos; artes divinatórias; serviços 

de aconselhamento não terapêutico prestados para 

satisfazer as necessidades dos indivíduos; serviços de 

companhia ao domicílio de animais de estimação; ser-

viços de guarda de bebés (baby sitting) [excluindo os 

serviços prestados em instalações]; serviços domésti-

cos, prestados para atender às necessidades dos indiví-

duos; aluguer de roupa; aluguer de altares; aluguer de 

alarmes de incêndio; aluguer de extintores de incên-

dio; aluguer de enfeites pessoais para vestir.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151904

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/26

[730] 申請人 Requerente : Melitta Baumeister

 地址 Endereço : 555 Edgecombe Avenue, Suite # 9B, 

New York, NY 10032, United States

 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, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/151920

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/27

[730] 申請人 Requerente : Neza Janezic

 地址 Endereço : V Murglah 8, 1000 Ljubljana, Slovenia

 國籍 Nacionalidade : 斯洛文尼亞 Eslovena

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

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

para homens, senhoras, crianças, bebés e lactentes; 

vestuário e roupas para ginástica, dança, ioga e des-
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porto, tudo para homens, senhoras, crianças, bebés 

e lactentes; vestuário pronto-a-vestir; vestuário feito 

de pele; vestuário de malha; vestuário de couro; casa-

cos, vestidos, saias, calças, casacos, camisas, blusas, t-

-shirts; vestuário de tricô; vestuário exterior; vestuário 

interior; luvas, peúgas, “hosiery”, chapéus, lenços de 

cabeça ou pescoço; fatos de banho; pijamas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152072

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/28

[730] 申請人 Requerente : Cyan TM AB

 地址 Endereço : Gammagatan 3, 431 49 Mölndal, Swe-

den

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Velas de ignição; escapes; sistemas 

de escape constituídos por sensores, tubos de escape, 

silenciadores, coletores e terminais de tubos de esca-

pe; peças de motores (com excepção de motores para 

veículos terrestres), especificamente tubos de entrada 

de ar, refrigeradores de ar de sobrealimentação, turbo-

compressores, refrigeradores intermédios e filtros de 

ar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152079

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/28

[730] 申請人 Requerente : The Manufacturers Life Insuran-

ce Company

 地址 Endereço : 200 Bloor Street East, NT-10, Toron-

to, Ontario M4W 1E5 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de poupança e de reforma, 

nomeadamente, administração financeira de planos 

de pensões para empregados, negócios, serviços de 

opções de acções e avaliação de pensões, serviços de 

fundo de pensões, serviços de anuidade, e serviços de 

gestão financeira de reforma; serviços de planeamento 

financeiro e de gestão financeira; serviços de consul-

toria de investimentos e de gestão de investimentos; 

serviços de gestão de riqueza, e serviços de criação 

de riqueza, nomeadamente investimento bancário, in-

vestimentos financeiros na área de títulos de crédito, 

investimentos financeiros na área de fundos mútuos, 

investimentos financeiros na área de comodidades, 

e aplicação financeira de fundos de capitais próprios 

para terceiros, e aplicação financeira privada de títu-

los de crédito e derivativos para terceiros; comercia-

lização de instrumentos financeiros, nomeadamente 

comercialização de comodidades, comercialização 

de câmbio, comercialização de acções e obrigações, 

e fundos mútuos; serviços de aplicação privadas e de 

mercado capital; serviços de investimento de correta-

gem financeira na venda de fundos de investimento, 

fundos negociados em bolsa, fundos mútuos, fundos 

agrupados, fundos de cobertura, produtos de gestão de 

fundos por correctores, fundos segregados, e produtos 

de investimento à base de títulos de crédito para cor-

rectores, comerciantes de títulos e consultores finan-

ceiros; desenvolvimento de imobiliário, arrendamento 

de imobiliário, serviços de gestão imobiliária, serviços 

de investimento imobiliário, serviços de hipotecas; for-

necimento de páginas de Internet, blogues, e páginas 

de médias sociais fornecendo informações na área de 

serviços financeiros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/03/15，加拿大 Canadá，編號

N.º 1,951,724

[210] 編號 N.º : N/152080

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/28

[730] 申請人 Requerente : The Manufacturers Life Insuran-

ce Company

 地址 Endereço : 200 Bloor Street East, NT-10, Toron-

to, Ontario M4W 1E5 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de poupança e de reforma, 

nomeadamente, administração financeira de planos 

de pensões para empregados, negócios, serviços de 

opções de acções e avaliação de pensões, serviços de 

fundo de pensões, serviços de anuidade, e serviços de 

gestão financeira de reforma; serviços de planeamento 

financeiro e de gestão financeira; serviços de consul-

toria de investimentos e de gestão de investimentos; 

serviços de gestão de riqueza, e serviços de criação 

de riqueza, nomeadamente investimento bancário, in-
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vestimentos financeiros na área de títulos de crédito, 

investimentos financeiros na área de fundos mútuos, 

investimentos financeiros na área de comodidades, 

e aplicação financeira de fundos de capitais próprios 

para terceiros, e aplicação financeira privada de títu-

los de crédito e derivativos para terceiros; comercia-

lização de instrumentos financeiros, nomeadamente 

comercialização de comodidades, comercialização 

de câmbio, comercialização de acções e obrigações, 

e fundos mútuos; serviços de aplicação privadas e de 

mercado capital; serviços de investimento de correta-

gem financeira na venda de fundos de investimento, 

fundos negociados em bolsa, fundos mútuos, fundos 

agrupados, fundos de cobertura, produtos de gestão de 

fundos por correctores, fundos segregados, e produtos 

de investimento à base de títulos de crédito para cor-

rectores, comerciantes de títulos e consultores finan-

ceiros; desenvolvimento de imobiliário, arrendamento 

de imobiliário, serviços de gestão imobiliária, serviços 

de investimento imobiliário, serviços de hipotecas; for-

necimento de páginas de Internet, blogues, e páginas 

de médias sociais fornecendo informações na área de 

serviços financeiros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e verde (PANTONE 

354C).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/03/15，加拿大 Canadá，編號

N.º 1,951,733

[210] 編號 N.º : N/152090

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/28

[730] 申請人 Requerente : DMC

 地址 Endereço : 13, rue de Pfastatt, 68200, Mulhouse, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Bordados; renda; fitas e atacadores 

para o calçado; botões; agulhas de crochet e ilhós para 

vestuário; alfinetes e agulhas; flores artificiais; cordões 

[laços]; fechos de mola; dedais; alfinetes para costura; 

agulhas para costura, agulhas para passajar, agulhas 

de tricotar, agulhas de bordar, agulhas de tapeçarias; 

artigos de retrosaria, excepto linha; garfos (forks) para 

bordados e crochet; passamanaria; lantejoulas; fechos 

de correr; fechos para vestuário; almofadas para agu-

lhas (pregadeiras); almofadas para alfinetes (pregadei-

ras); cordões para o vestuário; baínhas postiças; passa-

-cordões; fitas para os braços; fivelas para suspensó-

rios; caixas de costura; agulheiras; remendos coláveis a 

quente; fitas de jérsei.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 873C.

[210] 編號 N.º : N/152140

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/03/29

[730] 申請人 Requerente : 金怡集團控股有限公司

 GOLDJOY GROUP HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環德輔道中141號中保集團大廈

2001至4室

 Room 2001-4 China Insurance Group Building 141 

Des Voeux Road 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 : 26

[511] 產品 Produtos : 人造花；除聖誕樹以外的人造植物；人造

水果；人造聖誕花環；人造花環；人造花製花環；帶燈飾

的人造聖誕花環；人造花製聖誕花環；帶燈飾的人造花

製聖誕花環。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152215

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/01

[730] 申請人 Requerente : Le Cordon Bleu International BV

 地址 Endereço : Herengracht 28, 1015 BL Amsterdam, 

The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; serviços educacionais e de 

ensino, nomeadamente, realização de workshops, se-

minários, aulas e fornecimento de serviços de aulas à 

distância nas áreas das artes culinárias, gastronomia, 

enologia, culinária, gestão de negócios e da indústria 

de hospitalidade, e distribuição de materiais para 

cursos em relação dos mesmos; fornecimento de de-

monstrações educacionais; fornecimento de treinos; 
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entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

publicação e edição de impressos; organização de con-

ferências, exibições e competições nas áreas das artes 

culinárias, gastronomia, enologia, culinária, gestão de 

negócios (para fins de entretenimento e educacionais) 

e da indústria de hospitalidade; publicação electrónica 

(não-descarregável).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152216

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/01

[730] 申請人 Requerente : Enzymatica AB (publ)

 地址 Endereço : Ideon Science Park, 223 70 Lund, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Bálsamos para lábios; gel e loções 

para a pele (não-medicinais); preparados de limpeza 

e cuidados de beleza para o corpo; preparados para 

cuidados para a pele; preparados e tratamentos para 

cuidados para cabelo; dentífricos, preparados para 

cuidados dentários; perfumes; óleos essenciais; cosmé-

ticos; cosméticos naturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152217

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/01

[730] 申請人 Requerente : Enzymatica AB (publ)

 地址 Endereço : Ideon Science Park, 223 70 Lund, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticos e veteri-

nários; preparações para prevenção e tratamento de 

constipações; preparações médicas, gel e loções para 

tratamentos da pele; preparações medicinais para cui-

dados para a boca; pastilhas elásticas para fins medi-

cinais; preparações sanitárias para fins médicos; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso médico; bebidas 

medicinais; preparados alimentares para fins médicos; 

preparações de alimentos dietéticos; preparações vi-

tamínicas e minerais; preparações para banhos e sais 

medicinais; gessos, materiais para pensos; pulveriza-

dores anti-inflamatórios; desinfectantes; fungicidas, 

herbicidas; enzimas e/ou preparações de enzimas para 

fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152218

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/01

[730] 申請人 Requerente : Enzymatica AB (publ)

 地址 Endereço : Ideon Science Park, 223 70 Lund, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

dispositivos em forma de pulverizador para fins médi-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152266

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/02

[730] 申請人 Requerente : NEONSTUDIO CORP.

 地址 Endereço : #B610, 611, 612, M-State Bldg., 114, 

Beobwon-Ro, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機程序；可下載的計算機

遊戲軟件；計算機軟件（已錄製）；可下載的音樂文件；

動畫片；電視顯示屏；電子出版物（可下載）；電子書閱

讀器；可下載的影像文件；可下載的手機鈴音；移動電話

用可下載圖像；全息圖；眼鏡；已錄製的計算機程序；數

據處理設備；數字信號處理；DV D播放機；手機用可下

載的表情符號；可下載的手機應用軟件；交互式多媒體計

算機遊戲程序。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/152267

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/02

[730] 申請人 Requerente : NEONSTUDIO CORP.

 地址 Endereço : #B610, 611, 612, M-State Bldg., 114, 

Beobwon-Ro, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : 全球計算機網絡訪問時間出租；提供數

據庫接入服務；電視播放；電報通訊；計算機輔助信息和

圖像傳送；電子公告牌服務（通訊服務）；信息傳送；提供

互聯網聊天室；無線數字信息傳送服務；新聞社服務；提

供在線論壇；無線電廣播；提供全球計算機網絡用戶接

入服務；數據流傳輸；提供與全球計算機網絡的電訊聯

接服務；電話會議服務；電子郵件傳輸；在線賀卡傳送；

信息傳輸設備出租；衛星傳送。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152268

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/02

[730] 申請人 Requerente : NEONSTUDIO CORP.

 地址 Endereço : #B610, 611, 612, M-State Bldg., 114, 

Beobwon-Ro, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 提供不可下載的在線音樂；娛樂服務；提

供不可下載的在線視頻；教育服務；俱樂部服務（娛樂或

教育）；籌劃聚會（娛樂）；電影放映；通過計算機網絡在

線提供的遊戲服務；遊戲器具出租；學校（教育）；組織

文化或教育展覽；電影發行；電子書籍和雜誌的在線出

版；作曲；娛樂信息；廣播和電視節目製作；電視文娛節

目；票務代理服務（娛樂）；遊樂園服務；藝術品出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152269

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/02

[730] 申請人 Requerente : NEONSTUDIO CORP.

 地址 Endereço : #B610, 611, 612, M-State Bldg., 114, 

Beobwon-Ro, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機程序；可下載的計算機

遊戲軟件；計算機軟件（已錄製）；可下載的音樂文件；

動畫片；電視顯示屏；電子出版物（可下載）；電子書閱

讀器；可下載的影像文件；可下載的手機鈴音；移動電話

用可下載圖像；全息圖；眼鏡；已錄製的計算機程序；數

據處理設備；數字信號處理；DV D播放機；手機用可下

載的表情符號；可下載的手機應用軟件；交互式多媒體計

算機遊戲程序。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152270

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/02

[730] 申請人 Requerente : NEONSTUDIO CORP.

 地址 Endereço : #B610, 611, 612, M-State Bldg., 114, 

Beobwon-Ro, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : 全球計算機網絡訪問時間出租；提供數

據庫接入服務；電視播放；電報通訊；計算機輔助信息和

圖像傳送；電子公告牌服務（通訊服務）；信息傳送；提供

互聯網聊天室；無線數字信息傳送服務；新聞社服務；提

供在線論壇；無線電廣播；提供全球計算機網絡用戶接

入服務；數據流傳輸；提供與全球計算機網絡的電訊聯

接服務；電話會議服務；電子郵件傳輸；在線賀卡傳送；

信息傳輸設備出租；衛星傳送。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152271

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/02

[730] 申請人 Requerente : NEONSTUDIO CORP.

 地址 Endereço : #B610, 611, 612, M-State Bldg., 114, 

Beobwon-Ro, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 提供不可下載的在線音樂；娛樂服務；提

供不可下載的在線視頻；教育服務；俱樂部服務（娛樂或
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教育）；籌劃聚會（娛樂）；電影放映；通過計算機網絡在

線提供的遊戲服務；遊戲器具出租；學校（教育）；組織

文化或教育展覽；電影發行；電子書籍和雜誌的在線出

版；作曲；娛樂信息；廣播和電視節目製作；電視文娛節

目；票務代理服務（娛樂）；遊樂園服務；藝術品出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152272

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/02

[730] 申請人 Requerente : Baram International Co.,Ltd.

 地址 Endereço : 12F, 317, Dosan-daero, Gangnam-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 : 3

[511] 產品 Produtos : 口紅；染睫毛油；化妝品；化妝水；洗髮

劑；防曬劑；非醫用個人私處清洗液；化妝棉；皮膚保養

用化妝製劑；眼睫毛用化妝品；化妝用乳霜；化妝用棉

條；化妝製劑；香水；護髮素；美容面膜；指甲油；卸妝

劑；化妝品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152273

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/02

[730] 申請人 Requerente : Baram International Co.,Ltd.

 地址 Endereço : 12F, 317, Dosan-daero, Gangnam-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 : 21

[511] 產品 Produtos : 眉刷；肥皂分配器；香水噴霧器；盥洗用

海綿；粉撲；粉盒；梳妝刷；梳妝海綿；刷製品；刷子；化

妝用刮板；梳妝盒；化妝用具；卸妝用具；電刷（機器部

件除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152274

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/02

[730] 申請人 Requerente : Baram International Co.,Ltd.

 地址 Endereço : 12F, 317, Dosan-daero, Gangnam-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 : 35

[511] 服務 Serviços : 價格比較服務；商業信息；廣告宣傳；市

場行銷；市場分析；廣告空間出租；商業管理輔助；進出

口代理；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；為

零售目的在通訊媒體上展示商品；替他人推銷；通過郵

購定單進行的廣告宣傳；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；外購服務

（商業輔助）；商業評估；組織商業或廣告交易會；拍賣；

為商品和服務的買賣雙方提供線上市場。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152322

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/03

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

 ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd., 

Taipei 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶粉，肉，魚，家禽和野味；肉汁；醃漬、

冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞；蛋；

奶，奶酪，黃油，酸奶和其他奶製品；食用油和油脂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152326

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/03

[730] 申請人 Requerente : PETITOT Didier

 地址 Endereço : Avinguda Portal de L’angel 42, 5 Plan-

ta, 08002 Barcelona, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；香料；精油；化妝品；髮水；牙膏；

卸妝產品；面膜；化妝用乳霜；刮鬍產品；沐浴露；護髮產

品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉紅色、灰色、白色，如圖所

示。
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[210] 編號 N.º : N/152331

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/03

[730] 申請人 Requerente : Chimelong International Invest-

ment Company Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Islands, British

 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 : 20

[511] 產品 Produtos : Colchões de ar para uso em campismo; 

berços; camas; bancos; estantes para livros; armários; 

cadeiras; clips para segurar e exibir fotografias; canas-

tras para a roupa; cabides; caixas de arrumação dobrá-

veis para uso doméstico; móveis para computadores; 

prateleiras para teclados de computador; sofás; pro-

tectores almofadados para berços (sem ser roupa de 

cama); varões para cortinas; secretárias (mobiliário); 

estatuetas e figurinhas em osso, gesso, matérias plás-

ticas, cera ou madeira; mastros de bandeira; bancos 

para apoio dos pés; mobiliário; decorações para emba-

lagens de oferta em matérias plásticas; leques de mão; 

espelhos de mão; chaveiros não metálicos; móveis para 

jardim; porta-revistas; colchões; espelhos; ornamen-

tos não natalícios em osso, gesso, matérias plásticas, 

cera ou madeira; ornamentos para festas em matérias 

plásticas; molduras; travesseiros; placas de parede 

decorativas; suportes de plantas em arame e metal 

(mobiliário); crachás de plástico; decorações de bolos 

em matérias plásticas; conchas do mar; mesas; caixas 

para brinquedos; bengaleiros para chapéus-de-chuva; 

persianas; espanta-espír itos; almofadas de apoio; 

almofadas; baús não metálicos; peças de artesanato 

em bambu; obras de arte em madeira, cera, gesso ou 

matérias plásticas; objectos de publicidade insufláveis; 

decorações de plástico para produtos alimentares; 

acessórios para móveis, não metálicos; produtos (não 

incluídos noutras classes) de madeira, cortiça, cana, 

vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, 

madrepérola, espuma do mar e sucedâneos de todas 

estas matérias ou em matérias plásticas; artigos orna-

mentais e obras de arte feitas de chifre, osso, marfim e 

concha; casas para pássaros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/31，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304719402

[210] 編號 N.º : N/152332

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/03

[730] 申請人 Requerente : Chimelong International Invest-

ment Company Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Islands, British

 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 : Luvas para grelhadores; tigelas; vas-

souras; formas para bolos; moldes (formas) para bo-

los; espátulas para bolos; candelabros sem serem em 

metais preciosos; apagadores de velas; apagadores de 

velas em metais preciosos; castiçais em metais pre-

ciosos; marmitas; figurinhas de cerâmica; bases para 

copos sem serem em papel e não sendo roupa de mesa; 

frascos para biscoitos; corta-massas [moldes para bis-

coitos]; saca-rolhas; taças; sacos para decoração de 

bolos para confeitaria; prismas de cristal para deco-

ração; vidro decorativo (não para construção); placas 

decorativas (incluídas nesta classe); pratos; palhinhas 

para beber; figurinhas de porcelana, cristal, faiança, 

vidro ou porcelana; vasos para flores; escovas de ca-

belo; pentes de cabelo; recipientes isolados termica-

mente; suportes com capas isoladoras para recipientes 

de bebidas; lancheiras; canecas; porta-guardanapos; 

argolas para guardanapos não em metais preciosos; lu-

vas para o forno; copos de papel; pratos de papel; for-

mas para empadas; espátulas para empadas; copos de 

plástico; garrafas de água de plástico (vazias); pratos; 

bases para panelas; saboneteiras; chaleiras para chá; 

recipientes com isolamento térmico para alimentos ou 

bebidas; escovas de dentes; bandejas; bases para pratos 

[utensílios de mesa]; garrafas a vácuo; cestos de lixo; 

utensílios e recipientes para a casa ou para a cozinha 

(não em metais preciosos ou em plaqué); pentes e es-

ponjas; escovas (com excepção de pincéis); materiais 

para o fabrico de escovas; utensílios para limpeza [não 

eléctricos]; palha-de-aço; vidro em bruto ou semitra-

balhado (com excepção do vidro utilizado em cons-

trução); manjedouras para animais; ornamentos feitos 

de porcelana; serviços de chá [artigos de mesa]; cristal 

[vidraria]; dispositivos eléctricos para atrair e matar 

insectos; instrumentos de limpeza operados manual-

mente; utensílios cosméticos; tanques [aquários inter-
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nos]; caixotes para lixo; artigos de vidro, porcelana e 

faiança não incluídos noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/31，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304719402

[210] 編號 N.º : N/152333

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/03

[730] 申請人 Requerente : Chimelong International Invest-

ment Company Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Islands, British

 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 : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa de casa para partos; toalhas de 

banho; cobertores de cama; coberturas de cama; roupa 

de cama; lençóis de cama; saias de cama; colchas de 

cama; mantas de cama; cobertores para crianças; bases 

para copos de pano; naperons de pano; bandeiras de 

pano; galhardetes de pano; edredons; protecções para 

berços em matérias têxteis; cortinas; tecidos; bandeiras 

de tecido; galhardetes de feltro; toalhas de golfe; toa-

lhas de mão; lenços de bolso; toalhas com capuz; roupa 

de casa; toalhas de cozinha; fronhas; capas de almo-

fadas; bandeiras de plástico; galhardetes de plástico; 

toalhas de mesa de plástico; cobertores de agasalho 

para recém-nascidos; cortinas de duche; cobertores de 

seda; roupa de mesa; guardanapos em matérias têxteis; 

marcadores de mesa em matérias têxteis; toalhas de 

mesa em matérias têxteis; mantas; panos para lavar; 

cobertores de lã; coberturas de cama; coberturas de 

mesa; tecidos para estofos; matérias têxteis não teci-

das; tapeçarias de parede em matérias têxteis; toalhas 

em matérias têxteis; revestimentos de móveis em maté-

rias têxteis; toalha com almofada incorporada (pillow 

towel); têxteis e produtos têxteis, não incluídos noutras 

classes; sacos-cama.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/31，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304719402

[210] 編號 N.º : N/152345

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/03

[730] 申請人 Requerente : Chimelong International Invest-

ment Company Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Islands, British

 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 : 20

[511] 產品 Produtos : Colchões de ar para uso em campismo; 

berços; camas; bancos; estantes para livros; armários; 

cadeiras; clips para segurar e exibir fotografias; canas-

tras para a roupa; cabides; caixas de arrumação dobrá-

veis para uso doméstico; móveis para computadores; 

prateleiras para teclados de computador; sofás; pro-

tectores almofadados para berços (sem ser roupa de 

cama); varões para cortinas; secretárias (mobiliário); 

estatuetas e figurinhas em osso, gesso, matérias plás-

ticas, cera ou madeira; mastros de bandeira; bancos 

para apoio dos pés; mobiliário; decorações para emba-

lagens de oferta em matérias plásticas; leques de mão; 

espelhos de mão; chaveiros não metálicos; móveis para 

jardim; porta-revistas; colchões; espelhos; ornamen-

tos não natalícios em osso, gesso, matérias plásticas, 

cera ou madeira; ornamentos para festas em matérias 

plásticas; molduras; travesseiros; placas de parede 

decorativas; suportes de plantas em arame e metal 

(mobiliário); crachás de plástico; decorações de bolos 

em matérias plásticas; conchas do mar; mesas; caixas 

para brinquedos; bengaleiros para chapéus-de-chuva; 

persianas; espanta-espír itos; almofadas de apoio; 

almofadas; baús não metálicos; peças de artesanato 

em bambu; obras de arte em madeira, cera, gesso ou 

matérias plásticas; objectos de publicidade insufláveis; 

decorações de plástico para produtos alimentares; 

acessórios para móveis, não metálicos; produtos (não 

incluídos noutras classes) de madeira, cortiça, cana, 

vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, 

madrepérola, espuma do mar e sucedâneos de todas 

estas matérias ou em matérias plásticas; artigos orna-

mentais e obras de arte feitas de chifre, osso, marfim e 

concha; casas para pássaros.

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/31，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304719439

[210] 編號 N.º : N/152346

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/03

[730] 申請人 Requerente : Chimelong International Invest-

ment Company Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Islands, British

 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 : Luvas para grelhadores; tigelas; vas-

souras; formas para bolos; moldes (formas) para bo-

los; espátulas para bolos; candelabros sem serem em 

metais preciosos; apagadores de velas; apagadores de 

velas em metais preciosos; castiçais em metais pre-

ciosos; marmitas; figurinhas de cerâmica; bases para 

copos sem serem em papel e não sendo roupa de mesa; 

frascos para biscoitos; corta-massas [moldes para bis-

coitos]; saca-rolhas; taças; sacos para decoração de 

bolos para confeitaria; prismas de cristal para deco-

ração; vidro decorativo (não para construção); placas 

decorativas (incluídas nesta classe); pratos; palhinhas 

para beber; figurinhas de porcelana, cristal, faiança, 

vidro ou porcelana; vasos para flores; escovas de ca-

belo; pentes de cabelo; recipientes isolados termica-

mente; suportes com capas isoladoras para recipientes 

de bebidas; lancheiras; canecas; porta-guardanapos; 

argolas para guardanapos não em metais preciosos; lu-

vas para o forno; copos de papel; pratos de papel; for-

mas para empadas; espátulas para empadas; copos de 

plástico; garrafas de água de plástico (vazias); pratos; 

bases para panelas; saboneteiras; chaleiras para chá; 

recipientes com isolamento térmico para alimentos ou 

bebidas; escovas de dentes; bandejas; bases para pratos 

[utensílios de mesa]; garrafas a vácuo; cestos de lixo; 

utensílios e recipientes para a casa ou para a cozinha 

(não em metais preciosos ou em plaqué); pentes e es-

ponjas; escovas (com excepção de pincéis); materiais 

para o fabrico de escovas; utensílios para limpeza [não 

eléctricos]; palha-de-aço; vidro em bruto ou semitra-

balhado (com excepção do vidro utilizado em cons-

trução); manjedouras para animais; ornamentos feitos 

de porcelana; serviços de chá [artigos de mesa]; cristal 

[vidraria]; dispositivos eléctricos para atrair e matar 

insectos; instrumentos de limpeza operados manual-

mente; utensílios cosméticos; tanques [aquários inter-

nos]; caixotes para lixo; artigos de vidro, porcelana e 

faiança não incluídos noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/31，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304719439

[210] 編號 N.º : N/152347

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/03

[730] 申請人 Requerente : Chimelong International Invest-

ment Company Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Islands, British

 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 : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa de casa para partos; toalhas de 

banho; cobertores de cama; coberturas de cama; roupa 

de cama; lençóis de cama; saias de cama; colchas de 

cama; mantas de cama; cobertores para crianças; bases 

para copos de pano; naperons de pano; bandeiras de 

pano; galhardetes de pano; edredons; protecções para 

berços em matérias têxteis; cortinas; tecidos; bandeiras 

de tecido; galhardetes de feltro; toalhas de golfe; toa-

lhas de mão; lenços de bolso; toalhas com capuz; roupa 

de casa; toalhas de cozinha; fronhas; capas de almo-

fadas; bandeiras de plástico; galhardetes de plástico; 

toalhas de mesa de plástico; cobertores de agasalho 

para recém-nascidos; cortinas de duche; cobertores de 

seda; roupa de mesa; guardanapos em matérias têxteis; 

marcadores de mesa em matérias têxteis; toalhas de 

mesa em matérias têxteis; mantas; panos para lavar; 

cobertores de lã; coberturas de cama; coberturas de 

mesa; tecidos para estofos; matérias têxteis não teci-

das; tapeçarias de parede em matérias têxteis; toalhas 

em matérias têxteis; revestimentos de móveis em maté-

rias têxteis; toalha com almofada incorporada (pillow 

towel); têxteis e produtos têxteis, não incluídos noutras 

classes; sacos-cama.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/31，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304719439
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[210] 編號 N.º : N/152368

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, 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 : Aparelhos para a emissão, o registo, a 

transmissão ou a reprodução do som, das imagens ou 

dos dados; discos compactos; DVDs; ficheiros multi-

média descarregáveis; óculos de sol; óculos [ópticos]; 

discos virgens para gravação; aparelhos e instrumentos 

electrónicos para gravação e/ou reprodução de música; 

auriculares; auscultadores; coberturas para telefones 

inteligentes; programas informáticos e software; pro-

gramas de jogos descarregáveis, fornecidos online; 

software aplicativo descarregável para telefones inteli-

gentes; hardware e dispositivos periféricos; cartuchos e 

cassetes de jogos de vídeo; capacetes; discos acústicos; 

ficheiros de música descarregáveis; DVD apresentando 

música e espectáculos de música; gravações de vídeo 

digital descarregáveis; desenhos animados; publica-

ções electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/05，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0137225

[210] 編號 N.º : N/152369

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, 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 : Autocolantes e álbuns para autocolan-

tes; máquinas de escrever e artigos de escritório (com 

excepção de móveis); material escolar [artigos de pa-

pelaria]; bolsas para passaportes; caixas em cartão ou 

em papel; impressões gráficas; representações gráficas; 

papel para impressão de fotografias [não quimicamen-

te sensibilizados]; livros; publicações impressas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/05，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0137232

[210] 編號 N.º : N/152370

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitação de couro; recipien-

tes em couro para embalagem; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; bolsas para guardar ma-

quilhagens, chaves e artigos de uso pessoal; etiquetas 

em couro; sacos; bolsas; carteiras e porta-cartões de 

crédito; etiquetas para bagagem; caixas em couro; co-

berturas em couro.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/05，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0137234

[210] 編號 N.º : N/152371

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para remover maquilha-

gem; recipientes para uso doméstico ou para cozinha; 

utensílios cosméticos; escovas de dentes; lancheiras; 

garrafas-termos; mealheiros; vasos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/05，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0137237

[210] 編號 N.º : N/152372

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; cintos para dinheiro [vestuá-

rio]; calçado; vestuário de desporto; vestuário para a 

prática de escalada; vestuário de golfe; sobretudos [com 
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exceção de vestuário para uso exclusivo na prática des-

portiva e de vestidos tradicionais coreanos]; partes de 

baixo para vestir [vestuário]; tailleurs (saia-casaco); fa-

tos para homem; vestuário para criança; calças de gan-

ga azúis; roupa interior; camisas; camisolas [pullovers]; 

meias; cachecóis; luvas para vestuário tendo um toque 

tecnológico de produtos electrónicos; bonés; máscaras 

faciais de inverno (vestuário); cintos [vestuário].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/05，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0137241

[210] 編號 N.º : N/152373

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, 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 : Jogos e brinquedos; artigos de ginás-

tica e desporto; decorações para árvores de natal, 

excepto iluminação e confeitaria; brinquedos (artigos 

para brincar); bonecas; brinquedos; figuras de acção 

de brincar; jogos; consolas de jogos; artigos de despor-

to (sem ser artigos de golfe/artigos para escalada); bo-

las de ténis; capas para tacos de golfe; bolas de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/05，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0137244

[210] 編號 N.º : N/152374

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Produtos de chocolate; gelo e gelados; 

arroz cozido embalado; sanduíches; pastilhas elásticas;  

rebuçados; pãezinhos cozidos; chá; bebidas à base de 

café; cacau; bebida à base de chá.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/05，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0137246

[210] 編號 N.º : N/152375

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais e gasosas; bebidas de 

frutas e sumos de frutas; refrigerantes; concentrados 

de sumos de fruta; águas [bebidas]; cerveja; cervejas 

sem álcool.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/05，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0137248

[210] 編號 N.º : N/152376

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 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 : Prestação de informações de negócios 

e de marketing; avaliação de marca; direcção profis-

sional dos negócios artísticos; serviços de agência de 

talentos [representação comercial de artistas]; serviços 

de loja de venda a retalho de confeitaria; serviços de 

loja de venda a retalho de café preocessado; serviços 

de loja de venda a retalho de cosméticos; serviços de 

loja de venda a retalho de artigos de papelaria; servi-

ços de loja de venda a retalho de autocolantes e álbuns 

de autocolantes; serviços de loja de venda a retalho de 

sacos; serviços de loja de venda a retalho de almofadas 

[travesseiros]; serviços de loja de venda a retalho de 

calçado; serviços de loja de venda a retalho de cha-

péus-de-chuva; serviços de loja de venda a retalho de 

porta-chaves [com objecto decorativo]; serviços de loja 

de venda a retalho de óculos [ópticos]; serviços de loja 

de venda a retalho de relógios de pulso; serviços de 

loja de venda a retalho de auriculares; serviços de loja 

de venda a retalho de programas de computador para 

jogos pré-gravados; serviços de loja de venda a retalho 

de brinquedos (artigos para brincar); serviços de loja 
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de venda a retalho de vestuário exterior; serviços de 

loja de venda a retalho de chapéus; serviços de loja de 

venda a retalho de cachecóis [vestuário]; serviços de 

loja de venda a retalho de camisas; serviços de loja de 

venda a retalho de meias; serviços de loja de venda a 

retalho de discos acústicos; serviços de loja de venda a 

retalho de música pré-gravada para meios electrónicos; 

serviços de loja de venda a retalho de livros; serviços 

de loja de venda a retalho de papel para impressão de 

fotografias [não quimicamente sensibilizados]; serviços 

de centro comercial abrangente prestados através da 

internet; serviços de lojas de venda a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/05，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0137141

[210] 編號 N.º : N/152377

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de acesso a serviços de 

portais na internet através de aplicações em telefones 

inteligentes; serviços de difusão (sem fios) através da 

internet; radiodifusão interactiva; transmissão (elec-

trónica) de conteúdo móvel (serviços de média móvel) 

através de telefones inteligentes.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/05，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0137144

[210] 編號 N.º : N/152378

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, 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 divertimento prestados 

por vocalistas; planeamento de espectáculos de en-

tretenimento; serviços de clubes de fãs relacionados 

com entretenimento; produção de gravações sonoras; 

publicação de livros, publicações periódicas, revistas, 

jornais e boletins informativos; serviços educacionais 

e de formação relacionada com industria musical e de 

entretenimento; academias de dança; serviços de jogo 

prestados on-line a partir de uma rede de computado-

res.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/05，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0137147

[210] 編號 N.º : N/152385

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : NIPPON ZOKI PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka, 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 e substâncias farmacêu-

ticas; preparações farmacêuticas para uso humano; 

suplementos nutricionais; suplementos nutricionais 

sob a forma de comprimidos nutritivos não medicinais; 

suplementos nutricionais sob a forma de líquidos nu-

tritivos não medicinais; suplementos nutricionais sob a 

forma de pastas nutritivas não medicinais; suplementos 

nutricionais sob a forma de pós nutritivos não medici-

nais; suplementos nutricionais sob a forma de cápsulas 

nutritivas não medicinais; alimentos e substâncias 

dietéticas adaptadas para uso medicinal ou veteriná-

rio, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para 

humanos e animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152387

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : NIPPON ZOKI PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka, 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 e substâncias farmacêu-

ticas; preparações farmacêuticas para uso humano; 
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suplementos nutricionais; suplementos nutricionais 

sob a forma de comprimidos nutritivos não medicinais; 

suplementos nutricionais sob a forma de líquidos nu-

tritivos não medicinais; suplementos nutricionais sob a 

forma de pastas nutritivas não medicinais; suplementos 

nutricionais sob a forma de pós nutritivos não medici-

nais; suplementos nutricionais sob a forma de cápsulas 

nutritivas não medicinais; alimentos e substâncias 

dietéticas adaptadas para uso medicinal ou veteriná-

rio, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para 

humanos e animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152389

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/04

[730] 申請人 Requerente : NIPPON ZOKI PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka, 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 e substâncias farmacêu-

ticas; preparações farmacêuticas para uso humano; 

suplementos nutricionais; suplementos nutricionais 

sob a forma de comprimidos nutritivos não medicinais; 

suplementos nutricionais sob a forma de líquidos nu-

tritivos não medicinais; suplementos nutricionais sob a 

forma de pastas nutritivas não medicinais; suplementos 

nutricionais sob a forma de pós nutritivos não medici-

nais; suplementos nutricionais sob a forma de cápsulas 

nutritivas não medicinais; alimentos e substâncias 

dietéticas adaptadas para uso medicinal ou veteriná-

rio, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para 

humanos e animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152452

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/08

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE S.P.A.

 地址 Endereço : Via San Martino 17, 20122 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 : Vestuário, calçado, chapelaria; ves-

tuário em imitações de cabedal; vestuário em cabe-

dal; vestuário para ginástica; vestidos de cerimónia; 

roupões de banho; bandanas (lenços para o pescoço); 

bibes, sem ser de papel; boinas; boás (golas para o pes-

coço); suspensórios; espartilhos; meias-calças; peúgas; 

camisas; corpetes (roupa interior de senhoras); cha-

péus; casacos; capuzes (vestuário); cintos (vestuário); 

cintos (- para dinheiro) (vestuário); meias altas; aga-

salhos para ombros; colarinhos postiços; chapelaria; 

enxovais para recém-nascidos (vestuário); vestuário de 

natação; fatos de carnaval; vestuário de praia; grava-

tas; écharpes de homem; bandoletes (vestuário); lenços 

de bolso; casacos curtos (vestuário); ligas; saias; fatos; 

vestidos tipo avental; cintas; luvas (vestuário); luvas 

de esqui; vestuário impermeável; roupas de malha 

(vestuário); camisolões de lã; perneiras; polainas de lã 

(calças); insígnias heráldicas (uniformes librés); meias 

de vidro; camisolas de lã; faixas para pulsos (vestuário); 

saia-calças; cuecas tipo boxers; coletes; calças; parkas; 

peles (vestuário); estolas de pele; pijamas; punhos de 

camisa; ponchos; camisolas tipo pulôveres; suspensó-

rios para meias de senhoras; suspensórios para peúgas; 

soutiens; sandálias; sandálias para o banho; sapatos; 

chinelos de banho; sapatos de ginástica; sapatos de 

praia; sapatos de treino; solas para calçado; xailes; 

faixas para vestuário; cuecas; sobretudos; vestuário 

exterior; combinações; saiotes (roupa interior); botins; 

botas; combinados (vestuário); viseiras (chapelaria); 

tamancos de madeira; roupa interior absorvente de 

transpiração; faixas para as orelhas; saiotes (roupa in-

terior); T-shirts de manga curta; T-shirts (manga com-

prida).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/12/27，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018004471

[210] 編號 N.º : N/152453

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/08

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE S.P.A.

 地址 Endereço : Via San Martino 17, 20122 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 : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; funções de escritório; gestão de 
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negócios relacionado com franquia; serviços de asses-

soria de negócios relacionados com estabelecimento 

e operação de concessionários; consultoria de gestão 

de negócios relacionado com franquias; apresentação 

de produtos nos meios de comunicação, para fins de 

vendas a retalho; vendas a retalho ou por grosso, in-

cluindo de vendas online de cabedal e imitações de 

cabedal; vendas a retalho ou por grosso, incluindo as 

de online, de peles de animais e couro, malas e sacos de 

viagem, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, 

chicotes, arreios e selaria, coleiras, trelas e vestuá-

rio para animais, maletas para documentos, sacos de 

desporto, sacos para alpinistas, sacos para campistas, 

sacos, sacos de praia, bolsas tipo boston, malinhas 

de mão (bolsas de mão), sacos de ginástica, sacos de 

cabedal, sacos de tiracolo, caixas para transporte de 

animais de estimação; vendas a retalho ou por grosso, 

incluindo as de online, de sacos para artigos de joalha-

ria feitos de materiais têxteis (vazios), bolsas porta-be-

bés, sacos para ginásio, alforges, sacos para compras, 

bolsas em malha, armações para sacos de mão, sacos 

porta-ferramentas vazios, malas (envelopes, bolsas) de 

cabedal, para embalagem, sacolas para escola, bolsas 

de caça, sacos de vestuário para viagens, carteiras de 

bolso, sacos em rede para compras, sacos de viagem, 

sacos porta-documentos; malas (artigos de cabedal), 

carteiras para cartões-de-visita (porta-notas); vendas a 

retalho ou por grosso, incluindo as de online, de esto-

jos para cartões-de-crédito (carteiras), malas de mão, 

caixas para chapéus de cabedal, mochilas com duas 

alças; bolsas porta-chaves (artigos de cabedal), estojos 

para música, estojos para artigos de higiene pessoal, 

vazios, carteiras de senhora, mochilas, pegas para ma-

las de viagem, baús de viagem, conjuntos de viagem 

(artigos de cabedal), caixas de cabedal ou lâminas de 

cabedal, estojos de cabedal ou lâminas de cabedal, fi-

tas de chapéus, em cabedal, couro; vendas a retalho ou 

por grosso, incluindo as de online, de correias de ca-

bedal, cabedal (imitação), cordões de cabedal, tiras de 

cabedal, lâminas de cabedal, fios de cabedal, coleiras 

para animais, vestuário, calçado, chapelaria, artigos 

de vestuário em imitações de cabedal, vestuário em 

cabedal, vestuário para ginástica, vestidos de cerimó-

nia, robes / roupões de banho, bandanas (lenços para 

o pescoço), bibes sem ser de papel, boinas, boás (golas 

para o pescoço), suspensórios, espartilhos (roupa inte-

rior), meias-calças, peúgas, camisas; vendas a retalho 

ou por grosso, incluindo as de online, de corpetes 

(roupa interior de senhoras), chapéus, casacos, capu-

zes (vestuário), cintos (vestuário), cintos para dinheiro 

(vestuário), meias altas, golas (vestuário), colarinhos 

postiços, artigos de chapelaria para vestir, enxovais 

para recém-nascidos (vestuário), vestuário de nata-

ção, fatos de carnaval, vestuário de praia, gravatas, 

écharpes de homem, bandoletes (vestuário), lenços de 

bolso, casacos curtos (vestuário), ligas, saias; vendas a 

retalho ou por grosso, incluindo as de online, de fatos, 

vestidos tipo avental, cintas, luvas (vestuário), luvas de 

esqui, vestuário impermeável, roupas de malha (vestu-

ário); camisolas de malha (vestuário), polainas de lã, 

polainas de lã (calças), insígnias heráldicas (uniformes 

librés), meias de vidro, camisolas de lã, faixas para 

pulsos (vestuário), saia-calças, calças, coletes, calças, 

parkas, peles (vestuário), estolas de pele, pijamas, fai-

xas para pulsos (vestuário), ponchos, suspensórios de 

cintos; vendas a retalho ou por grosso, incluindo as de 

online, de suspensórios para peúgas, soutiens, sandá-

lias, chinelos, sapatos, calçados de natação, sapatos de 

ginástica, calçados de praia, calçados para desporto, 

solas para sapatos, xailes, lenços de pescoço e de ca-

beça, ceroulas, sobretudos, vestuário exterior, combi-

nações, botins, botas, combinados (vestuário), viseiras 

para cabeças, tamancos de madeira, roupa interior ab-

sorvente de transpiração, faixas para as orelhas, roupa 

interior, T-shirts de manga curta, T-shirts de manga 

comprida.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/12/27，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018004471

[210] 編號 N.º : N/152455

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/08

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE S.P.A.

 地址 Endereço : Via San Martino 17, 20122 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 : Vestuário, calçado, chapelaria; ves-

tuário em imitações de cabedal; vestuário em cabe-

dal; vestuário para ginástica; vestidos de cerimónia; 

roupões de banho; bandanas (lenços para o pescoço); 

bibes, sem ser de papel; boinas; boás (golas para o pes-

coço); suspensórios; espartilhos; meias-calças; peúgas; 

camisas; corpetes (roupa interior de senhoras); cha-

péus; casacos; capuzes (vestuário); cintos (vestuário); 

cintos (- para dinheiro) (vestuário); meias altas; aga-

salhos para ombros; colarinhos postiços; chapelaria; 
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enxovais para recém-nascidos (vestuário); vestuário de 

natação; fatos de carnaval; vestuário de praia; grava-

tas; écharpes de homem; bandoletes (vestuário); lenços 

de bolso; casacos curtos (vestuário); ligas; saias; fatos; 

vestidos tipo avental; cintas; luvas (vestuário); luvas 

de esqui; vestuário impermeável; roupas de malha 

(vestuário); camisolões de lã; perneiras; polainas de lã 

(calças); insígnias heráldicas (uniformes librés); meias 

de vidro; camisolas de lã; faixas para pulsos (vestuário); 

saia-calças; cuecas tipo boxers; coletes; calças; parkas; 

peles (vestuário); estolas de pele; pijamas; punhos de 

camisa; ponchos; camisolas tipo pulôveres; suspensó-

rios para meias de senhoras; suspensórios para peúgas; 

soutiens; sandálias; sandálias para o banho; sapatos; 

chinelos de banho; sapatos de ginástica; sapatos de 

praia; sapatos de treino; solas para calçado; xailes; 

faixas para vestuário; cuecas; sobretudos; vestuário 

exterior; combinações; saiotes (roupa interior); botins; 

botas; combinados (vestuário); viseiras (chapelaria); 

tamancos de madeira; roupa interior absorvente de 

transpiração; faixas para as orelhas; saiotes (roupa in-

terior); T-shirts de manga curta; T-shirts (manga com-

prida).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/12，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017984463

[210] 編號 N.º : N/152456

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/08

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE S.P.A.

 地址 Endereço : Via San Martino 17, 20122 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 : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; funções de escritório; gestão de 

negócios relacionado com franquia; serviços de asses-

soria de negócios relacionados com estabelecimento 

e operação de concessionários; consultoria de gestão 

de negócios relacionado com franquias; apresentação 

de produtos nos meios de comunicação, para fins de 

vendas a retalho; vendas a retalho ou por grosso, in-

cluindo de vendas online de cabedal e imitações de 

cabedal; vendas a retalho ou por grosso, incluindo as 

de online, de peles de animais e couro, malas e sacos de 

viagem, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, 

chicotes, arreios e selaria, coleiras, trelas e vestuá-

rio para animais, maletas para documentos, sacos de 

desporto, sacos para alpinistas, sacos para campistas, 

sacos, sacos de praia, bolsas tipo boston, malinhas 

de mão (bolsas de mão), sacos de ginástica, sacos de 

cabedal, sacos de tiracolo, caixas para transporte de 

animais de estimação; vendas a retalho ou por grosso, 

incluindo as de online, de sacos para artigos de joalha-

ria feitos de materiais têxteis (vazios), bolsas porta-be-

bés, sacos para ginásio, alforges, sacos para compras, 

bolsas em malha, armações para sacos de mão, sacos 

porta-ferramentas vazios, malas (envelopes, bolsas) de 

cabedal, para embalagem, sacolas para escola, bolsas 

de caça, sacos de vestuário para viagens, carteiras de 

bolso, sacos em rede para compras, sacos de viagem, 

sacos porta-documentos; malas (artigos de cabedal), 

carteiras para cartões-de-visita (porta-notas); vendas a 

retalho ou por grosso, incluindo as de online, de esto-

jos para cartões-de-crédito (carteiras), malas de mão, 

caixas para chapéus de cabedal, mochilas com duas 

alças; bolsas porta-chaves (artigos de cabedal), estojos 

para música, estojos para artigos de higiene pessoal, 

vazios, carteiras de senhora, mochilas, pegas para ma-

las de viagem, baús de viagem, conjuntos de viagem 

(artigos de cabedal), caixas de cabedal ou lâminas de 

cabedal, estojos de cabedal ou lâminas de cabedal, fi-

tas de chapéus, em cabedal, couro; vendas a retalho ou 

por grosso, incluindo as de online, de correias de ca-

bedal, cabedal (imitação), cordões de cabedal, tiras de 

cabedal, lâminas de cabedal, fios de cabedal, coleiras 

para animais, vestuário, calçado, chapelaria, artigos 

de vestuário em imitações de cabedal, vestuário em 

cabedal, vestuário para ginástica, vestidos de cerimó-

nia, robes / roupões de banho, bandanas (lenços para 

o pescoço), bibes sem ser de papel, boinas, boás (golas 

para o pescoço), suspensórios, espartilhos (roupa inte-

rior), meias-calças, peúgas, camisas; vendas a retalho 

ou por grosso, incluindo as de online, de corpetes 

(roupa interior de senhoras), chapéus, casacos, capu-

zes (vestuário), cintos (vestuário), cintos para dinheiro 

(vestuário), meias altas, golas (vestuário), colarinhos 

postiços, artigos de chapelaria para vestir, enxovais 

para recém-nascidos (vestuário), vestuário de nata-

ção, fatos de carnaval, vestuário de praia, gravatas, 

écharpes de homem, bandoletes (vestuário), lenços de 

bolso, casacos curtos (vestuário), ligas, saias; vendas a 

retalho ou por grosso, incluindo as de online, de fatos, 

vestidos tipo avental, cintas, luvas (vestuário), luvas de 

esqui, vestuário impermeável, roupas de malha (vestu-

ário); camisolas de malha (vestuário), polainas de lã, 
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polainas de lã (calças), insígnias heráldicas (uniformes 

librés), meias de vidro, camisolas de lã, faixas para 

pulsos (vestuário), saia-calças, calças, coletes, calças, 

parkas, peles (vestuário), estolas de pele, pijamas, fai-

xas para pulsos (vestuário), ponchos, suspensórios de 

cintos; vendas a retalho ou por grosso, incluindo as de 

online, de suspensórios para peúgas, soutiens, sandá-

lias, chinelos, sapatos, calçados de natação, sapatos de 

ginástica, calçados de praia, calçados para desporto, 

solas para sapatos, xailes, lenços de pescoço e de ca-

beça, ceroulas, sobretudos, vestuário exterior, combi-

nações, botins, botas, combinados (vestuário), viseiras 

para cabeças, tamancos de madeira, roupa interior ab-

sorvente de transpiração, faixas para as orelhas, roupa 

interior, T-shirts de manga curta, T-shirts de manga 

comprida.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/12，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017984463

[210] 編號 N.º : N/152458

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/08

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE S.P.A.

 地址 Endereço : Via San Martino 17, 20122 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 : Vestuário, calçado, chapelaria; aven-

tais (vestuário), écharpes de homem, calças para bebés 

(vestuário), bandanas (lenços para o pescoço), roupões 

de banho, calções de banho, fatos de banho, roupas 

de praia, cintos (vestuário), bibes, sem ser de papel, 

boás (golas para o pescoço), corpetes (roupa interior 

de senhoras), soutiens, vestuário para ginásticas, ves-

tuário em imitações de cabedal, vestuário em cabedal, 

casacos, combinados (vestuário), espartilhos (roupa 

interior), faixas para pulsos (vestuário), colarinhos 

postiços, vestidos, roupões, abafos para as orelhas 

(vestuário), peles (vestuário), estolas de pele, ligas, cin-

tas, luvas (vestuário), bandoletes (vestuário), meias de 

vidro, capuzes (vestuário), camisolas de malha (vestu-

ário), casacos curtos (vestuário), roupas de malha (ves-

tuário), polainas de lã (calças), enxovais para recém-

-nascidos (vestuário), insígnias heráldicas (uniformes 

librés), fatos de carnaval, cintos para dinheiro (vestuá-

rio), faixas para pulsos (vestuário), gravatas, vestuário 

exterior, macacões, calças, sobretudos, parkas, lenços 

de bolso, combinações, ponchos, camisolas tipo pu-

lôveres, pijamas, lenços de cabeça e de pescoço, faixas 

para vestuário, xailes, camisas, saias, luvas de esqui, 

chinelos, peúgas, meias-calças, fatos, camisolas de 

lã, meias altas, t-shirts, calças, cuecas, roupa interior, 

coletes; chinelos de banho, sandálias para o banho, 

sapatos de praia, botas, botas para desporto, sapatos 

ou sandálias de esparto, botins, sapatos de ginástica, 

sandálias, sapatos, botas de esqui, sapatos de despor-

to, tamancos de madeira; toucas para o banho, boinas, 

bonés (chapelaria), chapéus, armações de chapéus (es-

queletos), artigos de chapelaria para vestir, mantilhas, 

viseiras (chapelaria); botas com atacadores; solas inte-

riores; calções para vestir.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152459

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/08

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE S.P.A.

 地址 Endereço : Via San Martino 17, 20122 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 : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; funções de escritório; gestão de 

negócios relacionado com franquia; serviços de asses-

soria de negócios relacionados com estabelecimento e 

operação de concessionários; consultoria de gestão de 

negócios relacionado com franquias; apresentação de 

produtos nos meios de comunicação, para fins de ven-

das a retalho; vendas a retalho ou por grosso, incluindo 

de vendas online de cabedal e imitações de cabedal, 

peles de animais, couro,  baús e sacos de viagem, cha-

péus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, 

arreios e selaria, maletas para documentos, sacos para 

desporto, sacos para alpinistas, sacos para campistas, 

sacos, sacos de praia, bolsas de cinto, bolsas tipo bos-

ton, bolsas para usar na cintura, malas envelope, sacos 

para fraldas, sacos de estopa, sacos para guardar caça, 

sacos tipo gladstone, sacos de ginásio, sacos para ca-

minhadas, sacos para caçar, sacos para chaves, bolsas 

tricotadas, sacos de cabedal, sacos para o focinho, 

bolsas de fim-de-semana, bolsas cilíndricas, sacolas 

de escola, sacos para compras, sacos a tiracolo, sacos 
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para desporto, sacos de mão, bolsas para cintura, sacos 

de desporto para todos os fins, sacos para transpor-

tar animais, bolsas de lona para compras, sacos para 

todos os fins, malas de viagem para transportar na ca-

bine de avião, sacos para cosméticos vendidos vazios, 

bolsas de caça (acessórios de caça), sacos de vestuário 

para viagens, malas e carteiras de cabedal, sacos em 

rede para compras, sacos de compras para a viagem, 

sacos a tiracolo para transporte de bebés, sacos de 

compras em têxteis, sacos, sacos de viagem e cartei-

ras de cabedal, malas (envelopes, bolsas) de cabedal, 

para embalagem, sacos para artigos de joalharia feitos 

de materiais têxteis (vazios), pastas, carteiras para 

cartões-de-visita (porta-notas), estojos para cartões-

-de-crédito (carteiras), armações para sacos de mão, 

malas de mão, caixas para chapéus de cabedal, mo-

chilas com uma alça para acampamento, bolsas porta-

-chaves, estojos para música, carteiras de bolso, bolsas 

porta-bebés, carteiras de senhora, mochilas com duas 

alças, pegas para malas de viagem, malas de viagem, 

malas de viagem de cabedal, sacos porta-ferramentas, 

vazios, baús de viagem, conjuntos de viagem (artigos 

de cabedal), baús (malas de viagem), malas pequenas 

de viagem, estojos para artigos de higiene pessoal, va-

zios, caixas de cabedal ou lâminas de cabedal, estojos, 

de cabedal ou lâminas de cabedal, fitas de chapéus, 

em cabedal, coberturas de peles (couro), peles, cilhas 

de cabedal, imitação de cabedal, cordões de cabedal, 

correias de cabedal, tiras de cabedal, fios de cabedal, 

lâminas de cabedal, molesquim (imitação de cabedal), 

boldriés de cabedal, coleiras para animais, vestuário, 

calçado, chapelaria, aventais (vestuário), écharpes de 

homem, calças para bebés (vestuário), bandanas (len-

ços para o pescoço), roupões de banho, calções de ba-

nho, fatos de banho, roupas de praia, cintos (vestuário), 

bibes, sem ser de papel, boás (golas para o pescoço), 

corpetes (roupa interior de senhoras), soutiens, vestuá-

rio para ginásticas, vestuário em imitações de cabedal, 

vestuário em cabedal, casacos, combinados (vestuário), 

espartilhos (roupa interior), faixas para pulsos (ves-

tuário), colarinhos postiços, vestidos, roupões, abafos 

para as orelhas (vestuário), peles (vestuário), estolas 

de pele, ligas, cintas, luvas (vestuário), bandoletes 

(vestuário), meias de vidro, capuzes (vestuário), cami-

solas de malha (vestuário), casacos curtos (vestuário), 

roupas de malha (vestuário), polainas de lã (calças), 

enxovais para recém-nascidos (vestuário), insígnias 

heráldicas (uniformes librés), fatos de carnaval, cintos 

para dinheiro (vestuário), faixas para pulsos (vestu-

ário), gravatas, vestuário exterior, macacões, calças, 

sobretudos, parkas, lenços de bolso, combinações, 

ponchos, camisolas tipo pulôveres, pijamas, lenços 

de cabeça e de pescoço, faixas para vestuário, xailes, 

camisas, saias, luvas de esqui, chinelos, peúgas, meias-

-calças, fatos, camisolas de lã, meias altas, t-shirts, cal-

ças, cuecas, roupa interior, coletes, chinelos de banho, 

sandálias para o banho, sapatos de praia, botas, botas 

para desporto, sapatos ou sandálias de esparto, botins, 

sapatos de ginástica, sandálias, sapatos, botas de es-

qui, sapatos de desporto, tamancos de madeira, toucas 

para o banho, boinas, bonés (chapelaria), chapéus, ar-

mações de chapéus (esqueletos), artigos de chapelaria 

para vestir, mantilhas, viseiras (chapelaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152467

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/08

[730] 申請人 Requerente : Bulgari S.p.A.

 地址 Endereço : Lungotevere Marzio 11, Rome, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Cintos (tiras de couro), mochilas, sa-

cos, bandoleiras, porta-cartões de visita, estojos para 

artigos de beleza não guarnecidos, porta-moedas, ma-

las de mão, porta-chaves, sacos em imitação de couro, 

sacos e carteiras de couro, bolsas, porta-moedas, car-

teiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152472

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/08

[730] 申請人 Requerente : CONTEX CORPORATION

 地址 Endereço : Abakusu Tachikawa Bldg., 1-22-25, 

Akebono-Cho, Tachikawa-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 : Contador magnético e outros instru-

mentos de medição, instrumentos de medição mag-

néticos e eléctricos, aparelhos de contagem e triagem 

de moedas, gravador de condições de funcionamento, 

fotocopiadora.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/12/07，日本 Japão，編號

N.º 2018-150560

[210] 編號 N.º : N/152508

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/09

[730] 申請人 Requerente : MR&MRS ITALY S.R.L.

 地址 Endereço : Corso Venezia 5 – 20121 Milano 

(MI) - Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Ligas de metais preciosos; artigos 

decorativos [bijuteria ou joalharia] para uso pessoal; 

adereços [bijutaria]; pendentes de joalharia; alfinetes 

[joalharia]; correntes [joalharia]; correntes [joalharia]; 

medalhões [joalharia]; colares [joalharia]; pulseiras 

[joalharia]; anéis [joalharia]; brincos para orelhas; 

strass [bijuteria]; jóias; pedras preciosas; relojoaria e 

instrumentos cronométricos e respectivas peças.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/22，意大利 Itál ia，編號

N.º 302018000033453

[210] 編號 N.º : N/152509

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/09

[730] 申請人 Requerente : MR&MRS ITALY S.R.L.

 地址 Endereço : Corso Venezia 5 – 20121 Milano 

(MI) - Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Baús [bagagem]; sacos; sacos de mão; 

mochilas [com duas alças]; malas de viagem; pastas 

[produtos em couro]; estojos para chaves [marroquina-

ria]; chapéus-de-chuva; porta-documentos [carteiras 

de bolso]; pastas [produtos em couro]; carteiras de bol-

so; porta-moedas; porta-música; sacos de mão; sacos 

de viagem; estojos em couro ou em cartão-couro [couro 

artificial]; pastas para estudantes; artigos de selaria; 

roupas para animais de estimação; coleiras para ani-

mais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/22，意大利 Itál ia，編號

N.º 302018000033453

[210] 編號 N.º : N/152510

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/09

[730] 申請人 Requerente : MR&MRS ITALY S.R.L.

 地址 Endereço : Corso Venezia 5 – 20121 Milano 

(MI) - Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; roupões de banho; fatos de 

banho; cintos [vestuário]; gravatas; foulards [artigos de 

vestuário]; luvas [vestuário]; roupas exteriores; parkas; 

roupa interior; pijamas; roupa de noite; collants [meias]; 

collants; xailes; echarpes [cachecóis]; calçado; chapela-

ria.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/22，意大利 Itál ia，編號

N.º 302018000033453

[210] 編號 N.º : N/152511

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/09

[730] 申請人 Requerente : MR&MRS ITALY S.R.L.

 地址 Endereço : Corso Venezia 5 – 20121 Milano 

(MI) - Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Ligas de metais preciosos; artigos 

decorativos [bijuteria ou joalharia] para uso pessoal; 

adereços [bijutaria]; pendentes de joalharia; alfinetes 

[joalharia]; correntes [joalharia]; correntes [joalharia]; 

medalhões [joalharia]; colares [joalharia]; pulseiras 

[joalharia]; anéis [joalharia]; brincos para orelhas; 

strass [bijuteria]; jóias; pedras preciosas; relojoaria e 

instrumentos cronométricos e respectivas peças.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/22，意大利 Itál ia，編號

N.º 302018000033456

[210] 編號 N.º : N/152512

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/09

[730] 申請人 Requerente : MR&MRS ITALY S.R.L.

 地址 Endereço : Corso Venezia 5 – 20121 Milano 

(MI) - Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Baús [bagagem]; sacos; sacos de mão; 

mochilas [com duas alças]; malas de viagem; pastas 

[produtos em couro]; estojos para chaves [marroquina-

ria]; chapéus-de-chuva; porta-documentos [carteiras 

de bolso]; pastas [produtos em couro]; carteiras de bol-

so; porta-moedas; porta-música; sacos de mão; sacos 

de viagem; estojos em couro ou em cartão-couro [couro 

artificial]; pastas para estudantes; artigos de selaria; 

roupas para animais de estimação; coleiras para ani-

mais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/22，意大利 Itál ia，編號

N.º 302018000033456

[210] 編號 N.º : N/152513

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/09

[730] 申請人 Requerente : MR&MRS ITALY S.R.L.

 地址 Endereço : Corso Venezia 5 – 20121 Milano 

(MI) - Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; roupões de banho; fatos de 

banho; cintos [vestuário]; gravatas; foulards [artigos de 

vestuário]; luvas [vestuário]; roupas exteriores; parkas; 

roupa interior; pijamas; roupa de noite; collants [meias]; 

collants; xailes; echarpes [cachecóis]; calçado; chapela-

ria.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/22，意大利 Itál ia，編號

N.º 302018000033456

[210] 編號 N.º : N/152514

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/09

[730] 申請人 Requerente : Entasis Therapeutics Limited

 地址 Endereço : 3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham 

Cheshire WA14 2DT, United Kingdom

 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 : Preparações farmacêuticas, nomeada-

mente antibióticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/12，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017967815

[210] 編號 N.º : N/152515

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/09

[730] 申請人 Requerente : Entasis Therapeutics Limited

 地址 Endereço : 3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham 

Cheshire WA14 2DT, United Kingdom

 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 : Preparações farmacêuticas, nomeada-

mente antibióticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/12，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017968053

[210] 編號 N.º : N/152577

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/10

[730] 申請人 Requerente : 株式會社杰玫媲

 Jmpbio co., Ltd.

 地址 Endereço : 303, 7, Gaepo-ro 31-gil, Gangnam-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 : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；護髮製品；護膚霜；粉底（化妝

品）；皮膚清潔製劑；美容面膜；皮膚清潔乳霜；皮膚增白

乳霜；沐浴露；化妝乳；保濕劑；功能性化妝品；防曬製
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劑；眼霜；美容用化妝品；皮膚調色劑；化妝用杏仁乳；洗

髮水；護髮素；皮膚精華噴霧；化妝用面膜；精華素。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152578

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/10

[730] 申請人 Requerente : 株式會社杰玫媲

 Jmpbio co., Ltd.

 地址 Endereço : 303, 7, Gaepo-ro 31-gil, Gangnam-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 : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；護髮製品；護膚霜；粉底（化妝

品）；皮膚清潔製劑；美容面膜；皮膚清潔乳霜；皮膚增白

乳霜；沐浴露；化妝乳；保濕劑；功能性化妝品；防曬製

劑；眼霜；美容用化妝品；皮膚調色劑；化妝用杏仁乳；洗

髮水；護髮素；皮膚精華噴霧；化妝用面膜；精華素。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152598

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/11

[730] 申請人 Requerente : 慕迪貿易（深圳）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道松園

北街西側筍崗路南側鴻翔花園7座2102（入駐深圳林典

企業登記代理有限公司）

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；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；替

他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；市場

營銷；人事管理諮詢；文秘；會計。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黃色，藍色，綠色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/152599

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/11

[730] 申請人 Requerente : 慕迪貿易（深圳）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道松園

北街西側筍崗路南側鴻翔花園7座2102（入駐深圳林典

企業登記代理有限公司）

 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；防水服；鞋；

帽；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶；裙子；T恤衫；睡衣；大

衣；運動衫；內衣；運動鞋；靴；涼鞋；拖鞋。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黃色，藍色，綠色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/152631

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/11

[730] 申請人 Requerente : Global ePress, LLC

 地址 Endereço : 222 E. 46th Street, Ste 203, New York, 

New York 10017 U.S.A.

 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 educacional apresentando 

instrução em ciência, tecnologia, engenharia, gramá-

tica, fonética, leitura e estudos sociais; aplicações mó-

veis descarregáveis para instrução em ciência, tecnolo-

gia, engenharia, gramática, fonética, leitura e estudos 

sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152632

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/11

[730] 申請人 Requerente : Global ePress, LLC

 地址 Endereço : 222 E. 46th Street, Ste 203, New York, 

New York 10017 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho online 

apresentando uso temporário de software educacional 

não-descarregável apresentando instrução em ciência, 

tecnologia, engenharia, gramática, fonética, leitura e 

estudos sociais; serviços de marketing para software 

educacional não-descarregável apresentando instrução 

em ciência, tecnologia, engenharia, gramática, fonéti-

ca, leitura e estudos sociais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152633

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/11

[730] 申請人 Requerente : Global ePress, LLC

 地址 Endereço : 222 E. 46th Street, Ste 203, New York, 

New York 10017 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 educacionais, nomeadamente, 

fornecimento de instrução ao vivo e online, aulas, se-

minários e workshops nas áreas de ciência, tecnologia, 

engenharia, gramática, fonética, leitura e estudos so-

ciais; serviços educacionais, nomeadamente, formação 

de educadores e estudantes nas áreas de ciência, tec-

nologia, engenharia, gramática, fonética, leitura e es-

tudos sociais e fornecimento de currículos em conexão 

dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152657

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/11

[730] 申請人 Requerente : 北京碧水源科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海淀區生命科學園路23-2號

 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 : Instalações para a purificação da água; 

instalações para a purificação das águas de esgotos; 

filtros para a água potável; aparelhos e máquinas para 

a purificação da água; esterilizadores; aparelhos e 

instalações para o amaciamento da água; centrais de 

eliminação de esgotos; distribuidores de água potável; 

instalações de dessalinização da água do mar; instala-

ções de condutas de água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152658

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/11

[730] 申請人 Requerente : Kite Pharma, Inc.

 地址 Endereço : 2400 Broadway, Santa Monica, Cali-

fornia 90404, 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 : Preparados farmacêuticos, nomeada-

mente, preparados para uso no tratamento do cancro e 

tumores; preparações farmacêuticas para a imunotera-

pia, incluindo terapia T Cell.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, branco e 

vermelho.

[300] 優先權 Prioridade : 2019/02/25，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/315,073

[210] 編號 N.º : N/152659

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/11

[730] 申請人 Requerente : Kite Pharma, Inc.

 地址 Endereço : 2400 Broadway, Santa Monica, Cali-

fornia 90404, United States

 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 : Prestação de informações médicas; 

disponibilização de um sítio Web com informação me-

dicinal; prestação de serviços de informações, consul-

tadoria e assessoria médicas; colheita e conservação 

de tecidos biológicos, sangue e células.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, branco e 

vermelho.

[300] 優先權 Prioridade : 2019/02/25，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/315,073

[210] 編號 N.º : N/152674

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/12

[730] 申請人 Requerente : 北京碧水源科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海淀區生命科學園路23-2號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 40
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[511] 服務 Serviços : Serviços de purificação de água; tra-

tamento da água; descontaminação de materiais peri-

gosos; purificação do ar; montagem de materiais por 

encomenda [para terceiros]; tratamento de metais; 

reciclagem de resíduos e lixo; tratamento de resíduos 

[transformação]; destruição de resíduos e lixo; triagem 

de resíduos e material reciclável [transformação].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152698

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/12

[730] 申請人 Requerente : 福建叁壹壹互聯網科技有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市石獅市海西（石獅）

電子商務園區運營中心6層

 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 : 睡袍；羽絨服裝；童裝；襪；鞋（腳上的

穿著物）；手套（服裝）；服裝；內衣；嬰兒全套衣；體操

服。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/152723

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/12

[730] 申請人 Requerente : DQ Vodka AB

 地址 Endereço : Box 7025, 192 05 SOLLENTUNA, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : A marca consiste numa 

forma tridimensional com as palavras aí inscritas. A 

requerente reivindica a forma de uma garrafa como 

um elemento da marca.

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

cinzenta, azul clara, cinzenta escura, azul escura, cin-

zenta clara tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/152762

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/15

[730] 申請人 Requerente : Golden Moments Holding Pte. 

Ltd.

 地址 Endere ç o : 71A G eyla ng Road S i ngapore 

(389194)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 蛋糕；甜食；冰淇淋；糕點；米糕。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/152763

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/15

[730] 申請人 Requerente : Golden Moments Holding Pte. 

Ltd.

 地址 Endere ç o : 71A G eyla ng Road S i ngapore 

(389194)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 鮮水果。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/152771

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/15

[730] 申請人 Requerente : ECCO SKO A/S

 地址 Endereço : Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark

 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 : Cabedal e imitações de cabedal e ar-

tigos feitos destes materiais e não incluidos em outras 

classes; cabedal e materiais semelhantes a cabedal 
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impermeáveis e repelentes à água; peles de animais e 

couros; arcas, malas de viagem, malas de mão, sacos 

a tiracolo, bolsas de pele escocesa (sporrans), bolsas 

para a cintura, sacos de lona, malas escolares, sacos 

para crianças, malas para sapatos, sacos de atletismo 

multi-usos, sacos para desporto, sacos de golfe, pastas, 

porta-moedas, carteiras, carteiras para cartões de cré-

dito, estojos para chaves, etiquetas para chaves (em ca-

bedal), etiquetas para malas de cabedal (etiquetas com 

nome); guarda-chuvas, guarda-sóis, selaria, e peças e 

acessórios (não incluídos noutras classes) para todos 

os produtos supra citados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/19，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304706659

[210] 編號 N.º : N/152773

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/15

[730] 申請人 Requerente : ECCO SKO A/S

 地址 Endereço : Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark

 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 : Serviços de vendas a retalho incluindo 

encomendas por correio e vendas na Internet, nomea-

damente vendas de creme, cera, graxa e agentes de sa-

turação para cabedal, peles de animais, calçado e ou-

tros artigos em cabedal ou em peles de animais; prepa-

rados de cuidados dos pés não-medicinais, em particu-

lar preparados de banhos para pés, sabonete para pés, 

sais para pés, creme para pés, loção para pés, pó de 

talco para pés e pulverizadores para pés e acessórios 

para todos os artigos supracitados, cabedal e imitações 

de cabedal e artigos feitos destes materiais, cabedal e 

materiais semelhantes a cabedal inpermeáveis e repe-

lentes à água, peles de animais e couros; arcas, malas 

de viagem, malas de mão, sacos a tiracolo, bolsas de 

pele escocesa (sporrans), bolsas para a cintura, sacos 

de lona, malas escolares, sacos para crianças, malas 

para sapatos, sacos de atletismo multi-usos, sacos para 

desporto, sacos de golfe, pastas, porta-moedas, car-

teiras, carteiras para cartões de crédito, estojos para 

chaves, etiquetas para chaves (em cabedal), etiquetas 

para malas de cabedal (etiquetas com nome); guarda-

-chuvas, guarda-sóis, selaria, e peças e acessórios para 

todos os produtos supracitados, calçado, incluindo 

sapatos de golfe, vestuário e chapelaria, e partes e 

acessórios para todos os artigos supracitados, jogos e 

artigos de brincar, artigos de ginástica e de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/19，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304706659

[210] 編號 N.º : N/153045

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/18

[730] 申請人 Requerente : 楊湘鵬

 Xiangpeng Yang

 地址 Endereço : 中國湖南省冷水江市礦山鄉官家村3組

06號

 No.06, Group 3, Guanjia Village, Kuangshan Township, 

Lengshuijiang City, Hunan,China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 淨化冷卻空氣用過濾器（引擎用）；馬達

和引擎用排氣裝置；蒸汽或油分離器；機器；馬達和引擎

的氣壓控制器；聯軸器（機器）；馬達和引擎冷卻器；機

器；馬達和引擎用連接桿；閥門；（機器、引擎或馬達部

件）；減壓器（機器部件）；內燃機點火裝置；引擎用排氣

歧管；彈簧（機器零件）；接頭（引擎部件）；過濾器（機

器或引擎部件）；調節器（機器部件）；馬達和引擎用節油

器；機器、馬達和引擎的液壓控制器；馬達和引擎用消聲

器；機器飛輪。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153167

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/23

[730] 申請人 Requerente : Viceroy Cayman Limited

 地址 Endereço : c/o Maples Corporate Services Lim-

ited, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cay-

man 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 : 替他人進行酒店管理；房地產營銷服務；

房地產銷售管理；公寓和酒店式公寓領域的房地產營銷

服務；公寓和酒店式公寓領域的房地產銷售管理；替他人
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進行的酒店及房地產的商業管理服務；酒店，度假村，餐

廳，酒吧和夜總會的商業管理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153168

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/23

[730] 申請人 Requerente : Viceroy Cayman Limited

 地址 Endereço : c/o Maples Corporate Services Lim-

ited, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cay-

man 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 : 安排房地產出租和租賃協議；房地產評

估和管理；提供公寓租賃和房屋租賃的房源分類目錄；不

動產代理服務；不動產評估；土地收購，即不動產經紀；

不動產租賃；不動產出租；房地產出租；提供有關不同鄰

近地區和社區的住宅房地產房源信息的數據庫；提供房

地產領域的涉及公寓、獨立產權公寓、別墅和小屋的租

賃、購買和出售的信息的互聯網網站門戶；通過將網站鏈

接到其他具有房地產信息的網站的方式提供房地產領域

的信息；通過互聯網提供房地產領域的信息；通過互聯

網提供房源信息和房地產信息；房地產權益分享，即管理

和安排房地產共同所有權；房地產諮詢；房地產投資信託

管理服務；不動產管理；不動產管理諮詢；公寓、獨立產

權公寓、別墅和小屋的房源信息服務；度假公寓、獨立產

權公寓、別墅和小屋的不動產管理；不動產服務，即物業

出租管理；不動產服務，即通過使用全球計算機網絡上

的點擊付費廣告租賃公寓、獨立產權公寓、別墅和小屋；

不動產服務，即有關短租期的帶傢俱公寓、獨立產權公

寓、別墅和小屋的出租；不動產服務，即為他人出租和管

理位於酒店新建住宅區內的住宅公寓；不動產服務，即公

寓、獨立產權公寓、別墅和小屋的租賃管理服務；不動產

服務，即公寓、獨立產權公寓、別墅和小屋的租賃、經紀、

出租和管理；不動產服務，即公寓管理服務；不動產的分

時共享服務；度假房產的分時共享服務；公寓、獨立產權

公寓、別墅和小屋的租賃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153172

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/23

[730] 申請人 Requerente : SPACETODAY INC.

 地址 Endereço : 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 

106-0032, 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 : Câmaras de filmar; máquinas e apare-

lhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinematográ-

ficos; máquinas e aparelhos ópticos; baterias; auscul-

tadores; máquinas e aparelhos de telecomunicações; 

correias para telemóveis; assistentes digitais pessoais 

em forma de relógio; telefones inteligentes; programas 

de computador descarregáveis; máquinas, aparelhos 

electrónicos e suas peças; óculos escuros; óculos; 

programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

domésticos; circuitos electrónicos e CD-ROM grava-

dos com programas para jogos portáteis com ecrãs de 

cristais líquidos; discos acústicos; ficheiros de música 

descarregáveis; ficheiros de imagem descarregáveis; 

discos de vídeo digitais pré-gravados; publicações 

electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/10/24，日本 Japão，編號

N.º 2018-132399

[210] 編號 N.º : N/153173

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/23

[730] 申請人 Requerente : SPACETODAY INC.

 地址 Endereço : 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 

106-0032, 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 : Argolas para chaves; troféus de metais 

preciosos; escudos comemorativos em metais precio-

sos; broches [ joalharia]; colares [ joalharia]; anéis 

[joalharia]; ornamentos pessoais [joalharia]; ornamen-

tos para calçado em metais preciosos; relógios de mesa 

ou de parede; relógios; amuletos (joalharia).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/10/24，日本 Japão，編號

N.º 2018-132399
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[210] 編號 N.º : N/153174

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/23

[730] 申請人 Requerente : SPACETODAY INC.

 地址 Endereço : 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 

106-0032, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Pastas e outros adesivos, para pape-

laria ou para uso doméstico; sacos de papel; recipien-

tes em papel para embalagem; sacos de plástico para 

embalagem; bases para copos ou garrafas em papel; 

películas de plástico para embrulhar alimentos para 

uso doméstico; estandartes de papel; bandeiras de pa-

pel; papel e cartão; fitas de papel; autocolantes; notas 

autoaderentes removíveis; marcadores para livros; lá-

pis; cadernos de esboços; paletas de pintura; pastas de 

arquivo; artigos de papelaria; calendários; agendas de 

bolso; albúns para fotografias; produtos de impressão; 

pinturas; trabalhos caligráficos; fotografias; suportes 

para  fotografias; omikuji [loterias sagradas] [tiras de 

papel impressas usadas em adivinhação].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/10/24，日本 Japão，編號

N.º 2018-132399

[210] 編號 N.º : N/153175

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/23

[730] 申請人 Requerente : SPACETODAY INC.

 地址 Endereço : 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 

106-0032, 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 : Embalagens industriais de couro; ves-

tuário para animais de estimação; sacos de transporte; 

sacos; bolsas; estojos para artigos de toilette, não guar-

necidos; chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/10/24，日本 Japão，編號

N.º 2018-132399

[210] 編號 N.º : N/153178

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/23

[730] 申請人 Requerente : SPACETODAY INC.

 地址 Endereço : 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 

106-0032, 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 : T-shirts; jaquetas [vestuário]; chapela-

ria; ponchos; vestuário; ligas; suspensórios de peúgas; 

suspensórios [suspensórios]; faixas para a cintura; cin-

tos para vestuário; calçado, com excepção de calçado 

especial para desporto; fatos de máscaras.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/10/24，日本 Japão，編號

N.º 2018-132399

[210] 編號 N.º : N/153179

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/23

[730] 申請人 Requerente : SPACETODAY INC.

 地址 Endereço : 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 

106-0032, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Fitas [retrosaria]; fitas de matérias 

têxteis; emblemas de fantasia ornamentais [botões]; 

insígnias para vestuário, não em metais preciosos; 

fivelas para vestuário; emblemas para vestuário não 

em metais preciosos; broches [acessórios de vestuá-

rio]; alfinetes especiais para faixas de quimono (obi-

-dome); alfinetes para bonés não em metais preciosos; 

peças adesivas para ornamentar casacos; braçadeiras; 

ornamentos para o cabelo; botões; flores artificiais; or-

namentos para calçado, sem ser em metais preciosos; 

ilhós para calçado; atacadores para calçado; fechos de 

metal para calçado.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/10/24，日本 Japão，編號

N.º 2018-132399
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[210] 編號 N.º : N/153180

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/23

[730] 申請人 Requerente : SPACETODAY INC.

 地址 Endereço : 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 

106-0032, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e anúncios 

publicitários; marketing; promoção de vendas para 

terceiros; gestão  de negócios de artistas de espetácu-

lo; análise de gestão de negócios e consultadoria de 

negócios; pesquisa de mercado e análise de mercado; 

fornecimento de informações sobre vendas comerciais; 

gestão comercial de hotéis; gestão de negócios; servi-

ços de agências de emprego relacionados com artistas; 

serviços de agências de emprego; leilões; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso de te-

cidos e roupas de cama; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de vestuário; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso de cal-

çado, excepto calçado especial para desporto; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de 

sacos e bolsas; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso de toalhas em matérias têxteis, 

lenços de bolso em matérias têxteis, ornamentos pes-

soais [joalharia], chapéus-de-chuva, cintos para vestuá-

rio, estojos para artigos de toilette não guarnecidos e 

artigos de uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/10/24，日本 Japão，編號

N.º 2018-132399

[210] 編號 N.º : N/153181

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/23

[730] 申請人 Requerente : SPACETODAY INC.

 地址 Endereço : 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 

106-0032, 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 : Serviços de entretenimento; informa-

ção de entretenimento; serviços de ensino e de instru-

ção relacionados com artes, artesanato, desporto ou 

cultura geral; organização, direcção e organização de 

workshops de formação para o auto-aperfeiçoamento 

de artistas; organização, direcção e organização de 

seminários; fornecimento de publicações electrónicas 

não descarregáveis; serviços de bibliotecas de referên-

cia para registos literários e documentais; aluguer de 

livros; organização e realização de exposições de arte 

para fins culturais ou educativos; publicação de livros; 

organização e planeamento de filmes, espectáculos, 

peças de teatro ou espectáculos musicais; apresenta-

ções de cinema ou produção e distribuição de filmes ci-

nematográficos; fornecimento de vídeos em linha, não 

descarregáveis; apresentação de espetáculos ao vivo; 

direcção ou apresentação de peças teatrais; apresenta-

ção de espectáculos musicais; fornecimento de música 

em linha, não descarregável; produção de programas 

de rádio ou televisão; produção de filmes de vídeo no 

domínio da educação, cultura, entretenimento ou des-

porto [não para filmes ou programas de televisão e não 

para publicidade ou anúncios publicitários]; organiza-

ção de eventos culturais e artísticos relacionados com 

a promoção da cultura e da arte, incluindo música e 

belas artes; organização de eventos de entretenimento, 

excluindo filmes, espetáculos, peças de teatro, espectá-

culos musicais, desporto, corridas de cavalos, corridas 

de bicicletas, corridas de barcos e corridas de automó-

veis; serviços de fotografia.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/10/24，日本 Japão，編號

N.º 2018-132399

[210] 編號 N.º : N/153203

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/24

[730] 申請人 Requerente : HKScan Oyj (HKScan Corpora-

tion)

 地址 Endereço : Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku, 

Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carnes; extractos de carne; carne moí-

da [carne picada]; salsichas; sopas; cubos de sopa; pre-
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parações para fazer caldos; refeições preparadas con-

sistindo principalmente de carne, carne de aves e caça; 

produtos de charcutaria; enchidos; presunto [fiambre]; 

carnes cozinhadas; bacon [toucinho]; chouriços de san-

gue (charcutaria); caldos; concentrados de caldo; fíga-

do; patê de fígado; patê (pastas) de fígado; tiras secas 

de carne de vaca; pés de porco em conserva; miudezas; 

carnes frescas de aves de capoeira; carne preparada; 

peru; carne de peru; peru processado; frango; carne 

de frango; frango processado; frango desidratado; 

frango cozinhado; frango frito; frango ultracongelado; 

refeições com patinhas de frango; carne desidratada; 

legumes secos; legumes congelados; legumes cozidos; 

preparações para fazer sopa; ovos; óleos e gorduras 

alimentares; óleo de osso para alimentação; banha; 

peixe, carnes de caça (não viva); carnes salgadas; carne 

de aves, não viva; filetes de peixe; carne-seca; filetes 

de carne seca; patês de carne; preparados de soja; ve-

getais em conserva; tofu; chouriço de sangue; carne 

enlatada; marisco não vivo; refeições confeccionadas 

constituídas principalmente por peixe; leite e lacticí-

nios; queijo; manteiga; aperitivos alimentares à base 

de soja, frutas e legumes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho e castanho claro.

[210] 編號 N.º : N/153204

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/24

[730] 申請人 Requerente : HKScan Oyj (HKScan Corpora-

tion)

 地址 Endereço : Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku, 

Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Tartes de carne [empadas de carne]; 

refeições preparadas à base de arroz; refeições prepa-

radas à base de massas [noodles]; refeições preparadas 

à base de massas; mostarda; molhos [condimentos]; es-

peciarias; molhos; aromas à base de carne; marinadas; 

temperos para carne, peixe e aves; molhos para massas 

alimentícias; sucos de carne; coberturas de açúcar para 

presuntos; amaciantes de carne para fins domésticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho e castanho claro.

[210] 編號 N.º : N/153229

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/24

[730] 申請人 Requerente : 康之寶有限公司

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道282號平霖商業大廈7

樓

 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 P rodutos : 人用藥；中藥；醫藥製劑；醫用生物製

劑；化學藥物製劑；醫用藥草；微生物用營養物質；醫用

氣體；嬰兒食品；除草劑；滅微生物劑；醫用營養添加

劑；消毒劑；隱形眼鏡清潔劑；醫用營養品；淨化劑；獸

醫用藥；浸藥液的紙巾薄紙；外科敷料；牙用光潔劑；中

藥袋；維生素製劑；魚肝油；原料藥；醫用白朊食品；醫用

營養飲料；醫用卵磷脂；人用和獸用微量元素製劑；補藥

（藥）； 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥物飲料；醫用藥

物；醫腦藥丸；藥用膠囊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153295

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/24

[730] 申請人 Requerente : COMPOSAD S.R.L.

 地址 Endereço : Viale Lombardia, 29, 46019 Viadana 

(MN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Madeira, semitrabalhada; madeira 

(de construção) manufacturada; madeira laminada; 

madeira de construção; painéis para construção, não 

metálicos; painéis não metálicos à prova de fogo desti-

nados à construção.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153296

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/24

[730] 申請人 Requerente : COMPOSAD S.R.L.

 地址 Endereço : Viale Lombardia, 29, 46019 Viadana 

(MN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário; espelhos e molduras; arti-

gos de mobiliário sob a forma de kits; divisórias para 

móveis, em madeira; prateleiras para mobiliário; por-

tas para mobiliário; acessórios para mobiliário, não 

metálicos; tampos para mesas; remates, em matérias 

plásticas, para mobiliário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153304

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/25

[730] 申請人 Requerente : 朱育弘

 地址 Endereço : 中國臺灣臺中市北屯區舊社里25鄰北屯

路439之17巷2弄3號二十一樓之1

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉食品；食用海藻提取物；魚製食品；

肉罐頭；以水果為主的零食小吃；腌製蔬菜；蛋；牛奶製

品；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、藍色、紅色、白色、紫

色、綠色、黃色、軍綠色及黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/153305

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/25

[730] 申請人 Requerente : 朱育弘

 地址 Endereço : 中國臺灣臺中市北屯區舊社里25鄰北屯

路439之17巷2弄3號二十一樓之1

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；茶飲料；糖果；蜂蜜；糕

點；肉餡餅；穀類製品；麵條；以穀物為主的零食小吃；食

用澱粉；冰淇淋；調味品；發酵劑；食用芳香劑；家用嫩肉

劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、藍色、紅色、白色、紫

色、綠色、黃色、軍綠色及黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/153306

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/25

[730] 申請人 Requerente : 朱育弘

 地址 Endereço : 中國臺灣臺中市北屯區舊社里25鄰北屯

路439之17巷2弄3號二十一樓之1

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 P rodutos : 樹木；穀（穀類）；新鮮的園藝草本植

物；活動物；新鮮水果；新鮮蔬菜；植物種子；動物食品；

釀酒麥芽；動物棲息用乾草。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、藍色、紅色、白色、紫

色、綠色、黃色、軍綠色及黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/153307

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/25

[730] 申請人 Requerente : 朱育弘

 地址 Endereço : 中國臺灣臺中市北屯區舊社里25鄰北屯

路439之17巷2弄3號二十一樓之1

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；礦泉水（飲料）；奶茶（非

奶為主）；茶味非酒精飲料；無酒精的開胃酒；乳酸飲料

（果製品，非奶）；水果為主的飲料；植物飲料；飲料製作

配料；米製飲料（非牛奶替代品）。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、藍色、紅色、白色、紫

色、綠色、黃色、軍綠色及黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/153308

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/25

[730] 申請人 Requerente : 朱育弘

 地址 Endereço : 中國臺灣臺中市北屯區舊社里25鄰北屯

路439之17巷2弄3號二十一樓之1

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；特

許經營的商業管理；市場營銷；替他人推銷；替他人采購

（替其他企業購買商品或服務）；為商品和服務的買賣雙

方提供在綫市場；人事管理諮詢；對購買定單進行行政處

理；商業審計；尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、藍色、紅色、白色、紫

色、綠色、黃色、軍綠色及黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/153309

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/25

[730] 申請人 Requerente : 朱育弘

 地址 Endereço : 中國臺灣臺中市北屯區舊社里25鄰北屯

路439之17巷2弄3號二十一樓之1

 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；

餐館；酒吧服務；咖啡廳和果汁吧服務；流動飲食供應；

提供野營場地設施；備辦宴席；出租椅子、桌子、桌布和

玻璃器皿；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、藍色、紅色、白色、紫

色、綠色、黃色、軍綠色及黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/153317

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/25

[730] 申請人 Requerente : 外婆家餐飲集團有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市西湖區紫荊花路2號

B座二層202室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）、備辦宴席、咖

啡館、餐館、外賣餐館、飯店、酒吧服務、茶館、流動飲食

供應、假日野營住宿服務、家庭旅館服務；會議室出租；

養老院；日間托兒所（看孩子）；為動物提供食宿；出租椅

子、桌子、桌布和玻璃器皿，烹飪設備出租，飲水機出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153400

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/25

[730] 申請人 Requerente : 吉林省世好進出口貿易有限公司

 Jilin Province Shihao Import and Export Trade Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市經濟開發區臨河三社

區5棟3單元705室

 3-705, Building 5, Linhe 3rd District, Economic Deve-

lopment Zone, Changchun, Jilin, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 成套杯、碗、碟；日用搪瓷塑料器皿（包

括盆、碗、盤、壺、杯）；非電力壓力鍋（高壓鍋）；鐵鍋；

飯盒；紙或塑料杯；水晶（玻璃製品）；日用瓷器（包括

盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；食物保溫容器；金屬

製擦鍋器；家用器皿；厨房用具；彩色玻璃器皿；日用玻

璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用陶器（包括盆、碗、

盤、缸、壇、罐、砂鍋、壺、炻器餐具）；晾衣架；梳；刷子；

化妝用具；牙綫。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153404

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/25

[730] 申請人 Requerente : 吉林省世好進出口貿易有限公司

 Jilin Province Shihao Import and Export Trade Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市經濟開發區臨河三社

區5棟3單元705室

 3-705, Building 5, Linhe 3rd District, Economic Deve-

lopment Zone, Changchun, Jilin, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 成套杯、碗、碟；日用搪瓷塑料器皿（包

括盆、碗、盤、壺、杯）；非電力壓力鍋（高壓鍋）；鐵鍋；

飯盒；紙或塑料杯；水晶（玻璃製品）；日用瓷器（包括

盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；食物保溫容器；金屬

製擦鍋器；家用器皿；厨房用具；彩色玻璃器皿；日用玻

璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用陶器（包括盆、碗、

盤、缸、壇、罐、砂鍋、壺、炻器餐具）；晾衣架；梳；刷子；

化妝用具；牙綫。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153477

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : 澳門愛我中華實業有限公司

 COMPANHIA DE INDUSTRIAL E COMERCIAL 

DE MACAU AMOR A PÁTRIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海邊馬路356C號東華新邨

第14座地下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 : 25

[511] 產品 P ro duto s : 帽、運動服，禮賓服，背心，背心（馬

甲），貝雷帽，仿皮服裝，仿皮革製服裝，套服，套衫，套

鞋，體操服，長襪，長皮毛圍巾（披肩），襯褲，襯衫，襯

裙，襯衣，成品衣晨衣。衣物，嬰兒紡織用品，特殊運動服

裝，不透水服裝，戲服，特殊用鞋，鞋，襪，手套（不包括

特殊手套），領帶、面紗，腰帶、服裝帶。

[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/153479

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : 澳門愛我中華實業有限公司

 COMPANHIA DE INDUSTRIAL E COMERCIAL 

DE MACAU AMOR A PÁTRIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海邊馬路356C號東華新邨

第14座地下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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡、咖啡代用品、可可，茶及茶葉代用

品，糖，糖果、南糖，蜂蜜、糖漿及非醫用營養品，麵包、

糕點，方便食品，米、麵粉（包括五穀雜糧），麵條及米麵

製品，膨化食品，豆粉、食用麵筋，食用澱粉及其製品，食

用冰、冰製品，食鹽，醬油、醋，芥茉、味精、沙司、醬等

調味，酵母，食用香精、香料。

[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/153482

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : 澳門愛我中華實業有限公司

 COMPANHIA DE INDUSTRIAL E COMERCIAL 

DE MACAU AMOR A PÁTRIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海邊馬路356C號東華新邨

第14座地下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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告、工商管理輔助業、銷售（合同）代

理、人事管理輔助業、營養場所搬遷服務、辦公事務、財

會。

[540] 商標 Marca : 

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



N.º 27 — 3-7-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12109

[210] 編號 N.º : N/153484

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : ITOCHU SHOJI KABUSHIKI 

KAISHA (ITOCHU Corporation)

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

-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人  R e q u e r e n t e : T OYO B O K A BU S H I K I 

KAISHA (TOYOBO CO., LTD.)

 地址 Endereço : 2-8, Dojima hama 2-chome, Kita-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA DES-

CENTE (DESCENTE, LTD.)

 地址 Endereço : 11-3 Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku, 

Osaka-shi, 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 : Couro e imitações de couro, e pro-

dutos feitos nestas matérias e não incluídos noutras 

classes; peles de animais, peles; baús e sacos de via-

gem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-chuva para golfe, 

chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, arreios e selaria; 

chapéus-de-chuva e suas peças; bastões; partes me-

tálicas para bastões e bengalas; punhos de bastões e 

bengalas; sacos; bolsas; estojos para artigos de toilette 

(vazios); peles de animais não curtidas; peles em bruto; 

peles curtidas; peles; correias de couro; etiquetas em 

couro para sacos de golfe; armações de malas de mão; 

armações para porta-moedas; vestuário para animais 

domésticos; tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153485

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : ITOCHU SHOJI KABUSHIKI 

KAISHA (ITOCHU Corporation)

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

-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人  R e q u e r e n t e : T OYO B O K A BU S H I K I 

KAISHA (TOYOBO CO., LTD.)

 地址 Endereço : 2-8, Dojima hama 2-chome, Kita-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA DES-

CENTE (DESCENTE, LTD.)

 地址 Endereço : 11-3 Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku, 

Osaka-shi, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; cintos 

(vestuário); luvas; peúgas; pitons para sapatos, solas 

para sapatos, tacões para sapatos, gáspeas para sapa-

tos; palmilhas e almofadas para sapatos (sem serem 

ortopédicos); vestuário para desporto; vestuário de 

golfe (excepto luvas); calçado especial para desporto; 

sapatos de golfe; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153492

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : MARTIN PUIGDEMASA CAL-

VET

 地址 Endereço : Passeig Caçadors, 5 Sant Cugat Del 

Vallés, E-08197 Barcelona, 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 : 衣服；靴鞋；帽子。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153504

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : WOOM GMBH

 地址 Endereço : Inkustrasse 1-7, Halle Nr 14, Top 5, 

3400 Klosterneuburg, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 自行車頭盔；體育用保護頭盔；安全頭

盔。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153505

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : WOOM GMBH

 地址 Endereço : Inkustrasse 1-7, Halle Nr 14, Top 5, 

3400 Klosterneuburg, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 自行車；折疊自行車；電動自行車；折疊

式電動自行車；可折疊自行車；自行車車架；自行車座；自

行車車把；自行車前叉；自行車車座；自行車車胎；自行車

車輪；自行車把手；自行車用拖車；自行車車筐；自行車撐

腳架；自行車鏈條；自行車車閘；自行車輪圈；自行車馬

達；自行車踏板；自行車車鈴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153506

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : WOOM GMBH

 地址 Endereço : Inkustrasse 1-7, Halle Nr 14, Top 5, 

3400 Klosterneuburg, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽子。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153507

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : WOOM GMBH

 地址 Endereço : Inkustrasse 1-7, Halle Nr 14, Top 5, 

3400 Klosterneuburg, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 體操器械；體育活動器械；遊戲器具；玩

具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153508

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : WOOM GMBH

 地址 Endereço : Inkustrasse 1-7, Halle Nr 14, Top 5, 

3400 Klosterneuburg, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣

告；張貼廣告；廣告宣傳；廣告服務；市場分析；市場營銷

研究；市場營銷；替他人推銷；為他人安排和組織市場促

銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153509

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : WOOM GMBH

 地址 Endereço : Inkustrasse 1-7, Halle Nr 14, Top 5, 

3400 Klosterneuburg, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 自行車頭盔；體育用保護頭盔；安全頭

盔。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153510

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : WOOM GMBH

 地址 Endereço : Inkustrasse 1-7, Halle Nr 14, Top 5, 

3400 Klosterneuburg, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 自行車；折疊自行車；電動自行車；折疊

式電動自行車；可折疊自行車；自行車車架；自行車座；自

行車車把；自行車前叉；自行車車座；自行車車胎；自行車

車輪；自行車把手；自行車用拖車；自行車車筐；自行車撐
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腳架；自行車鏈條；自行車車閘；自行車輪圈；自行車馬

達；自行車踏板；自行車車鈴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153511

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : WOOM GMBH

 地址 Endereço : Inkustrasse 1-7, Halle Nr 14, Top 5, 

3400 Klosterneuburg, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽子。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153512

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : WOOM GMBH

 地址 Endereço : Inkustrasse 1-7, Halle Nr 14, Top 5, 

3400 Klosterneuburg, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 體操器械；體育活動器械；遊戲器具；玩

具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153513

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : WOOM GMBH

 地址 Endereço : Inkustrasse 1-7, Halle Nr 14, Top 5, 

3400 Klosterneuburg, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣

告；張貼廣告；廣告宣傳；廣告服務；市場分析；市場營銷

研究；市場營銷；替他人推銷；為他人安排和組織市場促

銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153514

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : 深圳市美陽玻璃製品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道榮德

時代廣場B座808、809

 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 : 玻璃瓶（容器）；厨房用擦墊；家庭用陶

瓷製品；瓷器裝飾品；茶具（餐具）；蠟燭罐；洗餐具刷；

化妝用具；水晶（玻璃製品）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153530

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : King.com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th 

Floor, Dragonara Road, St. Julians, STJ3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa

 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 sinalização, de controlo 

(inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para a condução, distribuição, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo da 

corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a trans-

missão, a reprodução do som ou de imagens; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs 

e outros meios de registo digital; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, má-

quinas de calcular, equipamento para processamento 

de dados, computadores; programas de computador; 

extintores; dados gravados electronicamente (descar-

regáveis); equipamento de tecnologia de informação 

e audiovisuais; imanes, magnetizadores e desmagne-

tizadores; dispositivos ópticos, aumentadores e cor-

rectores; dispositivos de protecção, segurança, defesa 

e sinalização; equipamento de mergulho; sistemas 
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de navegação e posicionamento global e dispositi-

vos de localização; mapas electrónicos transferíveis; 

instrumentos de medição, detecção e monitorização, 

indicadores e controladores; aparelhos e simuladores 

educativos; jogos de computador (software); software 

de jogos; software de divertimento para jogos de com-

putador; software para download; jogos electrónicos 

descarregáveis; programas de software para jogos de 

vídeo; programas de jogos de computador multimédia 

interativos; software de jogos para utilização em tele-

móveis, dispositivos “tablet” e outros dispositivos 

electrónicos móveis; software de jogos descarregável 

para telemóveis, dispositivos “tablet” e outros dis-

positivos electrónicos móveis; software para utilização 

em telemóveis, dispositivos “tablet” e outros dis-

positivos electrónicos móveis; software descarregável 

para telemóveis, dispositivos “tablet” e outros dis-

positivos electrónicos móveis; software aplicacional 

contendo jogos de computador; estojos e capas para 

telemóveis, computadores “tablet”, computadores 

portáteis (“laptops”), minicomputadores portáteis 

(“netbooks”), leitores multimédia portáteis, máquinas 

fotográficas e outros equipamentos fotográficos; malas 

para computadores portáteis; correias para telemóveis; 

artigos ópticos; óculos [óptica]; óculos de verão; óculos 

de sol; capas para telemóveis; aparelhos de rádio com 

despertadores incorporados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/02，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017979601

[210] 編號 N.º : N/153531

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : King.com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th 

Floor, Dragonara Road, St. Julians, STJ3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; divertimento; 

actividades desportivas e culturais; serviços de edição 

e elaboração de relatórios; tradução e interpretação; 

serviços de jogos eletrónicos, incluindo fornecimento 

de jogos de computador em linha, em redes sociais ou 

através de uma rede informática mundial; fornecimen-

to de jogos eletrónicos para utilização em telemóveis, 

dispositivos “tablet” e outros dispositivos eletróni-

cos móveis; fornecimento de versões otimizadas no do-

mínio dos jogos de computador e eletrónicos em linha; 

fornecimento de jogos eletrónicos para descarrega-

mento para telemóveis, dispositivos “tablet” e outros 

dispositivos eletrónicos móveis; fornecimento de jogos 

eletrónicos interativos para um ou vários jogadores 

através da Internet, de redes eletrónicas de comunica-

ções ou de uma rede informática mundial; edição de 

software de jogos de computador, jogos eletrónicos e 

software de jogos de video.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/02，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017979601

[210] 編號 N.º : N/153532

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA 

Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 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 informático para máquinas 

de jogo; software informático descarregável para má-

quinas de jogo; programas de computador; software 

informático; software de jogos de vídeo; programas de 

jogos de vídeo; discos de jogos de vídeos; software des-

tinado a telemóveis e telefones celulares; programas 

de jogos para telefones móveis; programas de jogos de 

vídeo para uso com máquinas de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153533

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA 

Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 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 : 28

[511] 產品 Produtos : Caça niqueis; máquinas de jogo; jogos 

de vídeo operados com moedas; máquinas de jogos de 
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arcada; máquinas de vídeo de jogos de arcada; máqui-

nas de jogos de entretenimento; máquinas de jogos de 

arcada de redenção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153534

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA 

Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 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 informático para máquinas 

de jogo; software informático descarregável para má-

quinas de jogo; programas de computador; software 

informático; software de jogos de vídeo; programas de 

jogos de vídeo; discos de jogos de vídeos; software des-

tinado a telemóveis e telefones celulares; programas 

de jogos para telefones móveis; programas de jogos de 

vídeo para uso com máquinas de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153535

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/26

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA 

Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 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 : 28

[511] 產品 Produtos : Caça niqueis; máquinas de jogo; jogos 

de vídeo operados com moedas; máquinas de jogos de 

arcada; máquinas de vídeo de jogos de arcada; máqui-

nas de jogos de entretenimento; máquinas de jogos de 

arcada de redenção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153548

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/29

[730] 申請人 Requerente : 佛山市匯萌服飾有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區桂城桂瀾北路

26號招商置地中心3座11樓1118單元

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包；抱嬰兒用吊帶；背包；包；嬰兒背

帶；動物外套；手提包；傘；錢包（錢夾）；旅行箱；購物

袋；手杖；鑰匙包；非專用化妝包；公文包；運動包；旅行

用具（皮件）；行李牌；女用陽傘；皮繩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153549

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/29

[730] 申請人 Requerente : 佛山市匯萌服飾有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區桂城桂瀾北路

26號招商置地中心3座11樓1118單元

 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 : 套服；T恤衫；上衣；連衣裙；服裝；游泳

衣；內褲；短袖襯衫；襯衫；外套；褲子；嬰兒全套衣；鞋；

帽；襪；手套（服裝）；圍巾；睡衣褲；睡眠用眼罩；腰帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153574

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/29

[730] 申請人 Requerente : 賴尚緯

 地址 Endereço : 中國台灣臺中市北屯區大坑里11鄰東山

路二段100巷91弄28號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；自助餐廳；咖啡館；備辦宴席；飯

店；餐館；自助餐館；快餐館；出租椅子、桌子、桌布和玻

璃器皿；住所（旅館、供膳寄宿處）。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153587

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/29

[730] 申請人 Requerente : 西藏諾布食品有限公司

 地址 Endereço : 中國西藏拉薩市城關區蔡公堂鄉白定村

智昭産業園F-18

 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；用作茶葉代用品的花或葉；茶飲

料；冰糖；奶片（糖果）；巧克力；口氣清新用口香糖；蜂

蜜；以穀物為主的零食小吃；餃子；穀類製品；麵條；冰

淇淋；天然或人造冰；冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；

食鹽；攪稠奶油製劑；食品用香料（含醚香料和香精油除

外）；冰棍。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153641

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[730] 申請人 Requerente : 榮記控股有限公司

 CHANG RONG HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托朵拉市路德鎮域咸

區2號郵編VG1110

 Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Bri-

tish 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 : 汽水；蘇打水；氣泡水；運動飲料；果汁；

不含酒精濃縮果汁；不含酒精水果飲料；水果冰沙飲料；

果菜汁；蔬菜汁；水果飲料；含微量酒精之水果飲料；水

果飲料包；乳清飲料；麥苗汁；含椰果粒之飲料；含少量

牛乳之非酒精飲料；不含酒精的飲料；不含酒精的雞尾酒

飲料；不含酒精的開胃酒飲料；茶口味之不含酒精飲料；

清涼飲料；軟性飲料；提神飲料；以蜂蜜為主的不含酒精

飲料；燕窩飲料；以黃豆為主之非代乳品飲料；以米為主

之非代乳品飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153644

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[730] 申請人 Requerente : 重慶市多麼食品有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市銅梁區南城街道黃門村春湖

路1-1-5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 : 麻花；調味品；冰淇淋；咖啡；糖；茶；蜂

蜜；谷粉製品；方便米飯；蛋糕。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153651

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[730] 申請人 Requerente : 張耀民

 地址 Endereço : 中國台灣雲林縣斗南鎮守成街46號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；自助餐廳；咖啡館；備辦宴席；飯

店；餐館；自助餐館；快餐館；出租椅子、桌子、桌布和玻

璃器皿；住所（旅館、供膳寄宿處）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153652

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[730] 申請人 Requerente : 張耀民

 地址 Endereço : 中國台灣雲林縣斗南鎮守成街46號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；自助餐廳；咖啡館；備辦宴席；飯

店；餐館；自助餐館；快餐館；出租椅子、桌子、桌布和玻

璃器皿；住所（旅館、供膳寄宿處）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153663

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30
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[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software de aplicação informática; 

software informático de comércio electrónico; apli-

cações de telefones inteligentes (software); software 

de navegação; software informático para criação de 

bases de dados pesquisáveis de informação e de dados; 

software informático para controlar e gerir aplicações 

de servidores de acesso; software informático para 

processamento de dados; software para uso em gestão 

de bases de dados; software para leitores de cartões; 

software para rastreio de crédito; software informático 

para aplicação e integração de bases de dados; cartões 

de crédito com chip IC; firmware para identificação de 

etiquetas NFC; sistemas de gestão de logística utilizan-

do RFID (máquina de comunicação RFID); aparelhos 

transmissores e receptores para sistemas de gestão de 

logística utilizando RFID; ficheiros de dados gravados; 

publicações electrónicas, descarregáveis; certificados 

de oferta electrónicos descarregáveis; mapas electró-

nicos descarregáveis; leitores de códigos de barras; 

terminais de pagamento electrónico; computadores 

tablet; software de protecção de privacidade; software 

de telefones inteligentes para pedidos de entrega de 

produtos; software de aplicação para encomenda de 

alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154861

[210] 編號 N.º : N/153665

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[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 : Serviços de pagamento móvel e via 

internet; corretagem de pagamento móvel e via inter-

net; serviços integrados de carteira electrónica móvel 

e de pagamento móvel; serviços de pagamento por 

internet móvel; corretagem de pagamento móvel; ser-

viços automatizados de pagamento; processamento de 

transacções de cartão de crédito electrónico; transac-

ções de cartão de crédito electrónico; fornecimento 

de informações no domínio do financiamento através 

de carteira electrónica; pagamento electrónico para 

terceiros; serviços de financiamento; fornecimento 

de informações no domínio do financiamento; cor-

retagem financeira; serviços de pagamento de contas 

electrónicas; operações bancárias através da Internet; 

serviços de transferência de dinheiro; corretagem de 

dinheiro; banco directo (homebanking); emissão de 

cartões de crédito incorporando um chip IC; emissão 

de cupões para redução de preços; supervisão de ope-

rações de pagamento e de sistemas de pagamento por 

computador; serviços de cartão de débito e de cartão 

de crédito; corretagem de pagamentos de compras; 

emissão de cartões pré-pagos com função de cartão de 

associado; emissão de dinheiro cibernético; emissão de 

cupões electrónicos comerciais via telefones inteligen-

tes; serviços de cartão de crédito e de cartão de débito; 

emissão de certificados de oferta electrónicos; emissão 

de cupões electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154863

[210] 編號 N.º : N/153666

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[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 : 38

[511] 服務 Serviços : Comunicações de dados para via car-

teira móvel; envio de mensagens electrónicas relativas 

a carteiras móveis; comunicações de rádio de dados 

para via carteira móvel; fornecimento de acesso a in-

ternet sem fios para carteira móvel; telecomunicações 

de rádio para via carteira móvel; comunicação por te-

lefone móvel incorporando carteira móvel; serviços de 

mensagens instantâneas para o uso de carteira móvel; 

comunicações de dados para via carteira móvel via in-

ternet; transmissão de mensagens e imagens para uso 

da carteira móvel via internet; transmissão e recepção 

de bases de dados para uso das informações de cartei-

ra móvel via rede de comunicação; comunicações tele-
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fónicas celulares para via carteira móvel; fornecimento 

de serviços de correio electrónico; fornecimento de 

salas de conversa na internet; comunicação de dados 

pela internet; serviços de boletins informatizados; ser-

viços de envio de mensagens electrónicas; transmissão 

de imagens e voz via internet; fornecimento de acesso 

a plataformas na internet, bem como na internet mó-

vel; fornecimento de acesso a plataformas de comércio 

electrónico na internet.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154864

[210] 編號 N.º : N/153667

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[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 : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de entrega de alimentos; en-

trega de alimentos processados por meio de pedidos 

em linha; entrega de mercadorias encomendadas via 

redes em linha e pela Internet; serviços de estafeta 

para transporte; serviços de entrega no mesmo dia; 

entrega de mercadorias; entrega de alimentos proces-

sados; transporte refrigerado de alimentos; armazena-

gem de alimentos congelados; informações de tráfego 

móvel; serviços logísticos que consistem no armazena-

mento, transporte e entrega de mercadorias; recolha 

de dados relacionados com logística de transporte; 

processamento de dados relacionados com logística de 

transporte; fornecimento de informações estatísticas 

relacionadas com a logística de transportes; serviços 

de logística de entrada e serviços de logística rever-

sa de terceiros; serviços logísticos que consistem no 

transporte, embalagem e armazenamento de mercado-

rias; transporte, armazenamento e embalagem de mer-

cadorias; armazenamento de mercadorias; embalagem 

de mercadorias; fornecimento de informações turísti-

cas; organização e reserva de viagens; reserva de luga-

res para viagens; serviços postais, de fretamento e de 

estafeta; armazenamento físico de dados armazenados 

electronicamente; serviços de depósito para armazena-

mento de veículos; aluguer de armazéns; informações 

de logística de transporte via redes de comunicação 

por computador.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154865

[210] 編號 N.º : N/153668

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software de aplicação informática; 

software informático de comércio electrónico; apli-

cações de telefones inteligentes (software); software 

de navegação; software informático para criação de 

bases de dados pesquisáveis de informação e de dados; 

software informático para controlar e gerir aplicações 

de servidores de acesso; software informático para 

processamento de dados; software para uso em gestão 

de bases de dados; software para leitores de cartões; 

software para rastreio de crédito; software informático 

para aplicação e integração de bases de dados; cartões 

de crédito com chip IC; firmware para identificação de 

etiquetas NFC; sistemas de gestão de logística utilizan-

do RFID (máquina de comunicação RFID); aparelhos 

transmissores e receptores para sistemas de gestão de 

logística utilizando RFID; ficheiros de dados gravados; 

publicações electrónicas, descarregáveis; certificados 

de oferta electrónicos descarregáveis; mapas electró-

nicos descarregáveis; leitores de códigos de barras; 

terminais de pagamento electrónico; computadores 

tablet; software de protecção de privacidade; software 

de telefones inteligentes para pedidos de entrega de 

produtos; software de aplicação para encomenda de 

alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154871

[210] 編號 N.º : N/153670

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30
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[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 : Serviços de pagamento móvel e via 

internet; corretagem de pagamento móvel e via inter-

net; serviços integrados de carteira electrónica móvel 

e de pagamento móvel; serviços de pagamento por 

internet móvel; corretagem de pagamento móvel; ser-

viços automatizados de pagamento; processamento de 

transacções de cartão de crédito electrónico; transac-

ções de cartão de crédito electrónico; fornecimento 

de informações no domínio do financiamento através 

de carteira electrónica; pagamento electrónico para 

terceiros; serviços de financiamento; fornecimento 

de informações no domínio do financiamento; cor-

retagem financeira; serviços de pagamento de contas 

electrónicas; operações bancárias através da Internet; 

serviços de transferência de dinheiro; corretagem de 

dinheiro; banco directo (homebanking); emissão de 

cartões de crédito incorporando um chip IC; emissão 

de cupões para redução de preços; supervisão de ope-

rações de pagamento e de sistemas de pagamento por 

computador; serviços de cartão de débito e de cartão 

de crédito; corretagem de pagamentos de compras; 

emissão de cartões pré-pagos com função de cartão de 

associado; emissão de dinheiro cibernético; emissão de 

cupões electrónicos comerciais via telefones inteligen-

tes; serviços de cartão de crédito e de cartão de débito; 

emissão de certificados de oferta electrónicos; emissão 

de cupões electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154873

[210] 編號 N.º : N/153671

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[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 : 38

[511] 服務 Serviços : Comunicações de dados para via car-

teira móvel; envio de mensagens electrónicas relativas 

a carteiras móveis; comunicações de rádio de dados 

para via carteira móvel; fornecimento de acesso a in-

ternet sem fios para carteira móvel; telecomunicações 

de rádio para via carteira móvel; comunicação por te-

lefone móvel incorporando carteira móvel; serviços de 

mensagens instantâneas para o uso de carteira móvel; 

comunicações de dados para via carteira móvel via in-

ternet; transmissão de mensagens e imagens para uso 

da carteira móvel via internet; transmissão e recepção 

de bases de dados para uso das informações de cartei-

ra móvel via rede de comunicação; comunicações tele-

fónicas celulares para via carteira móvel; fornecimento 

de serviços de correio electrónico; fornecimento de 

salas de conversa na internet; comunicação de dados 

pela internet; serviços de boletins informatizados; ser-

viços de envio de mensagens electrónicas; transmissão 

de imagens e voz via internet; fornecimento de acesso 

a plataformas na internet, bem como na internet mó-

vel; fornecimento de acesso a plataformas de comércio 

electrónico na internet.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154874

[210] 編號 N.º : N/153672

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[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 : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de entrega de alimentos; en-

trega de alimentos processados por meio de pedidos 

em linha; entrega de mercadorias encomendadas via 

redes em linha e pela Internet; serviços de estafeta 

para transporte; serviços de entrega no mesmo dia; 

entrega de mercadorias; entrega de alimentos proces-

sados; transporte refrigerado de alimentos; armazena-

gem de alimentos congelados; informações de tráfego 

móvel; serviços logísticos que consistem no armazena-

mento, transporte e entrega de mercadorias; recolha 

de dados relacionados com logística de transporte; 

processamento de dados relacionados com logística de 

transporte; fornecimento de informações estatísticas 

relacionadas com a logística de transportes; serviços 

de logística de entrada e serviços de logística rever-
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sa de terceiros; serviços logísticos que consistem no 

transporte, embalagem e armazenamento de mercado-

rias; transporte, armazenamento e embalagem de mer-

cadorias; armazenamento de mercadorias; embalagem 

de mercadorias; fornecimento de informações turísti-

cas; organização e reserva de viagens; reserva de luga-

res para viagens; serviços postais, de fretamento e de 

estafeta; armazenamento físico de dados armazenados 

electronicamente; serviços de depósito para armazena-

mento de veículos; aluguer de armazéns; informações 

de logística de transporte via redes de comunicação 

por computador.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154875

[210] 編號 N.º : N/153673

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software de aplicação informática; 

software informático de comércio electrónico; apli-

cações de telefones inteligentes (software); software 

de navegação; software informático para criação de 

bases de dados pesquisáveis de informação e de dados; 

software informático para controlar e gerir aplicações 

de servidores de acesso; software informático para 

processamento de dados; software para uso em gestão 

de bases de dados; software para leitores de cartões; 

software para rastreio de crédito; software informático 

para aplicação e integração de bases de dados; cartões 

de crédito com chip IC; firmware para identificação de 

etiquetas NFC; sistemas de gestão de logística utilizan-

do RFID (máquina de comunicação RFID); aparelhos 

transmissores e receptores para sistemas de gestão de 

logística utilizando RFID; ficheiros de dados gravados; 

publicações electrónicas, descarregáveis; certificados 

de oferta electrónicos descarregáveis; mapas electró-

nicos descarregáveis; leitores de códigos de barras; 

terminais de pagamento electrónico; computadores 

tablet; software de protecção de privacidade; software 

de telefones inteligentes para pedidos de entrega de 

produtos; software de aplicação para encomenda de 

alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154881

[210] 編號 N.º : N/153675

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[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 : Serviços de pagamento móvel e via 

internet; corretagem de pagamento móvel e via inter-

net; serviços integrados de carteira electrónica móvel 

e de pagamento móvel; serviços de pagamento por 

internet móvel; corretagem de pagamento móvel; ser-

viços automatizados de pagamento; processamento de 

transacções de cartão de crédito electrónico; transac-

ções de cartão de crédito electrónico; fornecimento 

de informações no domínio do financiamento através 

de carteira electrónica; pagamento electrónico para 

terceiros; serviços de financiamento; fornecimento 

de informações no domínio do financiamento; cor-

retagem financeira; serviços de pagamento de contas 

electrónicas; operações bancárias através da Internet; 

serviços de transferência de dinheiro; corretagem de 

dinheiro; banco directo (homebanking); emissão de 

cartões de crédito incorporando um chip IC; emissão 

de cupões para redução de preços; supervisão de ope-

rações de pagamento e de sistemas de pagamento por 

computador; serviços de cartão de débito e de cartão 

de crédito; corretagem de pagamentos de compras; 

emissão de cartões pré-pagos com função de cartão de 

associado; emissão de dinheiro cibernético; emissão de 

cupões electrónicos comerciais via telefones inteligen-

tes; serviços de cartão de crédito e de cartão de débito; 

emissão de certificados de oferta electrónicos; emissão 

de cupões electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154883
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[210] 編號 N.º : N/153676

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[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 : 38

[511] 服務 Serviços : Comunicações de dados para via car-

teira móvel; envio de mensagens electrónicas relativas 

a carteiras móveis; comunicações de rádio de dados 

para via carteira móvel; fornecimento de acesso a in-

ternet sem fios para carteira móvel; telecomunicações 

de rádio para via carteira móvel; comunicação por te-

lefone móvel incorporando carteira móvel; serviços de 

mensagens instantâneas para o uso de carteira móvel; 

comunicações de dados para via carteira móvel via in-

ternet; transmissão de mensagens e imagens para uso 

da carteira móvel via internet; transmissão e recepção 

de bases de dados para uso das informações de cartei-

ra móvel via rede de comunicação; comunicações tele-

fónicas celulares para via carteira móvel; fornecimento 

de serviços de correio electrónico; fornecimento de 

salas de conversa na internet; comunicação de dados 

pela internet; serviços de boletins informatizados; ser-

viços de envio de mensagens electrónicas; transmissão 

de imagens e voz via internet; fornecimento de acesso 

a plataformas na internet, bem como na internet mó-

vel; fornecimento de acesso a plataformas de comércio 

electrónico na internet.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154884

[210] 編號 N.º : N/153677

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[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 : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de entrega de alimentos; en-

trega de alimentos processados por meio de pedidos 

em linha; entrega de mercadorias encomendadas via 

redes em linha e pela Internet; serviços de estafeta 

para transporte; serviços de entrega no mesmo dia; 

entrega de mercadorias; entrega de alimentos proces-

sados; transporte refrigerado de alimentos; armazena-

gem de alimentos congelados; informações de tráfego 

móvel; serviços logísticos que consistem no armazena-

mento, transporte e entrega de mercadorias; recolha 

de dados relacionados com logística de transporte; 

processamento de dados relacionados com logística de 

transporte; fornecimento de informações estatísticas 

relacionadas com a logística de transportes; serviços 

de logística de entrada e serviços de logística rever-

sa de terceiros; serviços logísticos que consistem no 

transporte, embalagem e armazenamento de mercado-

rias; transporte, armazenamento e embalagem de mer-

cadorias; armazenamento de mercadorias; embalagem 

de mercadorias; fornecimento de informações turísti-

cas; organização e reserva de viagens; reserva de luga-

res para viagens; serviços postais, de fretamento e de 

estafeta; armazenamento físico de dados armazenados 

electronicamente; serviços de depósito para armazena-

mento de veículos; aluguer de armazéns; informações 

de logística de transporte via redes de comunicação 

por computador.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/08，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0154885

[210] 編號 N.º : N/153678

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[730] 申請人 Requerente : SNK CORPORATION

 地址 Endereço : 1-16-17, Esaka-Cho, Suita-City Osaka, 

564-0063, 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 : 電腦遊戲軟體；記錄於CD-ROM上之

電腦遊戲程式；記錄於資料媒體上之電腦遊戲程式；用

於行動電話之電腦遊戲軟體；用於行動電腦之電腦遊戲

軟體；用於平板電腦之電腦遊戲軟體；行動電腦；可從全

球電腦網路下載之電腦機遊戲軟體；電動玩具機之遊戲

程式；家用電腦遊戲機之遊戲程式；視訊遊戲卡匣；記錄

於CD-ROM上之電玩程式；記錄於資料媒體上之電玩程

式；供掌上型遊戲機用之錄製有程式的電子電路及唯讀

記憶光碟（CD-ROM）；可下載之音樂檔案；可下載之影

像或影片檔案；可下載之手機鈴聲；光碟（影音）；唱片；

已曝光電影片；已曝光電影膠卷；已曝光幻燈片；幻燈片

支架；可下載電子出版品；手機帶；行動電話；平板電腦；
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電信機器及裝置；動畫片；電子晶片；貨幣計算選別機；

智慧型手機；智慧型手機護套；眼鏡；耳機；行動電池。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153680

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[730] 申請人 Requerente : SNK CORPORATION

 地址 Endereço : 1-16-17, Esaka-Cho, Suita-City Osaka, 

564-0063, 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 : T恤；馬球衫；無袖連衣裙；有邊的帽子

及無邊便帽；帽舌（帽子）；印度紮染巾（圍巾）；暖手筒；

襪子及長襪；手套及連指手套（服裝）；服裝；襪帶；吊襪

帶；服裝用吊帶（吊褲帶、吊襪帶）；腰帶；腰帶（服裝）；

運動鞋；涼鞋；幼兒鞋子及靴子；雨鞋；靴；高爾夫球鞋；

足球鞋；棒球鞋；靴鞋；化裝舞會服裝；空手道服；柔道

服；袖口；運動服裝；領帶；和服。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153683

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[730] 申請人 Requerente : SNK CORPORATION

 地址 Endereço : 1-16-17, Esaka-Cho, Suita-City Osaka, 

564-0063, 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 : 電腦遊戲軟體；記錄於CD-ROM上之

電腦遊戲程式；記錄於資料媒體上之電腦遊戲程式；用

於行動電話之電腦遊戲軟體；用於行動電腦之電腦遊戲

軟體；用於平板電腦之電腦遊戲軟體；行動電腦；可從全

球電腦網路下載之電腦機遊戲軟體；電動玩具機之遊戲

程式；家用電腦遊戲機之遊戲程式；視訊遊戲卡匣；記錄

於CD-ROM上之電玩程式；記錄於資料媒體上之電玩程

式；供掌上型遊戲機用之錄製有程式的電子電路及唯讀

記憶光碟（CD-ROM）；可下載之音樂檔案；可下載之影

像或影片檔案；可下載之手機鈴聲；光碟（影音）；唱片；

已曝光電影片；已曝光電影膠卷；已曝光幻燈片；幻燈片

支架；可下載電子出版品；手機帶；行動電話；平板電腦；

電信機器及裝置；動畫片；電子晶片；貨幣計算選別機；

智慧型手機；智慧型手機護套；眼鏡；耳機；行動電池。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153685

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[730] 申請人 Requerente : SNK CORPORATION

 地址 Endereço : 1-16-17, Esaka-Cho, Suita-City Osaka, 

564-0063, 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 : T恤；馬球衫；無袖連衣裙；有邊的帽子

及無邊便帽；帽舌（帽子）；印度紮染巾（圍巾）；暖手筒；

襪子及長襪；手套及連指手套（服裝）；服裝；襪帶；吊襪

帶；服裝用吊帶（吊褲帶、吊襪帶）；腰帶；腰帶（服裝）；

運動鞋；涼鞋；幼兒鞋子及靴子；雨鞋；靴；高爾夫球鞋；

足球鞋；棒球鞋；靴鞋；化裝舞會服裝；空手道服；柔道

服；袖口；運動服裝；領帶；和服。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153696

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[730] 申請人 Requerente : 亞洲優信資源有限公司

 Asian Prime Sources Limited

 地址 Endereço : 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Ave-

nue, Causeway Bay, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Rodas; pneumáticos; carrinhos de 

transporte; carrinhos com rodízios; cadeiras de rodas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153697

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[730] 申請人 Requerente : 北京石頭世紀科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區黑泉路8號1幢康健寶

盛廣場C座六層6016、6017、6018號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7
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[511] 產品 Produtos : 電動清潔機械和設備；中心真空吸塵裝

置；蒸汽清潔器械；清潔用吸塵裝置；清潔用除塵裝置；

真空吸塵器；清洗設備；掃路機（自動推進）；真空吸塵

器管；真空吸塵器用吸嘴；地板清掃機器人；地板清潔機

器人；擦地機器人；洗掃拖一體機（電動清潔機械和設

備）；家庭和商用樓宇內部用電動清潔機器和設備；地毯

清潔機；手持吸塵器；立式吸塵器；無線吸塵器；用於除

螨的真空吸塵器；地毯抽洗機；地板拋光機；地板和地

毯清潔機附件，即塵袋、清潔頭、刷體、濾網、分離器、拖

布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153698

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/30

[730] 申請人 Requerente : 北京石頭世紀科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區黑泉路8號1幢康健寶

盛廣場C座六層6016、6017、6018號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 電動清潔機械和設備；中心真空吸塵裝

置；蒸汽清潔器械；清潔用吸塵裝置；清潔用除塵裝置；

真空吸塵器；清洗設備；掃路機（自動推進）；真空吸塵

器管；真空吸塵器用吸嘴；地板清掃機器人；地板清潔機

器人；擦地機器人；洗掃拖一體機（電動清潔機械和設

備）；家庭和商用樓宇內部用電動清潔機器和設備；地毯

清潔機；手持吸塵器；立式吸塵器；無線吸塵器；用於除

螨的真空吸塵器；地毯抽洗機；地板拋光機；地板和地

毯清潔機附件，即塵袋、清潔頭、刷體、濾網、分離器、拖

布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153699

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 賴柏文

 地址 Endereço : 中國台灣400臺中市中區臺灣大道1段35

號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；咖啡館；酒吧；備辦宴席；和食餐

廳服務；自助餐廳；住所（旅館、供膳寄宿處）；飲料店

（手搖飲料）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153700

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 唯思科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門馬統領街廠商大廈7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 : 42

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

機硬件諮詢；關於電腦電子商業的諮詢服務；電腦網絡

的維護和更新；主持電腦網站（網站）；電腦程序編製。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，銀色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/153703

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : BALLY 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 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e firmware de computador 

destinados a jogos de fortuna ou azar em qualquer 

plataforma computorizada, incluindo máquinas de 

jogo específicas, slot machines baseadas em vídeo, slot 

machines baseadas em tambor e terminais de lotaria 

de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153706

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳減字科技有限公司

 Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 深圳市南山區粵海街道深南大道9996

號松日鼎盛大廈5樓



12122 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2019 年 7 月 3 日

 5/F Songridingsheng Building, No. 9996 Shennan 

Road, Nanshan District. Shenzhen, 518057, 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 : 防曬劑（化妝品）；防曬劑；防汗肥皂；皮

膚增白霜；化妝用杏仁乳；防汗劑（化妝品）；護膚用化妝

劑；口紅；化妝品；口氣清新噴灑劑；芳香劑（香精油）；

香精油；乾花瓣與香料混合物（香料）；美容面膜；牙膏。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153707

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳減字科技有限公司

 Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 深圳市南山區粵海街道深南大道9996

號松日鼎盛大廈5樓

 5/F Songridingsheng Building, No. 9996 Shennan 

Road, Nanshan District. Shenzhen, 518057, 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 : 眼鏡；太陽鏡；光學矯正透鏡片（光）；

夾鼻眼鏡掛繩；眼鏡鏈；體育用風鏡；計步器；照相機用

三角架；頭帶耳機；防護面罩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153708

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳減字科技有限公司

 Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 深圳市南山區粵海街道深南大道9996

號松日鼎盛大廈5樓

 5/F Songridingsheng Building, No. 9996 Shennan 

Road, Nanshan District. Shenzhen, 518057, China.

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫務人員用面罩；健美按摩設備；振動按

摩器；聽力保護器；吸奶器；矯形帶；牙科設備；醫用X光

產生器械和設備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153709

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳減字科技有限公司

 Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 深圳市南山區粵海街道深南大道9996

號松日鼎盛大廈5樓

 5/F Songridingsheng Building, No. 9996 Shennan 

Road, Nanshan District. Shenzhen, 518057, China.

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 傘；傘柄；傘環；雨傘或陽傘的傘骨；傘

套；背包；手提包；旅行包（箱）；購物袋；手杖。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153710

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳減字科技有限公司

 Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 深圳市南山區粵海街道深南大道9996

號松日鼎盛大廈5樓

 5/F Songridingsheng Building, No. 9996 Shennan 

Road, Nanshan District. Shenzhen, 518057, China.

 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；披肩；頭巾；帽子；褲子；襯衫；

鞋（腳上的穿著物）；襪；手套（服裝）；腰帶；睡眠用眼

罩；圍巾；面紗（布）；袖口（衣服）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153711

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳減字科技有限公司

 Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 深圳市南山區粵海街道深南大道9996

號松日鼎盛大廈5樓

 5/F Songridingsheng Building, No. 9996 Shennan 

Road, Nanshan District. Shenzhen, 518057, 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 : 防曬劑（化妝品）；防曬劑；防汗肥皂；皮

膚增白霜；化妝用杏仁乳；防汗劑（化妝品）；護膚用化妝
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劑；口紅；化妝品；口氣清新噴灑劑；芳香劑（香精油）；

香精油；乾花瓣與香料混合物（香料）；美容面膜；牙膏。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153712

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳減字科技有限公司

 Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 深圳市南山區粵海街道深南大道9996

號松日鼎盛大廈5樓

 5/F Songridingsheng Building, No. 9996 Shennan 

Road, Nanshan District. Shenzhen, 518057, 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 : 眼鏡；太陽鏡；光學矯正透鏡片（光）；

夾鼻眼鏡掛繩；眼鏡鏈；體育用風鏡；計步器；照相機用

三角架；頭帶耳機；防護面罩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153713

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳減字科技有限公司

 Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 深圳市南山區粵海街道深南大道9996

號松日鼎盛大廈5樓

 5/F Songridingsheng Building, No. 9996 Shennan 

Road, Nanshan District. Shenzhen, 518057, China.

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫務人員用面罩；健美按摩設備；振動按

摩器；聽力保護器；吸奶器；矯形帶；牙科設備；醫用X光

產生器械和設備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153714

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳減字科技有限公司

 Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 深圳市南山區粵海街道深南大道9996

號松日鼎盛大廈5樓

 5/F Songridingsheng Building, No. 9996 Shennan 

Road, Nanshan District. Shenzhen, 518057, China.

 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；披肩；頭巾；帽子；褲子；襯衫；

鞋（腳上的穿著物）；襪；手套（服裝）；腰帶；睡眠用眼

罩；圍巾；面紗（布）；袖口（衣服）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153715

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : CULLINAN ANSTALT

 地址 Endereço : Zollstrasse 2, 9490 Vaduz, Liechtens-

tein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Caixas em metais preciosos; caixas 

de joalharia; estojos em rolo para joalharia; caixas de 

apresentação para artigos de joalharia; pulseiras 

[joalharia]; amuletos para joalharia; broches [joalharia]; 

correntes [joalharia]; colares [joalharia]; molas de gra-

vata; artigos de joalharia; artigos de joalharia persona-

lizados (por encomenda); pedras semipreciosas; pedras 

preciosas; diamantes; rubis; safiras; esmeraldas; jade; 

anéis [joalharia]; brincos; botões-de-punho; alfinetes 

[joalharia]; alfinetes de gravata; fechos de mola para 

joalharia; argolas de metais preciosos; relojoaria e ins-

trumentos cronométricos; relógios; braceletes para re-

lógio; correntes para relógios; caixas de apresentação 

para relógios; pendentes; pulseiras para o tornozelo; 

moedas comemorativas; metais preciosos e suas ligas 

e produtos em metais preciosos ou em plaqué; ouro, 

em bruto ou batido; prata, em bruto ou batida; platina 

[metal]; paládio; ródio.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153716

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : CULLINAN ANSTALT

 地址 Endereço : Zollstrasse 2, 9490 Vaduz, Liechten-

stein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Anúncios publicitários; serviços de 

publicidade; apresentação de produtos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; informação de 

negócios; serviços de agência de importação-expor-

tação; promoção de vendas para terceiros; marketing; 

consultadoria de gestão de pessoal; processamento 

administrativo de ordens de compra; indexação na 

Web para fins comerciais ou publicitários; auditoria de 

negócios; consultadoria profissional de negócios; pes-

quisa de marketing; estudos de marketing; serviços de 

modelos para publicidade e / ou promoção de vendas; 

organização de exposições para fins comerciais e / ou 

publicitários; organização de feiras comerciais para 

fins comerciais e / ou publicitários; publicidade de 

exterior; relações públicas; aluguer de material publi-

citário; aluguer de espaços publicitários; publicidade 

televisiva; anúncios publicitários de televisão; serviços 

de avaliação comercial; serviços de venda a retalho e 

por grosso, serviços de venda por catálogo e serviços 

retalhistas e grossistas em linha, todos relacionados 

com metais preciosos e suas ligas e produtos em metais 

preciosos ou em plaqué, joalharia, pedras preciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos; serviços de 

consultadoria e assessoria relacionados com os servi-

ços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153717

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : CULLINAN ANSTALT

 地址 Endereço : Zollstrasse 2, 9490 Vaduz, Liechten-

stein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Caixas em metais preciosos; caixas 

de joalharia; estojos em rolo para joalharia; caixas de 

apresentação para artigos de joalharia; pulseiras 

[joalharia]; amuletos para joalharia; broches [joalharia]; 

correntes [joalharia]; colares [joalharia]; molas de gra-

vata; artigos de joalharia; artigos de joalharia persona-

lizados (por encomenda); pedras semipreciosas; pedras 

preciosas; diamantes; rubis; safiras; esmeraldas; jade; 

anéis [joalharia]; brincos; botões-de-punho; alfinetes 

[joalharia]; alfinetes de gravata; fechos de mola para 

joalharia; argolas de metais preciosos; relojoaria e ins-

trumentos cronométricos; relógios; braceletes para re-

lógio; correntes para relógios; caixas de apresentação 

para relógios; pendentes; pulseiras para o tornozelo; 

moedas comemorativas; metais preciosos e suas ligas 

e produtos em metais preciosos ou em plaqué; ouro, 

em bruto ou batido; prata, em bruto ou batida; platina 

[metal]; paládio; ródio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153718

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : CULLINAN ANSTALT

 地址 Endereço : Zollstrasse 2, 9490 Vaduz, Liechten-

stein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Anúncios publicitários; serviços de 

publicidade; apresentação de produtos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; informação de 

negócios; serviços de agência de importação-expor-

tação; promoção de vendas para terceiros; marketing; 

consultadoria de gestão de pessoal; processamento 

administrativo de ordens de compra; indexação na 

Web para fins comerciais ou publicitários; auditoria de 

negócios; consultadoria profissional de negócios; pes-

quisa de marketing; estudos de marketing; serviços de 

modelos para publicidade e / ou promoção de vendas; 

organização de exposições para fins comerciais e / ou 

publicitários; organização de feiras comerciais para 

fins comerciais e / ou publicitários; publicidade de 

exterior; relações públicas; aluguer de material publi-

citário; aluguer de espaços publicitários; publicidade 

televisiva; anúncios publicitários de televisão; serviços 

de avaliação comercial; serviços de venda a retalho e 

por grosso, serviços de venda por catálogo e serviços 

retalhistas e grossistas em linha, todos relacionados 

com metais preciosos e suas ligas e produtos em metais 
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preciosos ou em plaqué, joalharia, pedras preciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos; serviços de 

consultadoria e assessoria relacionados com os servi-

ços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153719

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 符潤南

 Fu Ion Nam

 地址 Endereço : 澳門高園街10-12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 : 空氣淨化製劑、空氣清新劑、衣服和紡

織品用除臭劑、抗菌劑、非個人用除臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153720

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 新好彩運海鮮火鍋（集團）有限公

司

 地址 Endereço : 澳門佛山街136號富豪酒店地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 月餅。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、深紅色、淺紅色、金色、

黃色、淺黃色、白色邊為主，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/153723

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[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 : Dentífricos, pasta de dentes, gel para 

os dentes, pós para os dentes, artigos de polimento 

para dentaduras, preparações de limpeza para denta-

duras, detergentes (sem ser para uso em operações de 

manufactura e para fins médicos), produtos para lavar 

a boca (sem ser para fins médicos); caneta clareadora 

dental (teeth whitening pen), géis branqueadores para 

uso dental, preparações para branqueamento dos den-

tes, tiras para branqueamento dos dentes, preparações 

de lavagem para branqueamento dos dentes; cham-

pôs; sabonetes; preparados e outras substâncias para 

branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; artigos de perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153724

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[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 : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas de dentes; palitos; fio dental; 

estojos para escovas de dentes, sem ser em metais pre-

ciosos; suportes para escovas de dentes, sem ser em 

metais preciosos; escovas de dentes eléctricas; apare-

lhos de água para a limpeza dos dentes e gengivas;  co-

pos; copos de vidro; copos (sem ser em metais precio-

sos); canecas (sem ser em metais preciosos); utensílios 

e recipientes para cozinha ou lar (sem ser em metais 

preciosos ou revestidos dos mesmos); pentes e espon-

jas; escovas (com excepção de pincéis); materiais para 

o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-de-

-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção 

de vidro usado na construção); artigos de vidro, porce-

lana e faiança não incluídos noutras classes.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153725

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/02

[730] 申請人 Requerente : 王志芳

 Wang ZhiFang

 地址 Endereço : 澳門漁翁街海景豪園7B座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮具，皮包，錢包，小皮革，購物袋，公文

箱，手提包，旅行包，公文包，旅行箱，雨傘，皮帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153726

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 高永誠

 Kao, Yung-Chen

 地址 Endereço : 112中國臺北市北投區中央南路2段36之

2號4樓

 4F., No.36-2, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou Dist., 

Taipei City 11270, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；茶飲茶；咖啡；咖啡飲茶；甜食；蛋

糕；巧克力飲茶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153727

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 高永誠

 Kao, Yung-Chen

 地址 Endereço : 112中國臺北市北投區中央南路2段36之

2號4樓

 4F., No.36-2, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou Dist., 

Taipei City 11270, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；備辦宴席；咖啡館；自助餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153728

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : Christèle PERROT

 地址 Endereço : 4 rue du Buisson Saint Louis, 75010 

Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e sistemas informáticos que 

permitem a criação e gestão de cripto-moedas; pro-

gramas de computador (software) para a gestão de 

operações de trânsito multimodal e de rastreabilidade 

dos fluxos físicos e financeiros; software destinado à 

gestão, supervisão e rastreabilidade de cadeias de dis-

tribuição de produtos através de um sistema de cripto-

-moedas, a fim de reforçar as relações com os clientes; 

software informático para tecnologia “blockchain”.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/07，法國 França，編號

N.º 184497728

[210] 編號 N.º : N/153729

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : Christèle PERROT

 地址 Endereço : 4 rue du Buisson Saint Louis, 75010 

Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo 

o seu transporte), permitindo que os clientes conve-

nientemente visualizem e comprem esses produtos em 

lojas retalhistas e grossitas, e através de meios electró-

nicos, como websites; registo, transcrição, composição, 

compilação ou sistematização de comunicações e re-

gistos escritos, bem como a compilação de dados ma-
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temáticos ou estatísticos; distribuição de mercadorias; 

gestão de bases de dados transaccionais distribuídas 

à prova de falsificação com base num protocolo de 

consenso distribuído (confiança), para o armazena-

mento e transferência de valores ou dados através da 

Internet, de forma transparente, segura e autónoma 

sem um órgão de supervisão; venda de produtos em 

linha, a retalho ou por grosso, nomeadamente, velas, 

velas perfumadas, produtos de perfumaria, perfumes, 

produtos cosméticos para mãos, rosto e corpo, produ-

tos capilares, sabonetes, artigos de toilette, produtos 

de maquilhagem, estojos para perfumes e cosméticos, 

óculos, artigos de óptica, estojos para óculos, aces-

sórios para telemóveis ou tablets, auriculares, estojos 

adaptados a telemóveis, tapetes para ratos, candeeiros, 

livros, agendas, álbuns, revistas de viagem, calendá-

rios, artigos de escritório (com excepção de móveis), 

caixas de cartão, blocos de notas, capas para blocos de 

notas, pisa-papéis, estojos para lápis, porta-lápis, bases 

para secretárias, porta-chaves, joalharia, anéis, brin-

cos, colares, caixas de jóias, caixas de música, sacos de 

mão, sacos de viagem, baús e malas de viagem, caixas 

de couro, carteiras, porta-moedas (não em metais pre-

ciosos),  estojos para artigos de toucador chamados es-

tojos de toilette, mobiliário, espelhos (vidro prateado), 

molduras, molduras para fotografias, almofadas, obras 

de arte em madeira, cera, gesso ou materiais plásticos, 

serviços de mesa, talheres de mesa, vasos, rolhas para 

garrafas, abridores de garrafas, vertedores para líqui-

dos, roupa de casa, cortinas em matérias têxteis ou 

matérias plásticas, toalhas de praia, vestuário, calçado, 

chapelaria, chapéus, toucas, cintos (vestuário), luvas 

(vestuário), roupa interior, fatos de banho, faixas para 

o cabelo, tapetes, esteiras para a praia, jogos, brinque-

dos, bolas de ténis de mesa, raquetes de ténis de mesa, 

equipamento de golfe, cordas de saltar, piões, cartas 

para jogar, brinquedos de pelúcia, através da tecnolo-

gia “blockchain”, e de um sistema de cripto-moeda, 

para fortalecer a relação com o cliente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/07，法國 França，編號

N.º 184497728

[210] 編號 N.º : N/153731

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : Christèle PERROT

 地址 Endereço : 4 rue du Buisson Saint Louis, 75010 

Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Comunicação por terminais de com-

putador, permitindo a transferência de meios de paga-

mento e, especialmente, de cripto-moeda; transmissão 

de ficheiros digitais, de informações, objectos de valor 

e dados encriptados via internet através de protocolos 

criptográficos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/07，法國 França，編號

N.º 184497728

[210] 編號 N.º : N/153732

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : Christèle PERROT

 地址 Endereço : 4 rue du Buisson Saint Louis, 75010 

Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços prestados por associações e 

fundações, nomeadamente a organização de eventos 

de beneficência.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/07，法國 França，編號

N.º 184497728

[210] 編號 N.º : N/153734

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : Christèle PERROT

 地址 Endereço : 4 rue du Buisson Saint Louis, 75010 

Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de redes sociais em linha.

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/07，法國 França，編號

N.º 184497728

[210] 編號 N.º : N/153736

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : 7妹膳食有限公司

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海邊馬路45號保利達中心4

樓H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 : 辣椒醬、酸辣醬、芥末醬、辣椒汁、蒜蓉

辣椒醬、豆豉辣椒醬、豆瓣辣椒醬、調味醬。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 文字及圖為白色。

[210] 編號 N.º : N/153737

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : Jack Wolfskin Ausrüstung für 

Draussen GmbH & Co. KGaA

 地址 Endereço : Jack Wol fsk in K reisel 1, 65510 

Idstein/Taunus, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Chuteiras; botas de esqui; sapatos (cal-

çado); botas; chinelos; sandálias; calçado desportivo.

[540] 商標 Marca : 

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

amarela e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/153738

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : LAI SUN DINING LIMITED

 地址 Endereço : 11/F, Lai Sun Commercial Centre, 680 

Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de 

café e bar; serviços de sala de cocktails; serviços de 

fornecimento de refeições; serviços de fornecimento 

de refeições de clubes nocturnos; serviços para forne-

cimento de comidas e bebidas; preparação de comidas 

e refeições para consumir fora.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153739

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : PREMIATA SRL

 地址 Endereço : Via Friuli, 64, 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 : Calçados para homens e senhoras; 

calçado, sem ser para desportos; calçados feitos de 

madeira; sapatos de lazer; sapatos para caminhadas; 

botas para desporto; sapatos para bebés; calçado de 

baile; sapatos para condução; calçado de ioga; sapatos; 

sapatos de cerimónia; sapatos de tacão alto (pumps); 

calçado de dança; calçado para a pesca; sapatos para 

corrida; sapatos para senhoras; sapatos para golfe; sa-

patos de borracha; sapatos de lona; sapatos para ténis; 

sapatos para praia; chinelos de banho; sapatos para 

ginástica; sapatos de vela; sapatos de desporto; pro-

tectores de tacão para sapatos; protectores metálicos 

para sapatos e botas; botas; botas de inverno; botas de 

chuva; botas para mulheres; botas para motociclistas; 

botas de equitação; gáspeas para botas; valenki (botas 

de feltro); botas impermeáveis para pesca; botas de 

plástico para pesca; sacos especialmente adaptados 

para botas de esqui; sacos especialmente adaptados 

para botas de caça; sandálias; sandálias de banho; 

socas e sandálias de estilo japonês; gáspeas para san-

dálias de estilo japonês; solas para sandálias de estilo 

japonês; tiras para enfiar nos dedos para zori (sandálias 

japonesas); alpercatas; botinas; borzeguins; tamancos; 

tamancos tipo sandálias; acessórios metálicos para 

tamancos de madeira de estilo japonês; gáspeas para 

calçado; acessórios de metal para calçado; calcanhares 

para calçado; tacões; tacões gravados em relevo em 

borracha ou matérias plásticas; solas interiores; anti-
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derrapantes para calçado; solas de sapatos; solas de 

pantufa; palmilhas para sapatos; biqueiras para calça-

do; viras para calçado; casacos acolchoados (vestuário); 

cintos (vestuário); roupas para desporto; vestuário de 

cerimónia; roupa casual; vestuários de intempéries; 

capuzes (vestuário); luvas (vestuário); vestuário para 

senhoras; vestuário para raparigas; vestuário para 

rapazes; vestuário de couro; roupa interior; fatos de la-

zer; vestuário para homens; casacos, sendo, vestuário 

desportivo; gabardinas; casacos; sobretudos; boinas; 

bonés sendo chapelaria; viseiras sob a forma de chape-

laria; chapéus; faixas para vestuário; echarpes (cache-

cóis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153741

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : 天馬兒童程式教育發展有限公司

 Crianças Programa Educação Desenvolvimento Uni-

corn Limitada

 地址 Endereço : 澳門氹仔廣東大馬路78號南新花園第一

座11G

 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 : 函授課程、教學、教育、培訓教學。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153742

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : 天馬兒童程式教育發展有限公司

 Crianças Programa Educação Desenvolvimento Uni-

corn Limitada

 地址 Endereço : 澳門氹仔廣東大馬路78號南新花園第一

座11G

 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 : 函授課程、教學、教育、培訓教學。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153743

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : 澳達控股有限公司

 SEM Holdings Limited

 地址 Endereço : P.O. box 1350, Clifton House, 75 Fort 

Street, Grand Cayman KY1-1108, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Supervisão de trabalhos de construção; 

construção; consultoria em construção; serviços de en-

genharia civil; informações em construção.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Não é reivindicada nenhu-

ma cor.

[210] 編號 N.º : N/153745

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : 李仲誠

 Lei Chong Seng

 地址 Endereço : 澳門通商新街81-83號4/B

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營（長者生活產品、長者生活輔助

產品零售及批發網上銷售、產品進出口代理）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、淺綠色、白色（如圖所

示）。
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[210] 編號 N.º : N/153746

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : Chantecaille Beaute, Inc.

 地址 Endereço : 584 Broadway, Suite 1111, New York, 

New NY 10012, USA

 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 : 化妝品；粉底；彩妝。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153747

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : Chantecaille Beaute, Inc.

 地址 Endereço : 584 Broadway, Suite 1111, New York, 

New NY 10012, USA

 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 : 化妝品，包含眼部彩妝；眼影；滋養霜；

保濕霜；眉筆；薰衣草香水；純玫瑰香水；芳香薰衣草及

純玫瑰香水；液體胭脂（液態唇膏）；口紅；唇筆；睫毛

膏；面膜；按摩凝膠；按摩精油；液態蜜粉；美容沐浴添

加劑；沐浴用泡沫凝膠；雪花膏；醇精華霜；含有維他命

A的抗皺臉霜；含有維他命A的抗皺體霜；含有維他命A

的抗皺霜；含有維他命A的抗老臉霜；含有維他命A的抗

老體霜；含有維他命A的抗老霜；含有維他命A的美容臉

霜；含有維他命A的美容體霜；含有維他命A的美容霜；

花妍調理保濕霜；保濕霜；沐浴油；沐浴粉；蜜粉；胭脂；

腮紅；非醫療用之芳香製劑，即花香水；潔面乳；皮膚清

新劑；皮膚爽膚水；眼線；眼部卸妝液；唇彩；護唇膏，

即潤唇膏；粉餅；潔面霜；皮膚清潔劑；粉底；粉底霜；蜜

粉，美白霜；護手霜；香精油；粉底；化妝筆；化妝用潔面

乳；香料及香水，即香水，古龍水，薰衣草精油，茉莉精油

及玫瑰精油；水霜，即保濕霜；臉部保濕及眼部精華；修

護霜，即保濕霜；抗皺霜；遮瑕膏；防曬粉底；眼線筆；花

香水，即帶有花香味的芳香水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153748

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : 張景利

 CHEONG KENG LEI

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街海天居第三座6/F

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵食製品、麵條、麵粉製品、麵皮製品

（如，雲吞皮，水餃皮，上海雲吞皮）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如附件所示, Pantone 

159C

[210] 編號 N.º : N/153752

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : 黃耀珍

 地址 Endereço : 香港新界上水新運路188號劍橋廣場A

座615室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、

去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153753

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03

[730] 申請人 Requerente : 黃耀珍

 地址 Endereço : 香港新界上水新運路188號劍橋廣場A

座615室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器，梳子及海綿，刷

子（畫筆除外），製刷材料，清掃用具，鋼絲絨，未加工或

半加工玻璃（建築用玻璃除外），不屬別類的玻璃器皿、

瓷器及陶器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153754

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/03
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[730] 申請人 Requerente : 黃耀珍

 地址 Endereço :

 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，辦公事務，實業管理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153756

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Aplicações móveis; software infor-

mático; aparelhos para a gravação, transmissão ou re-

produção de som ou imagens; suportes de dados mag-

néticos, discos acústicos, discos compactos, DVDs e 

outros suportes de gravação digitais; mecanismos para 

aparelhos operados por moedas; detectores de moedas 

falsas; aparelhos e instrumentos de contagem; cartões 

bancários de crédito, de débito, de pagamento, de lan-

çamento em conta corrente, cartões de identificação, 

cartões ATM (caixas automáticos), todos codificados 

ou magnéticos; cartões multifuncionais (codificados 

ou magnéticos) para serviços bancários e financeiros; 

publicações electrónicas que fornecem informações 

relacionadas com serviços bancários e de cartões de 

crédito fornecidos em linha (descarregáveis), caixas 

registadoras, máquinas de calcular, aparelhos de pro-

cessamento de dados, computadores e hardware in-

formático; caixas automáticos, máquinas de escritório 

(processamento de dados); instrumentos científicos; 

equipamentos para redes de comunicação; instrumen-

tos matemáticos; aparelhos de extinção de incêndios, 

publicações impressas sob forma de leitura electróni-

ca, sob forma de leitura por máquina ou sob forma de 

gravação óptica; aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino; aparelhos e instrumentos para a condução, comu-

tação, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da electricidade; peças e acessórios para todos os 

produtos atrás referidos; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153757

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; promoção de vendas (para 

terceiros); avaliações comerciais, consultadoria empre-

sarial e prestação de serviços de informação comercial 

e de negócios, serviços de manutenção de registos de 

empresas; serviços de administração de empresas rela-

cionados com serviços de benefícios para empregados; 

agências de emprego, assistência na gestão de pessoal; 

serviços de relocalização para empresas; trabalhos de 

escritório; fornecimento de serviços de informações de 

dados de empresas relacionados com negócios; siste-

matização da informação em bases de dados informa-

tizadas, serviços de assessoria económica relacionados 

com negócios; contabil idade, serviços de guarda-

-livros, gestão de negócios e consultadoria em organi-

zação de negócios; análise de dados e serviços de pro-

cessamento de dados; pesquisa de negócios; agências 

de importação-exportação; serviços de aquisição para 

terceiros (aquisição de bens e serviços para outras 

empresas); aluguer de máquinas de venda automática, 

angariação de patrocínios; fornecimento dos serviços 

atrás referidos em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da internet; serviços de processamento 

electrónico de dados relacionados com serviços ban-

cários, financeiros, imobiliários, seguros e monetários; 

todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153758

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços bancários; transferências mo-

netárias; serviços de pagamento; serviços bancários 

automatizados; serviços bancários e financeiros elec-

trónicos, serviços de banco directo (homebanking), 

serviços bancários por telefone e serviços bancários 

através da internet; serviços de depósitos; serviços 

de pagamento e crédito; serviços de cartão de crédi-

to, cartão de débito, cartão de lançamento em conta 

corrente, cartão de pagamento e serviços de cartão 

bancário; serviços automáticos de distribuição de di-

nheiro; serviços de caixas automáticas; transferência 

de fundos e serviços de transferência electrónica de 

fundos; serviços de pagamento electrónico; serviços de 

cheques de viagem; serviços de câmbios; serviços de 

moedas estrangeiras; depósitos de segurança; serviços 

financeiros, serviços financeiros informatizados; ser-

viços de informação financeira; angariação de fundos 

de beneficência; provisão e captação de financiamento 

e capital; patrocínio financeiro; criação de mercados; 

serviços de assinatura ou subscrição de acções / títu-

los; serviços de financiamento; garantias financeiras; 

serviços de garantia; serviços de crédito comercial e 

financiamento; serviços de liquidação comercial (ser-

viços financeiros), financiamento de aluguer-compra 

(leasing); financiamento de empréstimo a prestações; 

financiamento de locação-compra, empréstimos, em-

préstimos contra garantia; empréstimos sobre títulos; 

empréstimos sobre hipotecas; serviços bancários co-

merciais, empréstimo de dinheiro, serviços de ordens 

de pagamento, serviços hipotecários, serviços bancá-

rios hipotecários, corretagem hipotecária, serviços de 

agência de leasing imobiliário, negócios imobiliários, 

gestão e investimento imobiliário, avaliação imobiliá-

ria, leasing de imóveis, cobranças de aluguer, serviços 

de gestão e de agência imobiliária, serviços de leasing 

financeiro, serviços de casas de penhores, serviços de 

pensões, serviços de conta de margem cambial; ser-

viços de transacção de margem cambial; serviços de 

margem de acções; investimento de capital; gestão de 

caixa; agência de cobrança e recuperação de dívidas; 

serviços de planeamento imobiliário; gestão finan-

ceira; planeamento financeiro; pesquisa financeira; 

serviços de investimento; compra e venda de acções e 

metais preciosos e outras mercadorias, fundos, títulos 

e valores mobiliários, outros serviços de holding de 

investimentos de produtos financeiros; corretagem de 

futuros e commodities (mercadorias); corretagem de 

acções; serviços de participações de risco, emissão 

e distribuição de produtos financeiros; investimento 

financeiro e serviços de fundos de cobertura; serviços 

de agência de corretagem; serviços de investimento 

em fundos; serviços de corretagem de fundos de inves-

timento; serviços fiduciários; serviços de executores 

financeiros fiduciários; serviços de custódia, liquida-

ção e compensação financeira; serviços de nomeações 

financeiras; administração de negócios financeiros; 

serviços de financiamento e de empréstimo de acções; 

operações de recompra (acordo de recompra); serviços 

de assessoria de investimento; serviços de gestão de 

riqueza; serviços bancários privados; serviços de ges-

tão de activos, pesquisa e análise financeira; assessoria 

financeira; serviços de gestão e consultadoria, recolha 

de dados financeiros, serviços de avaliação financeira, 

serviços de consultadoria e gestão de investimentos, 

análise e serviços de consultadoria sobre mercados e 

produtos financeiros; serviços de gestão de carteiras 

de investimento; elaboração e análise de relatórios fi-

nanceiros; serviços de seguros; corretagem de seguros; 

serviços de assessoria, consultadoria e informações re-

lacionados com todos os serviços atrás referidos; todos 

incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153759

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de comunicação telefónica; serviços de comuni-

cação por telegramas; serviços de telex e serviços de 
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telecomunicações; serviços de videotexto e teletexto; 

serviços de difusão e transmissão de televisão e rádio; 

comunicação via computadores ou por redes de fibra 

óptica; transmissão assistida por computador de men-

sagens, documentos, dados, informações e imagens; 

serviços de intercâmbio electrónico de dados, todos 

relacionados com serviços bancários, finanças, investi-

mento, comércio e negócios comerciais e imobiliário; 

fornecimento de acesso a bases de dados em linha 

para notícias, informações, pesquisas, dados, análise 

de investimento, finanças e planeamento financeiro, 

produtos bancários e financeiros, informações finan-

ceiras, serviços e ferramentas de gestão de portfolio de 

transacções, informações sobre contas, ferramentas de 

tomada de decisões financeiras e ferramentas de pes-

quisa financeira; fornecimento de acesso a plataformas 

electrónicas para a realização de actividades comer-

ciais através de sistemas de telecomunicações; serviços 

de telecomunicação de informações, incluindo páginas 

web, programas de computador e dados; serviços de 

envio de mensagens; serviços de agências de notícias; 

serviços de telegrafia; transmissão de dados e de in-

formações por meios electrónicos, por computador, 

por cabo e por correio electrónico; fornecimento de 

acesso a telecomunicações e ligações a bases de da-

dos informáticas e à internet; transmissão de dados e 

/ ou informações relativas a transacções financeiras 

electrónicas; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria relacionados com todos os serviços atrás re-

feridos, todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153760

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Publicação de livros e revistas electró-

nicas em linha; educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153761

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de concepção a eles 

referentes; serviços de análise e pesquisa industrial; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; actualização de software informático; 

consultadoria na concepção e desenvolvimento de 

hardware informático; recuperação de dados informá-

ticos; manutenção de software informático; concepção 

de sistemas informáticos; conversão de dados ou docu-

mentos de suportes físicos para suportes electrónicos; 

instalação de software informático; conversão de da-

dos de programas e de dados informáticos [conversão 

não física]; fornecimento de motores de busca para a 

internet; digitalização de documentos [digitalização]; 

monitorização de sistemas informáticos por acesso 

remoto; software como serviço [SaaS]; backup exter-

no de dados; armazenamento electrónico de dados; 

desbloqueio de telemóveis; monitorização de sistemas 

informáticos para detecção de avarias; serviços de 

criptografia de dados; monitoramento electrónico de 

movimentos de cartão de crédito para detectar fraudes 

via internet; monitorização electrónica de informa-

ções de identificação pessoal para detectar roubo de 

identidade pela internet; monitorização de sistemas 

informáticos para detecção de acesso não autorizado 

ou violação de dados; desenvolvimento de software 

no âmbito de software para edição; plataforma como 

serviço [PaaS]; manutenção de software para seguran-

ça de computadores e prevenção de riscos; serviços de 

configuração de redes informáticas; desenvolvimento 

de drives e software de sistemas operacionais; manu-

tenção de software informático utilizado para acesso à 

internet; concepção de homepages e de websites; tudo 

incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153762

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Aplicações móveis; software infor-

mático; aparelhos para a gravação, transmissão ou re-

produção de som ou imagens; suportes de dados mag-

néticos, discos acústicos, discos compactos, DVDs e 

outros suportes de gravação digitais; mecanismos para 

aparelhos operados por moedas; detectores de moedas 

falsas; aparelhos e instrumentos de contagem; cartões 

bancários de crédito, de débito, de pagamento, de lan-

çamento em conta corrente, cartões de identificação, 

cartões ATM (caixas automáticos), todos codificados 

ou magnéticos; cartões multifuncionais (codificados 

ou magnéticos) para serviços bancários e financeiros; 

publicações electrónicas que fornecem informações 

relacionadas com serviços bancários e de cartões de 

crédito fornecidos em linha (descarregáveis), caixas 

registadoras, máquinas de calcular, aparelhos de pro-

cessamento de dados, computadores e hardware in-

formático; caixas automáticos, máquinas de escritório 

(processamento de dados); instrumentos científicos; 

equipamentos para redes de comunicação; instrumen-

tos matemáticos; aparelhos de extinção de incêndios, 

publicações impressas sob forma de leitura electróni-

ca, sob forma de leitura por máquina ou sob forma de 

gravação óptica; aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino; aparelhos e instrumentos para a condução, comu-

tação, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da electricidade; peças e acessórios para todos os 

produtos atrás referidos; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

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

vermelha e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/153763

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; promoção de vendas (para 

terceiros); avaliações comerciais, consultadoria empre-

sarial e prestação de serviços de informação comercial 

e de negócios, serviços de manutenção de registos de 

empresas; serviços de administração de empresas rela-

cionados com serviços de benefícios para empregados; 

agências de emprego, assistência na gestão de pessoal; 

serviços de relocalização para empresas; trabalhos de 

escritório; fornecimento de serviços de informações de 

dados de empresas relacionados com negócios; siste-

matização da informação em bases de dados informa-

tizadas, serviços de assessoria económica relacionados 

com negócios; contabil idade, serviços de guarda-

-livros, gestão de negócios e consultadoria em organi-

zação de negócios; análise de dados e serviços de pro-

cessamento de dados; pesquisa de negócios; agências 

de importação-exportação; serviços de aquisição para 

terceiros (aquisição de bens e serviços para outras 

empresas); aluguer de máquinas de venda automática, 

angariação de patrocínios; fornecimento dos serviços 

atrás referidos em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da internet; serviços de processamento 

electrónico de dados relacionados com serviços ban-

cários, financeiros, imobiliários, seguros e monetários; 

todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

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

vermelha e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/153764

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited
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 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços bancários; transferências mo-

netárias; serviços de pagamento; serviços bancários 

automatizados; serviços bancários e financeiros elec-

trónicos, serviços de banco directo (homebanking), 

serviços bancários por telefone e serviços bancários 

através da internet; serviços de depósitos; serviços 

de pagamento e crédito; serviços de cartão de crédi-

to, cartão de débito, cartão de lançamento em conta 

corrente, cartão de pagamento e serviços de cartão 

bancário; serviços automáticos de distribuição de di-

nheiro; serviços de caixas automáticas; transferência 

de fundos e serviços de transferência electrónica de 

fundos; serviços de pagamento electrónico; serviços de 

cheques de viagem; serviços de câmbios; serviços de 

moedas estrangeiras; depósitos de segurança; serviços 

financeiros, serviços financeiros informatizados; ser-

viços de informação financeira; angariação de fundos 

de beneficência; provisão e captação de financiamento 

e capital; patrocínio financeiro; criação de mercados; 

serviços de assinatura ou subscrição de acções / títu-

los; serviços de financiamento; garantias financeiras; 

serviços de garantia; serviços de crédito comercial e 

financiamento; serviços de liquidação comercial (ser-

viços financeiros), financiamento de aluguer-compra 

(leasing); financiamento de empréstimo a prestações; 

financiamento de locação-compra, empréstimos, em-

préstimos contra garantia; empréstimos sobre títulos; 

empréstimos sobre hipotecas; serviços bancários co-

merciais, empréstimo de dinheiro, serviços de ordens 

de pagamento, serviços hipotecários, serviços bancá-

rios hipotecários, corretagem hipotecária, serviços de 

agência de leasing imobiliário, negócios imobiliários, 

gestão e investimento imobiliário, avaliação imobiliá-

ria, leasing de imóveis, cobranças de aluguer, serviços 

de gestão e de agência imobiliária, serviços de leasing 

financeiro, serviços de casas de penhores, serviços de 

pensões, serviços de conta de margem cambial; ser-

viços de transacção de margem cambial; serviços de 

margem de acções; investimento de capital; gestão de 

caixa; agência de cobrança e recuperação de dívidas; 

serviços de planeamento imobiliário; gestão finan-

ceira; planeamento financeiro; pesquisa financeira; 

serviços de investimento; compra e venda de acções e 

metais preciosos e outras mercadorias, fundos, títulos 

e valores mobiliários, outros serviços de holding de 

investimentos de produtos financeiros; corretagem de 

futuros e commodities (mercadorias); corretagem de 

acções; serviços de participações de risco, emissão 

e distribuição de produtos financeiros; investimento 

financeiro e serviços de fundos de cobertura; serviços 

de agência de corretagem; serviços de investimento 

em fundos; serviços de corretagem de fundos de inves-

timento; serviços fiduciários; serviços de executores 

financeiros fiduciários; serviços de custódia, liquida-

ção e compensação financeira; serviços de nomeações 

financeiras; administração de negócios financeiros; 

serviços de financiamento e de empréstimo de acções; 

operações de recompra (acordo de recompra); serviços 

de assessoria de investimento; serviços de gestão de 

riqueza; serviços bancários privados; serviços de ges-

tão de activos, pesquisa e análise financeira; assessoria 

financeira; serviços de gestão e consultadoria, recolha 

de dados financeiros, serviços de avaliação financeira, 

serviços de consultadoria e gestão de investimentos, 

análise e serviços de consultadoria sobre mercados e 

produtos financeiros; serviços de gestão de carteiras 

de investimento; elaboração e análise de relatórios fi-

nanceiros; serviços de seguros; corretagem de seguros; 

serviços de assessoria, consultadoria e informações re-

lacionados com todos os serviços atrás referidos; todos 

incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

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

vermelha e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/153765

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de comunicação telefónica; serviços de comuni-

cação por telegramas; serviços de telex e serviços de 

telecomunicações; serviços de videotexto e teletexto; 

serviços de difusão e transmissão de televisão e rádio; 
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comunicação via computadores ou por redes de fibra 

óptica; transmissão assistida por computador de men-

sagens, documentos, dados, informações e imagens; 

serviços de intercâmbio electrónico de dados, todos 

relacionados com serviços bancários, finanças, investi-

mento, comércio e negócios comerciais e imobiliário; 

fornecimento de acesso a bases de dados em linha 

para notícias, informações, pesquisas, dados, análise 

de investimento, finanças e planeamento financeiro, 

produtos bancários e financeiros, informações finan-

ceiras, serviços e ferramentas de gestão de portfolio de 

transacções, informações sobre contas, ferramentas de 

tomada de decisões financeiras e ferramentas de pes-

quisa financeira; fornecimento de acesso a plataformas 

electrónicas para a realização de actividades comer-

ciais através de sistemas de telecomunicações; serviços 

de telecomunicação de informações, incluindo páginas 

web, programas de computador e dados; serviços de 

envio de mensagens; serviços de agências de notícias; 

serviços de telegrafia; transmissão de dados e de in-

formações por meios electrónicos, por computador, 

por cabo e por correio electrónico; fornecimento de 

acesso a telecomunicações e ligações a bases de da-

dos informáticas e à internet; transmissão de dados e 

/ ou informações relativas a transacções financeiras 

electrónicas; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria relacionados com todos os serviços atrás re-

feridos, todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

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

vermelha e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/153766

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Publicação de livros e revistas electró-

nicas em linha; educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

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

vermelha e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/153767

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 招商永隆銀行有限公司

 CMB Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, 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 : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de concepção a eles 

referentes; serviços de análise e pesquisa industrial; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; actualização de software informático; 

consultadoria na concepção e desenvolvimento de 

hardware informático; recuperação de dados informá-

ticos; manutenção de software informático; concepção 

de sistemas informáticos; conversão de dados ou docu-

mentos de suportes físicos para suportes electrónicos; 

instalação de software informático; conversão de da-

dos de programas e de dados informático [conversão 

não física]; fornecimento de motores de busca para a 

internet; digitalização de documentos [digitalização]; 

monitorização de sistemas informáticos por acesso 

remoto; software como serviço [SaaS]; backup exter-

no de dados; armazenamento electrónico de dados; 

desbloqueio de telemóveis; monitorização de sistemas 

informáticos para detecção de avarias; serviços de 

criptografia de dados; monitoramento electrónico de 

movimentos de cartão de crédito para detectar fraudes 

via internet; monitorização electrónica de informa-

ções de identificação pessoal para detectar roubo de 

identidade pela internet; monitorização de sistemas 

informáticos para detecção de acesso não autorizado 

ou violação de dados; desenvolvimento de software 

no âmbito de software para edição; plataforma como 

serviço [PaaS]; manutenção de software para seguran-

ça de computadores e prevenção de riscos; serviços de 

configuração de redes informáticas; desenvolvimento 

de drives e software de sistemas operacionais; manu-

tenção de software informático utilizado para acesso à 
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internet; concepção de homepages e de websites; tudo 

incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

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

vermelha e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/153768

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : INCYTE HOLDINGS CORPO-

RATION

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, 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/153774

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[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/153776

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : 匯智教育有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路14-14C祐順工業大廈5樓

A座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 補習、教育。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、棕色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/153777

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endere ç o : St rada Set te c a m i n i 116, 63811 

Sant’Elpidio A Mare, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumaria; cosméticos; perfume; 

água-de-colónia; óleo de rosas; maquilhagem; lápis de 

sobrancelha; rímel; batons; produtos para depilação; 

óleos essenciais para uso pessoal; espumas de banho; 

creme de banho; loções de barbear; cremes de beleza, 

cremes evanescentes; loções para a pele; delineador 

de contorno dos olhos; leites de limpeza; preparações 

para cuidar dos cabelos; cremes para o cabelo; coló-

nias; loções para depois de barbear; desodorizantes e 

antitranspirantes pessoais; sabões; sabão para barbear, 

óleos de banho; sais de banho para fins cosméticos, sa-

bonetes de limpeza para higiene pessoal, sabões e sa-

bonetes de banho; cremes de barbear; cremes para as 

mãos; loções; leites corporais; preparações cosméticas 

para fins de emagrecimento; óleos solares; leites sola-

res; loções e cremes protectores solares; pó de talco; 

lenços impregnados com loções cosméticas; cotonetes 

de algodão para limpeza dos ouvidos; algodão para 

fins cosméticos; pó-de-arroz; desmaquilhantes para os 

olhos; loções de limpeza; champôs; óleos para cabelo; 

hena; loções capilares; lacas para cabelo; descoloran-

tes para cabelo; verniz para as unhas; estojos de cos-

méticos; dentífricos; preparações para lavandaria, no-

meadamente para limpar, polir, desengordurar, arear 

e preparações abrasivas, preparações para branquear 

e detergentes de lavandaria; cremes e pomadas, produ-

tos para polir sapatos e botas, tudo incluído na Classe 3.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153778

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endere ç o : St rada Set te c a m i n i 116, 63811 

Sant’Elpidio A Mare, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

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

ções, lentes de contacto, lentes ópticas, lupas, estojos, 

correntes e cordões para óculos, peças e acessórios 

para todos os produtos mencionados; capas de couro 

para leitores multimédia portáteis; capas de couro 

para telefones móveis ou telemóveis; capas de couro 

para DVDs; capas de couro CDs; capas de couro para 

cabos de computador; capas de couro para dispositivos 

de reprodução áudio; capas de couro para computa-

dores portáteis (“palmtops”); capas de couro para 

agendas electrónicas; capas de couro para máquinas 

fotográficas; capas de couro para máquinas de filmar, 

tudo incluído na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153779

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endere ç o : St rada Set te c a m i n i 116, 63811 

Sant’Elpidio A Mare, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso; relógios de pêndulo; 

pedras preciosas; brincos; caixas em metal precioso; 

botões de punho; braceletes e pulseiras; relógios de 

parede e de mesa; cronógrafos e cronómetros; pedras 

preciosas em bruto; diamantes; jóias em coral; esme-

ralda; safira; rubi; opala; topázio; água-marinha; anéis; 

colares; alfinetes ornamentais em metal precioso; en-

feites em metal precioso para sapatos; pérolas; caixas 

de jóias em metal precioso; broches; alfinetes; alfinetes 

de gravata; correias, braceletes e pulseiras para reló-

gios, tudo incluído na Classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153780

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endere ç o : St rada Set te c a m i n i 116, 63811 

Sant’Elpidio A Mare, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Carteiras; porta-moedas e bolsas; 

baús; malas de viagem; sacos de praia; bolsas para cos-

méticos vazias; malas e sacos de tipo Boston (“Bos-

ton bags”); malas e malas de mão; sacos de viagem; 

pastas de executivo; pastas de executivo em couro; 

carteiras em couro para cartões de crédito; pastas em 

couro para documentos; bolsas em couro e peles para 

chaves;sacos de desporto, nomeadamente, sacos des-

portivos multiusos, sacos para atletismo e sacos para 

alpinismo, nomeadamente, mochilas (“backpacks”) 

e mochilas (“rucksacks”); malas de noite e sacos de 

tiracolo para senhoras; sacos em couro para compras; 

malas escolares; sacos porta-fatos para viagem; sacos 

para sapatos para viagem; sacos para fraldas; baús de 

viagem; malas de tipo duffle (“duffle bags”); malas de 

viagem para pernoitar; malas de bagagem de mão; sa-

colas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette não 

equipados; 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, tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153781

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding S.r.l.

 地址 Endere ç o : St rada Set te c a m i n i 116, 63811 

Sant’Elpidio A Mare, Fermo, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Blusões; camisolões e macacões; 

calças; saias; vestidos; casacos; sobretudos; parcas 

(“parkas”); camisas; roupa interior; fatos de banho; 

robes e roupões; xailes; cachecóis e lenços; gravatas; 

sapatos; saltos e sapatos de salto alto; calçado ou sa-

patos de praia; sapatilhas de ginástica; botas; botas 

de esqui; botinas ou botas de cano curto; sandálias; 

sandálias de banho; viseiras (chapelaria); blusões em 

couro; calças em couro; cintos em couro; cintos; blu-

sões acolchoados; dólmans (“stuff jackets”); calças de 

ganga (“ jeans”); camisolas (“sweaters”); vestidos de 

noite; camisas havianas (“aloha”); camisolas (“sweat 

shirts”); camisas interiores; camisetas com gola (“polo 

shirts”); casacos desportivos (“blazers”); camisas 

de desporto; sapatos em borracha; galochas; sapatos 

de golfe; sapatos de basquetebol; sapatos de rugby; 

sapatos de pugilismo; sapatos de basebol; sapatos de 

corridas de pista; sapatos de trabalho; sapatos para hó-

quei em campo; sapatos de andebol; luvas de Inverno; 

casacos em couro; saias em couro; blusas em couro; 

gabardinas em couro; casacos compridos em couro; 

sobretudos em couro; suspensórios em couro para ves-

tuário; fatos; capas e capotes; gabardinas; pulôveres; 

camisetas (“T-shirts”); blusas; pijamas tipo “baby-

-doll”; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie 

e negligé; robes de noite; vestidos inteiros; vestidos de 

duas peças; laços e gravatas; fatos de homem; camisas 

formais; corpetes (“body suits”); calções; sapatos de 

atletismo; chinelos e sapatos de quarto; sapatos de pro-

tecção; sapatos de salto baixo; sapatos em couro; socas 

e tamancos de madeira; sapatos para pesca; sapatos 

formais; sapatos de alpinismo; sapatos de verniz; pal-

milhas; solas para calçado; gáspeas de calçado; saltos 

para sapatos e botas; peças antiderrapantes para sapa-

tos e botas; biqueiras para calçado; sapatos de chuva; 

sapatos de palha; botas para a neve; botas de futebol; 

botas de atilhos; sapatos ou sandálias de esparto ou 

corda; luvas; luvas de couro; mitenes; chapéus e bonés; 

chapéus e bonés em couro, tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153782

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : WEINKELLEREI HECHT-

SHEIM GMBH

 地址 Endereço : Rheinhessenstr. 25, 55129 Mainz, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Vinhos sem álcool.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153783

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : WEINKELLEREI HECHTSHEIM 

GMBH

 地址 Endereço : Rheinhessenstr. 25, 55129 Mainz, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos; vinhos espumantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153784

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; gessos, materiais para pensos; chumbo 

para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; preparados farmacêuticos, médicos e veteriná-

rios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153785

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; 

materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153786

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de publicidade e comercialização.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153787

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Serviços científicos e tecnológicos e 

serviços de pesquisa e concepção relacionados com es-

tes; serviços de análise e pesquisa industrial; concep-

ção e desenvolvimento de hardware e software infor-

máticos; serviços de investigação e desenvolvimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153788

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Serviços médicos; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para seres humanos ou 

animais; serviços de agricultura, horticultura e flores-

ta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153789

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; gessos, materiais para pensos; chumbo 

para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; preparados farmacêuticos, médicos e veteriná-

rios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153790

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; 

materiais de sutura.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153791

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de publicidade e comercialização.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153792

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Serviços científicos e tecnológicos e 

serviços de pesquisa e concepção relacionados com es-

tes; serviços de análise e pesquisa industrial; concep-

ção e desenvolvimento de hardware e software infor-

máticos; serviços de investigação e desenvolvimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153793

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Serviços médicos; serviços veteriná-

rios; cuidados de higiene e de beleza para seres hu-

manos ou animais; serviços de agricultura, horticul-

tura e floresta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153794

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; gessos, materiais para pensos; chumbo 

para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; preparados farmacêuticos, médicos e veteriná-

rios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153795

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; 

materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153796

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de publicidade e comercialização.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153797

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Serviços científicos e tecnológicos e 

serviços de pesquisa e concepção relacionados com es-

tes; serviços de análise e pesquisa industrial; concep-

ção e desenvolvimento de hardware e software infor-

máticos; serviços de investigação e desenvolvimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153798

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Serviços médicos; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para seres humanos ou 

animais; serviços de agricultura, horticultura e flores-

ta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153799

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; gessos, materiais para pensos; chumbo 

para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; preparados farmacêuticos, médicos e veteriná-

rios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/153800

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; 

materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/153801

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 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 comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de publicidade e comercialização.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/153802

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Serviços científicos e tecnológicos e 

serviços de pesquisa e concepção relacionados com es-

tes; serviços de análise e pesquisa industrial; concep-

ção e desenvolvimento de hardware e software infor-

máticos; serviços de investigação e desenvolvimento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/153803

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/06

[730] 申請人 Requerente : Zai Lab (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4560 Jinke Rd, Bldg. 1, 4/F, Pudong, 

Shanghai 201210, 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 : Serviços médicos; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para seres humanos ou 

animais; serviços de agricultura, horticultura e flores-

ta.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/153817

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 
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além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153818

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153819

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153820

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153821

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153822

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153823

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.



N.º 27 — 3-7-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12147

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153824

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153825

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153826

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153827

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153828

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited
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 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153829

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153830

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153832

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-
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pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e rosa.

[210] 編號 N.º : N/153833

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e rosa.

[210] 編號 N.º : N/153834

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 
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circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153835

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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-

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/153836

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 
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bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153837

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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-

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/153838

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-
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viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153839

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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-

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/153840

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-
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viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153841

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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-

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/153842

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153843

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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-

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 
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relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153844

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 黎嘉林

 Lai Ka Lam

 地址 Endereço : 澳門提督馬路109號永富閣2樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴金屬及其合金製品或鍍有貴重金屬的

物品，珠寶首飾，寶玉石，鐘錶和計時儀器的產品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153845

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 黎嘉林

 Lai Ka Lam

 地址 Endereço : 澳門提督馬路109號永富閣2樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貴金屬及其合金製品或鍍有貴重金屬的

物品，珠寶首飾，寶玉石，鐘錶和計時儀器的零售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153846

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 黎嘉林

 Lai Ka Lam

 地址 Endereço : 澳門提督馬路109號永富閣2樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 貴金屬及其合金製品或鍍有貴重金屬的

物品，珠寶首飾，寶玉石，鐘錶和計時儀器的檢查及維

修。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153847

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 黎嘉林

 Lai Ka Lam

 地址 Endereço : 澳門提督馬路109號永富閣2樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 貴金屬及其合金製品或鍍有貴重金屬的

物品，珠寶首飾，寶玉石，鐘錶和計時儀器的設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153848

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳創維數字技術有限公司

 Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新南一道創維大

廈A座14樓

 Unit A 14/F, Skyworth Mansion., Gaoxin Ave. 1.S., 

Nanshan District, Shenzhen, 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 : 計算機終端設備；智能手錶（數據處

理）；智能眼鏡（數據處理）；虛擬現實遊戲軟體；導航儀

器；網絡通訊設備；揚聲器音箱；音頻視頻接收器；機頂

盒；學習機；小型投影儀；幻燈放映機；照相機用三腳架；

聲音和圖像傳輸用電纜；視頻顯示屏；家用遙控器；電源

適配器；電池；無線充電器；移動電源（可充電電池）。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153849

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳創維數字技術有限公司

 Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新南一道創維大

廈A座14樓

 Unit A 14/F, Skyworth Mansion., Gaoxin Ave. 1.S., 

Nanshan District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包；錢包；背包；旅行箱；傘；登山杖；

運動包；信用卡包；包；工具袋（空的）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153850

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳創維數字技術有限公司

 Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新南一道創維大

廈A座14樓

 Unit A 14/F, Skyworth Mansion., Gaoxin Ave. 1.S., 

Nanshan District, Shenzhen, 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 : 遊戲器具；遊戲機；與電視機接收器連

用的遊戲機；遊戲機控制器；玩具；棋盤遊戲器具；手持

視頻遊戲機用便攜式保護套；健身器材；智能玩具；體育

活動器械 。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153851

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳創維數字技術有限公司

 Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新南一道創維大

廈A座14樓

 Unit A 14/F, Skyworth Mansion., Gaoxin Ave. 1.S., 

Nanshan District, Shenzhen, 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 : 計算機終端設備；智能手錶（數據處

理）；智能眼鏡（數據處理）；虛擬現實遊戲軟體；導航儀

器；網絡通訊設備；揚聲器音箱；音頻視頻接收器；機頂

盒；學習機；小型投影儀；幻燈放映機；照相機用三腳架；

聲音和圖像傳輸用電纜；視頻顯示屏；家用遙控器；電源

適配器；電池；無線充電器；移動電源（可充電電池）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153852

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳創維數字技術有限公司

 Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新南一道創維大

廈A座14樓

 Unit A 14/F, Skyworth Mansion., Gaoxin Ave. 1.S., 

Nanshan District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包；錢包；背包；旅行箱；傘；登山杖；

運動包；信用卡包；包；工具袋（空的） 。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153853

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳創維數字技術有限公司

 Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新南一道創維大

廈A座14樓

 Unit A 14/F, Skyworth Mansion., Gaoxin Ave. 1.S., 

Nanshan District, Shenzhen, 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 : 遊戲器具；遊戲機；與電視機接收器連

用的遊戲機；遊戲機控制器；玩具；棋盤遊戲器具；手持

視頻遊戲機用便攜式保護套；健身器材；智能玩具；體育

活動器械 。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153854

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳創維數字技術有限公司

 Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新南一道創維大

廈A座14樓

 Unit A 14/F, Skyworth Mansion., Gaoxin Ave. 1.S., 

Nanshan District, Shenzhen, 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 : 計算機終端設備；智能手錶（數據處

理）；智能眼鏡（數據處理）；虛擬現實遊戲軟體；導航儀

器；網絡通訊設備；揚聲器音箱；音頻視頻接收器；機頂

盒；學習機；小型投影儀；幻燈放映機；照相機用三腳架；

聲音和圖像傳輸用電纜；視頻顯示屏；家用遙控器；電源

適配器；電池；無線充電器；移動電源（可充電電池）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153855

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳創維數字技術有限公司

 Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新南一道創維大

廈A座14樓

 Unit A 14/F, Skyworth Mansion., Gaoxin Ave. 1.S., 

Nanshan District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包；錢包；背包；旅行箱；傘；登山杖；

運動包；信用卡包；包；工具袋（空的） 。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153856

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳創維數字技術有限公司

 Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新南一道創維大

廈A座14樓

 Unit A 14/F, Skyworth Mansion., Gaoxin Ave. 1.S., 

Nanshan District, Shenzhen, 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 : 遊戲器具；遊戲機；與電視機接收器連

用的遊戲機；遊戲機控制器；玩具；棋盤遊戲器具；手持

視頻遊戲機用便攜式保護套；健身器材；智能玩具；體育

活動器械 。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153857

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 浙江新時沏品牌管理有限公司

 地址 Endereço : 浙江省金華市金東區清照路988號保集

外灘花園27幢1-502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 : 特許經營的商業管理；通過郵購定單進

行的廣告宣傳；市場營銷；廣告；替他人推銷；替他人採

購（替其他企業購買商品或服務）；商業管理輔助；通過

網站提供商業信息；商業管理和組織諮詢；為零售目的在

通訊媒體上展示商品；為商品和服務的買賣雙方提供在

綫市場；進出口代理；工商管理輔助；組織商業或廣告展

覽；外購服務（商業輔助）；商業中介服務；為消費者提供

商業信息和建議（消費者建議機構）；自動售貨機出租；

人事管理諮詢。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153858

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 浙江新時沏品牌管理有限公司

 地址 Endereço : 浙江省金華市金東區清照路988號保集

外灘花園27幢1-502室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；酒吧服

務；餐館；快餐館；自助餐館；流動飲食供應；茶館；寄宿

處；汽車旅館；日式料理餐廳；住所代理（旅館、供膳寄宿

處）；會議室出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；飲

水機出租；養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153860

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153861

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153862

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 
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veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153863

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153864

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07
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[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153865

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153866

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153867

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 程威龍

 Cheng Wai Long

 地址 Endereço : 澳門孫逸仙大馬路1333號帝景苑地下

AA店

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，灰色，白色，黑色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/153868

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153869

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : 
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[210] 編號 N.º : N/153870

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153871

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 



N.º 27 — 3-7-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12165

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153872

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153873

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED
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 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153874

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153875

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153876

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153877

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153878

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153879

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153880

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 
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parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153881

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153882

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED
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 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153883

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153884

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153885

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED
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 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153886

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazens, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153887

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 
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de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153888

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 
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serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153889

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153890

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153891

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-
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ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazens, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153892

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-
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nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153893

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153894

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 
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relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153895

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153896

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153897

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153898

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153899

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153900

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153901

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazens, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153902

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153903

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-
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ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153904

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153905

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 
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de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153906

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153907

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153908

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-
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vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazens, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153909

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153910

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153911

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153912

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 
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serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazens, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153913

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-
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pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153914

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153915

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 
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de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153916

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153917

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153918

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas



N.º 27 — 3-7-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12187

 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/153919

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazens, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153920

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41



12188 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2019 年 7 月 3 日

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153921

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 
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sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153922

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153923

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-
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tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153924

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153925

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153926

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 
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serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazens, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153927

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 
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e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153928

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153929

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07
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[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153930

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153931

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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-
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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/153932

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153933

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazens, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153934

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153935

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153936

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153937

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153938

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153939

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : 
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[210] 編號 N.º : N/153940

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazens, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153941

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-
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ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153942

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 
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além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153943

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153944

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153945

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 東海堂有限公司

 AROME BAKERY (H.K.) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中

心18樓
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 18/F, Maxim’s Centre, No. 17 Cheung Shun Street, 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；紙板及其製品；印刷

品；小冊子；表格（印刷品）；優惠券（印刷品）；口袋書籍

（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備忘簿；

傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印

刷出版物；說明書；辦公物品；包裝紙；產品包裝；書寫材

料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板

及產品；照片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153946

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 東海堂有限公司

 AROME BAKERY (H.K.) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中

心18樓

 18/F, Maxim’s Centre, No. 17 Cheung Shun Street, 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶

葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；餅

乾；蛋糕；美味食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式

蛋糕；月餅；冰皮月餅；蛋卷；曲奇餅；布丁；餡餅；湯糰；

杏仁片；巧克力；棍包；薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果

產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；

蜂蜜；糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；

調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番茄醬；辣椒

醬（XO醬）；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米；粽子；年糕；

蘿蔔糕。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153947

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 東海堂有限公司

 AROME BAKERY (H.K.) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中

心18樓

 18/F, Maxim’s Centre, No. 17 Cheung Shun Street, 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；

透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；企業

問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管

理的輔助；商業貿易的管理諮詢；於商業組織的諮詢；商

業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過

直接郵寄的廣告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商

業或廣告為目的之展覧會；出入口代理；市場調查；市場

研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覧會；替他人

作推銷；廣告材料的更新；為第三者利益而展示各類食品

和飲料產品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153948

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 東海堂有限公司

 AROME BAKERY (H.K.) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中

心18樓

 18/F, Maxim’s Centre, No. 17 Cheung Shun Street, 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；紙板及其製品；印刷

品；小冊子；表格（印刷品）；優惠券（印刷品）；口袋書籍

（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備忘簿；

傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印

刷出版物；說明書；辦公物品；包裝紙；產品包裝；書寫材

料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板

及產品；照片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153949

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 東海堂有限公司
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 AROME BAKERY (H.K.) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中

心18樓

 18/F, Maxim’s Centre, No. 17 Cheung Shun Street, 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶

葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；餅

乾；蛋糕；美味食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式

蛋糕；月餅；冰皮月餅；蛋卷；曲奇餅；布丁；餡餅；湯糰；

杏仁片；巧克力；棍包；薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果

產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；

蜂蜜；糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；

調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番茄醬；辣椒

醬（XO醬）；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米；粽子；年糕；

蘿蔔糕。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153950

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 東海堂有限公司

 AROME BAKERY (H.K.) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中

心18樓

 18/F, Maxim’s Centre, No. 17 Cheung Shun Street, 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；

透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；企業

問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管

理的輔助；商業貿易的管理諮詢；於商業組織的諮詢；商

業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過

直接郵寄的廣告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商

業或廣告為目的之展覧會；出入口代理；市場調查；市場

研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覧會；替他人

作推銷；廣告材料的更新；為第三者利益而展示各類食品

和飲料產品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153951

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 東海堂有限公司

 AROME BAKERY (H.K.) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中

心18樓

 18/F, Maxim’s Centre, No. 17 Cheung Shun Street, 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 信封（辦公物品）；紙板及其製品；印刷

品；小冊子；表格（印刷品）；優惠券（印刷品）；口袋書籍

（手冊）；雜誌（期刊）；書籍（手冊）；資訊集；備忘簿；

傳單；紙；紙頁（辦公物品）；代用券；紙帶；印刷材料；印

刷出版物；說明書；辦公物品；包裝紙；產品包裝；書寫材

料；書寫或繪畫書；備忘本；書寫用紙；不屬別類的紙板

及產品；照片；包裝用塑料物品（不屬別類）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153952

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 東海堂有限公司

 AROME BAKERY (H.K.) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中

心18樓

 18/F, Maxim’s Centre, No. 17 Cheung Shun Street, 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶

葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；餅

乾；蛋糕；美味食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式

蛋糕；月餅；冰皮月餅；蛋卷；曲奇餅；布丁；餡餅；湯糰；

杏仁片；巧克力；棍包；薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果

產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；

蜂蜜；糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；

調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番茄醬；辣椒

醬（XO醬）；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米；粽子；年糕；

蘿蔔糕。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153953

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 東海堂有限公司

 AROME BAKERY (H.K.) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中

心18樓

 18/F, Maxim’s Centre, No. 17 Cheung Shun Street, 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業行政；辦公室服務；

透過郵寄的廣告；貿易用諮詢（專業的）；商業資訊；企業

問卷調查；商業調查；企業組織的管理及諮詢；於商業管

理的輔助；商業貿易的管理諮詢；於商業組織的諮詢；商

業貿易調查；於商業或工業管理的輔助；物品展示；透過

直接郵寄的廣告；廣告材料的傳播；樣品分發；組織以商

業或廣告為目的之展覧會；出入口代理；市場調查；市場

研究；組織以商業或廣告為目的之商業展覧會；替他人

作推銷；廣告材料的更新；為第三者利益而展示各類食品

和飲料產品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153960

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153961

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153962

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 
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serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153963

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-
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nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153964

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153965

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-
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res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153966

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153967

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/153968

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153969

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-
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putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153970

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153971

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 
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Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153972

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153973

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153974

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-
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ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153975

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 
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a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153976

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153977

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153978

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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/153979

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 
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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/153980

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153981

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 
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vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153982

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 
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de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153983

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153984

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153985

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153986

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153987

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-
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ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153988

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153989

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153990

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07
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[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido “on-line” a partir de uma base de dados 

de computador da “Internet”; e compilação de anún-

cios para usar como página da “web” na “Internet”; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153991

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e  respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 
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a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e  multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153992

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento 

e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153993

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153994

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) HOLDINGS LIM-

ITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de 

acesso; sistemas de identificação biométrica; dispositi-

vos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação 

de impressão digital, dispositivos de autenticação de 

rosto e dispositivos de autenticação de íris; scanners 

biométricos; leitores de cartões; cartões inteligentes; 

Cartões inteligentes habilitados para RFID; cartões 

de circuitos integrados; programa de computador e 

software para uso em controle de acesso, sistemas 

electrónicos de verificação individual e identificação 

biométrica; programa informático e software infor-

mático; servidores de internet; hardware informático; 

máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medi-

ção ou teste de máquinas e instrumentos; máquinas e 

aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais 

pessoais em forma de relógio; smartphones; arquivos 

de imagem para download; discos de vídeo gravados e 

fitas de vídeo; publicações electrónicas; Programas de 

jogos para máquinas de videojogos, tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Branco

[210] 編號 N.º : N/153995

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 龔永豪

 KUNG Wing Ho

 地址 Endereço : 香港上環文咸東街59號安榮大廈地下

 G/F, On Wing Bldg, 59 Bonham Strand E, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : 龔蘊豪

 KUNG Wan Ho

 地址 Endereço : 香港上環文咸東街59號安榮大廈地下

 G/F, ON WING BLDG, 59 BONHAM STRAND E, 

SHEUNG WAN, HONG KONG
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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 : 企業管理和諮詢服務；廣告；公共關係；

進出口代理；銷售管理服務；通過郵購，電話，互聯網等

方式進行的零售，批發及訂購服務；杯子[容器]，酒杯，家

庭或廚房用具及容器的分銷服務；全屬第35類。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 褐色，白色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/153996

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 龔永豪

 KUNG Wing Ho

 地址 Endereço : 香港上環文咸東街59號安榮大廈地下

 G/F, On Wing Bldg, 59 Bonham Strand E, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : 龔蘊豪

 KUNG Wan Ho

 地址 Endereço : 香港上環文咸東街59號安榮大廈地下

 G/F, ON WING BLDG, 59 BONHAM STRAND E, 

SHEUNG WAN, HONG KONG

 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 : 企業管理和諮詢服務；廣告；公共關係；

進出口代理；銷售管理服務；通過郵購，電話，互聯網等

方式進行的零售，批發及訂購服務；杯子[容器]，酒杯，家

庭或廚房用具及容器的分銷服務；全屬第35類。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 褐色，白色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/153997

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[730] 申請人 Requerente : 朗興有限公司

 HORIZON THRIVE 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 : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計

服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/153998

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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 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 registo 

magnético, discos acústicos; mecanismos para apare-

lhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas 

de calcular, equipamento para processamento de da-

dos; 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; soft-

ware para processamento electrónico de pagamentos 

de e para terceiros; software informático e software 

de aplicações utilizados em relação a serviços finan-

ceiros, transacções financeiras, comércio electrónico, 

pagamentos electrónicos, câmbios de moeda estran-

geira, serviços de corretagem e trading e serviços de 

aconselhamento ao investimento; software de autenti-

cação; software e software de aplicações (descarregá-

vel); software de mensagens instantâneas; software de 
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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, smart-

phones, 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 

móveis descarregáveis para utilizar com computado-

res, smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispo-

sitivos para registo de actividade física, equipamento 

áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de tele-

comunicações, dispositivos informáticos periféricos, 

leitores multimédia portáteis e dispositivos digitais de 

comunicações electrónicas para usar no corpo; soft-

ware de aplicações para utilizar com computadores, 
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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/154000

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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; 

organização, exploração e supervisão de planos de fi-

delização e incentivo; serviços de publicidade presta-

dos através da internet; produção de publicidade tele-

visiva e radiofónica; contabilidade; venda em hasta pú-

blica [leilão]; organização de feiras comerciais; sonda-

gem de opinião; processamento de dados; fornecimen-

to de informações de negócios; serviços de agências de 

publicidade; serviços de publicidade para terceiros; 

gestão de bases de dados; compilação de informação 

em bases de dados informáticas; serviços de consulta-

doria empresarial; serviços de consultadoria empresa-

rial na área da tecnologia de eventos na web, conferên-

cias, programas de formação, programas de aprendiza-

gem, e seminários; serviços de consultadoria na área 

da disponibilização de conhecimento relacionado com 

a web; serviços de consultadoria na área da colabora-

ção on-line e tecnologias de colaboração (negócio ou 

comercial); 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; 

estudos 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; divulgação de informação empresarial de bens e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e globais; serviços de consultoria empresarial re-

lacionados com o fornecimento de um web site numa 

rede informática global através do qual terceiros po-

dem oferecer e procurar bens e serviços, colocar, de-

terminar o estado de potenciais clientes e de encomen-

das e de concretizá-las, celebrar contratos e desenvol-

ver transacções comerciais; prestação de serviços de 

encomendas informatizadas on-line; publicidade de 

bens e serviços de terceiros através de redes informáti-

cas locais e globais; serviços de agências de importa-

ção-exportação internacionais; aluguer de espaços pu-

blicitários em meios de comunicação; serviços de tran-

sacções on-line relacionados com leilões electrónicos e 

prestação de avaliações comerciais em relativo àque-

les; prestação de um directório de web sites de tercei-

ros para facilitar transacções comerciais; serviços de 

consultoria empresaria relacionados com a exploração 

de um mercado electrónico para compradores e vende-

dores de produtos e/ou serviços através de uma rede 

informática global; assistência empresarial relacionada 

com a facilitação de transacções comerciais através de 

redes informáticas locais e globais; serviços de consul-

tadoria em matéria de gestão corporativa; serviços de 

promoção de marketing; publicação de materiais de 

publicidade; marketing de imóveis disponíveis; disse-

minação de materiais de publicidade, actualização de 

materiais de publicidade, compilação de publicidade 

para uso em páginas web na Internet; aluguer de espa-

ços publicitários; processamento de dados informáti-

cos; serviços de vendas, negócios comerciais e de in-

formações promocionais; serviços de resposta telefóni-

ca (para assinantes ausentes); serviços de resposta te-

lefónica (para terceiros); leilões através da Internet; 

gestão de pessoal; fornecimento de informações de 

vendas, empresas, publicidade e promoções através de 

uma rede informática global e através da Internet; 

apresentação de produtos nos meios de comunicação, 

para fins de venda a retalho; venda a retalho e por 

grosso de preparações para branquear e outras subs-

tâncias para a roupa, preparações para o branquea-

mento de couro, amaciadores de tecidos para a roupa, 

preparações para limpar, polir, desengordurar e ras-

par, preparações para abrilhantamento [polimento], 

tela abrasiva [areia] para polir, papel para polir, tele 

abrasiva [vidro] para polir, papel de lixa, caras para 
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soalhos, pomadas [graxa] para sapatos, preparações 

para polir mobílias e soalhos, detergentes sem ser para 

uso em operações de fabrico e para uso médico, prepa-

rações para limpeza a seco, ar comprimido enlatado 

para limpeza e eliminação de pó, preparações para re-

moção de cores, preparações para remoção de verni-

zes, preparações para a limpeza de papéis de parede, 

líquidos para lava-vidros de pára-brisas, preparações 

para perfumar ambientes, varetas de incenso, sabão 

medicinal, extractos de flores [perfumaria], géis de 

massagem, excepto para uso medicinal, preparações 

de proteção solar, preparações para bronzear [cosmé-

ticos], batons para os lábios, estojos para batons, pre-

parações cosméticas para o cuidado da pele, prepara-

ções cosméticas adelgaçantes, adesivos [matérias co-

lantes] para uso cosmético, preparações para o cuida-

do das unhas, produtos para remover maquilhagem, 

champôs, champôs secos, champôs para animais de 

estimação [preparações para lavagem não medicinais], 

loções capilares, loções pós-barba [after-shave], pro-

dutos para barbear, dentífricos, géis branqueadores 

para uso dental, preparações para bochechar, sem ser 

para uso médico, laca para cabelos, tintas para cabe-

los, preparações antitranspirantes para higiene pessoal, 

desodorizantes [perfumaria], preparações farmacêuti-

cas e veterinárias, vacinas, unguentos contra as quei-

maduras do sol, produtos higiénicos para a medici-

na, preparações para a esterilização, soluções para 

lentes de contacto, forro de cuecas [produtos higiéni-

cos], remédios para a transpiração dos pés, produtos 

alimentares dietéticos e Substâncias concebidas para 

uso medicinal ou Todas para uso veterinário, levedura 

para uso farmacêutico, açúcar para uso medicinal, su-

plementos dietéticos de geleia real, alimentos para be-

bés, suplementos alimentares para humanos e animais, 

suplementos nutricionais, preparações de vitaminas, 

pílulas de bronzeamento, pílulas de emagrecimento, 

cigarros sem tabaco para uso medicinal, emplastros, 

material para pensos, panos cirúrgicos, implantes ci-

rúrgicos compostos por tecidos vivos, matérias para 

chumbar os dentes, ceras dentárias, preparações de hi-

giene bocal para uso medicinal, desinfectantes, produ-

tos para a destruição de animais nocivos, fungicidas, 

herbicidas, veneno mata-ratos, repelentes para cães, 

telefones, conjuntos portáteis para telemóvel, acessó-

rios para telemóveis, produtos electrónicos, nomeada-

mente, radio câmaras, assistentes pessoais (PDAs), lei-

tores de MP3, dispositivos electrónicos digitais portá-

teis e de mão para a gravação, organização, transmis-

são, manipulação e revisão de ficheiros de áudio, tele-

móveis, dispositivos de comunicação electrónicos por-

táteis, câmaras, leitores de discos compactos [leitores 

de cd], gravadores de vídeo e câmaras de vídeo, produ-

tos de telecomunicações, hardware e software, bate-

rias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a re-

produção de dados, informações, imagens e/ou som, 

aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentá-

rios e veterinários, aparelhos de obstetrícia, aparelhos 

de raio-x para uso médico, aparelhos terapêuticos de 

ar quente, cobertores elétricos para uso médico, apa-

relhos para análise médica, aparelhos para análise do 

sangue, aparelhos acústicos para pessoas com deficiên-

cias auditivas, dispositivos para proteção auditiva, 

aparelhos de massagem, travesseiros de ar para uso 

médico, almofadas de ar para uso médico, aparelhos 

de exercício físico para fins médicos, vaporizadores de 

uso médico, aparelhos de fumigação, para uso médico, 

almofadas térmicas para primeiros socorros, poltronas 

para uso médico ou dentário, membros, olhos e dentes 

artificiais, artigos ortopédicos, material de sutura, li-

gaduras para as articulações, implantes cirúrgicos 

compostos por materiais artificiais, biberons [bibe-

rões], limpadores de línguas, radiografias para uso mé-

dico, 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, aparelhos eléctricos para cozinha, 

aparelhos eléctricos para a limpeza doméstica, apare-

lhos eléctricos para a higiene pessoal e máquinas-fer-

ramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas manuais, 

computadores, máquinas de calcular, aparelhos e ins-

trumentos 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-

ração, de secagem, de ventilação, de distribuição de 

água e instalações sanitárias, veículos, armas de fogo, 
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pirotecnia, objectos em prata, instrumentos de relojo-

aria e cronométricos, instrumentos de música, revistas, 

cartões, livros, folhetos, cartazes, cartões impressos, 

circulares, catálogos, calendários, etiquetas de preço, 

sacos com pegas em papel ou cartão, porta-cartazes 

em papel ou em cartão, cartões postais, cartões de bo-

as-festas, embalagens em papel para embalagem, cai-

xas de papelão, sacos e bolsas de papel, autocolantes 

[artigos de papelaria], lenços e lenços de bolso [em pa-

pel], modelos e figurinhas em papel, sacos de papel 

para festas, papel, cartão, papel de embalagem, car-

tões em papel, caixas em papel, papelaria, imagens, 

máquinas de escrever e artigos de escritório, materiais 

de embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso 

no fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e 

imitações do couro e vestuário em couro, cintos em 

couro, bolsas em couro, capas em couro para dispositi-

vos electrónicos, bolsas de mão, bolsas, carteiras, pas-

tas em couro, sacos, bagagem, guarda-chuvas, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para 

uso têxtil, cabides para vestuário, esteiras de mesa, ar-

tigos 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 legu-

mes em conserva, secos e cozidos, doces [geleias] e 

coulis de frutas [molhos], ovos, leite e laticínios, óleos 

e gorduras para a alimentação, café, chá, cacau, açú-

car, arroz, farinhas, pães e bolos, condimentos, fruta e 

legumes frescos, cerveja, águas minerais, bebidas de 

fruta e outras bebidas não alcoólicas, bebidas alcoóli-

cas, flores, cestos para flores, taças e vasos para flores 

e plantas, decorações florais, tabaco, artigos para fu-

madores e fósforos; distribuição de material publicitá-

rio [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; serviços 

de agências de compra e venda; selecção de produtos e 

aquisição de produtos por conta de indivíduos e em-

presas; serviços de encomendas para terceiros; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso, serviços de ven-

da a retalho on-line, serviços de venda em grande ar-

mazém, serviços de venda a retalho em supermerca-

dos, todos em relação a preparações para branquear e 

outras substâncias para a lavagem, preparações para o 

branqueamento de couro, amaciadores de tecidos para 

a roupa, preparações para limpar, polir, desengordurar 

e raspar, preparações para abrilhantamento [polimen-

to], tela abrasiva [areia] para polir, papel para polir, 

tele abrasiva [vidro] para polir, papel de lixa, caras 

para soalhos, pomadas [graxa] para sapatos, prepara-

ções para polir mobílias e soalhos, detergentes sem ser 

para uso em operações de fabrico e para uso médico, 

preparações para limpeza a seco, ar comprimido enla-

tado para limpeza e eliminação de pó, preparações 

para remoção de cores, preparações para remoção de 

vernizes, preparações para a limpeza de papéis de pa-

rede, líquidos para lava-vidros de pára-brisas, prepara-

ções para perfumar ambientes, varetas de incenso, sa-

bões, sabão medicinal, produtos de perfumaria, ex-

tractos de flores [perfumaria], óleos essenciais, géis de 

massagem, excepto para uso medicinal, preparações 

de proteção solar, preparações para bronzear [cosmé-

ticos], cosméticos, batons para os lábios, estojos para 

batons, preparações cosméticas para o cuidado da 

pele, preparações cosméticas adelgaçantes, adesivos 

[matérias colantes] para uso cosmético, preparações 

para o cuidado das unhas, produtos para remover ma-

quilhagem, champôs, champôs secos, champôs para 

animais de estimação [preparações para lavagem não 

medicinais], loções capilares, loções pós-barba; produ-

tos para barbear, dentífricos, géis branqueadores para 

uso dental, preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico, laca para cabelos, tintas para cabelos, pre-

parações antitranspirantes para higiene pessoal, deso-

dorizantes [perfumaria], preparações farmacêuticas e 

veterinárias, vacinas, unguentos contra as queimadu-

ras do sol, produtos higiénicos para a medicina, prepa-

rações para a esterilização, soluções para lentes de 

contacto, forro de cuecas [produtos higiénicos], remé-

dios para a transpiração dos pés, produtos alimentares 

dietéticos e substâncias concebidas para uso medicinal 

ou todas para uso veterinário, levedura para uso far-

macêutico, açúcar para uso medicinal, suplementos 

dietéticos de geleia real, alimentos para bebés, suple-

mentos alimentares para humanos e animais, suple-

mentos nutricionais, preparações de vitaminas, pílulas 

de bronzeamento, pílulas de emagrecimento, cigarros 

sem tabaco para uso medicinal, emplastros, material 

para pensos, panos cirúrgicos, implantes cirúrgicos 

compostos por tecidos vivos, matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias, preparações de higiene bo-

cal para uso medicinal, desinfectantes, produtos para 

a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbici-

das, veneno mata-ratos, repelentes para cães, instru-

mentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino, aparelhos e instrumentos para a condução, distri-

buição, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da corrente eléctrica, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a repro-

dução de dados, informações, imagens e/ou som, su-
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portes de registo magnético, discos de gravação, meca-

nismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas regis-

tadoras, máquinas de calcular, equipamento de pro-

cessamento de dados, computadores, periféricos infor-

máticos, computadores portáteis (notebooks), compu-

tadores portáteis (laptops), computadores portáteis, 

computadores portáteis, assistentes pessoais digitais, 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS), estações de trabalho informáti-

cas, servidores, hardware para ligação a redes infor-

máticas e de telecomunicações, adaptadores, comuta-

dores, 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, 

software informático, programas de computador, soft-

ware (incluindo software descarregável a partir da In-

ternet), software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros, software de autentica-

ção, software fornecido através da Internet, publica-

ções electrónicas on-line (descarregáveis a partir da 

Internet ou de uma rede informática ou de uma base 

de dados informática), software descarregável para fa-

cilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, voz, e imagens através da Internet, 

software descarregável 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 re-

motamente computadores e redes informáticas, publi-

cações electrónicas descarregáveis sob a forma de arti-

gos, artigos de investigação, materiais informativos no 

domínio de telecomunicações, Internet, formação, ne-

gócios comerciais, vendas e marketing, sistemas de 

alarme, dispositivos de extinção de fogo, câmaras de 

segurança, câmaras, câmaras de vídeo, câmaras digi-

tais, telefones, telemóveis, smartphones, conjuntos 

portáteis para telemóvel, acessórios para telemóveis, 

produtos electrónicos, nomeadamente, radio câmaras, 

assistentes pessoais (PDAs), leitores de MP3, disposi-

tivos electrónicos digitais portáteis e de mão para a 

gravação, organização, transmissão, manipulação e re-

visão de ficheiros de áudio, telemóveis, dispositivos de 

comunicação electrónicos portáteis, câmaras, leitores 

de discos compactos [leitores de cd], gravadores de ví-

deo e câmaras de vídeo, produtos de telecomunica-

ções, leitores multimédia portáteis, discos compactos, 

música digital (descarregável a partir da Internet), 

aparelhos de telecomunicações, esteiras para o rato, 

jogos, imagens, películas cinematográficas, filmes e 

música descarregáveis, unidades móveis de radiodifu-

são e teledifusão, equipamento de teledifusão, auscul-

tadores, auriculares, altifalantes, programas e software 

electrónico e de videojogos (incluindo software des-

carregável a partir da Internet), aparelhos de diverti-

mento e jogos electrónicos, jogos e brinquedos electró-

nicos, 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, caixas automáticas [de dinhei-

ro], aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, den-

tários e veterinários, aparelhos de obstetrícia, apare-

lhos de raio-x para uso médico, aparelhos terapêuticos 

de ar quente, cobertores elétricos para uso médico, 

aparelhos para análise médica, aparelhos para análise 

do sangue, aparelhos acústicos para pessoas com defi-

ciências auditivas, dispositivos para proteção auditiva, 

aparelhos de massagem, travesseiros de ar para uso 

médico, almofadas de ar para uso médico, aparelhos 

de exercício físico para fins médicos, vaporizadores de 

uso médico, aparelhos de fumigação, para uso médico, 

almofadas térmicas para primeiros socorros, poltronas 

para uso médico ou dentário, membros, olhos e dentes 

artificiais, artigos ortopédicos, material de sutura, li-

gaduras para as articulações, implantes cirúrgicos 

compostos por materiais artificiais, biberons [bibe-

rões], limpadores de línguas, radiografias para uso mé-

dico, jornais, revistas, periódicos, agendas, cartões, li-

vros, folhetos, cartazes, cartões impressos, circulares, 

catálogos, calendários, etiquetas de preço, sacos com 

pegas em papel ou cartão, porta-cartazes em papel ou 

em cartão, cartões postais, cartões de boas-festas, em-

balagens em papel para embalagem, caixas de papelão, 

sacos e bolsas de papel, autocolantes [artigos de pape-

laria], cartões, lenços e lenços de bolso [em papel], 

modelos e figurinhas em papel, sacos de papel para 

festas, papel, cartão, papel de embalagem, cartões em 

papel, caixas em papel, papelaria, produtos de impres-

são, artigos para encadernação, fotografias, papelaria, 

cartões, imagens, máquinas de escrever e artigos de 

escritório, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, adesivos 

(matérias colantes) para papelaria ou para uso domés-

tico, material para artistas, pincéis, material de instru-

ção e de ensino (com excepção de aparelhos), matérias 

plásticas para embalagem, caracteres de impressão, 

clichés, sacos com pegas em matérias plásticas, direc-

tórios telefónicos, de faxes, de correio electrónico e de 
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websites impressos, materiais de marketing e promo-

cionais impressos, artigos publicitários impressos, ma-

nuais para fins de instrução, aparelhos eléctricos para 

cozinha, máquinas de barbear elétricas, escovas de 

dentes eléctricas, baterias, carregadores de baterias, 

cartões codificados magneticamente e não codificados 

magneticamente, mobiliário, molduras, utensílios para 

uso doméstico e para a cozinha, artigos de vidro, por-

celana, e terracota, produtos químicos destinados à in-

dústria, à ciência, à fotografia e à agricultura, tintas, 

vernizes, lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, 

produtos de perfumaria, cosméticos, loções capilares e 

corporais, óleos essenciais, preparações para limpar e 

branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, prepara-

ções farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, serralha-

ria e quinquilharia metálica, aparelhos eléctricos para 

cozinha, aparelhos eléctricos para a limpeza domésti-

ca, aparelhos eléctricos para a higiene pessoal e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas 

manuais, aparelhos e instrumentos fotográficos, cine-

matográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, apare-

lhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos de 

iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de 

cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, 

de distribuição de água e instalações sanitárias, veícu-

los, armas de fogo, pirotecnia, objectos em prata, ins-

trumentos de relojoaria e cronométricos, metais pre-

ciosos, joalharia, pedras preciosas, capas em couro 

para dispositivos electrónicos, vestuário em couro, 

bolsas em couro, cintos em couro, bolsas de mão, bol-

sas, carteiras, pastas em couro, sacos, bagagem, guar-

da-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios 

e linhas para uso têxtil, cabides para vestuário, estei-

ras de mesa, artigos para a costura, coberturas de 

cama e de mesa, tecidos, vestuário, calçado, chapela-

ria, rendas e bordados, botões, faixas, alfinetes e agu-

lhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, 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, flores, flores 

secas, tabaco, artigos para fumadores e fósforos, per-

mitindo igualmente que os clientes possam visualizar 

e comprar convenientemente estes produtos através de 

um web site na Internet com mercadorias em geral e 

numa loja de venda por grosso, através de um catálogo 

de mercadorias em geral para venda à distância ou 

através de telecomunicações e em lojas de venda a re-

talho; serviços de secretariado; fornecimento de infor-

mação estatística empresarial; organização de exposi-

ções com fins comerciais ou de publicidade; serviços 

de assistência empresarial relacionados com a compi-

lação e aluguer de listas e correio; investigações em 

negócios comerciais; serviços de administração comer-

cial para o processamento de vendas feitas através da 

Internet; serviços de referências comerciais e de colo-

cação de pessoal; serviços de agências de despacho al-

fandegário (serviços de agências de importação-expor-

tação); serviços de agências de importação-exportação 

(despacho alfandegário); serviços de agências para a 

subscrição de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição de comunicações (incluindo a escrita em 

papel stencil [papel para mimeógrafo]); aluguer de 

equipamento de escritório; gestão do relacionamento 

com clientes; gestão de empresas em relação a comér-

cio electrónico; gestão e administração de empresas de 

empresas em relação a comércio electrónico; serviços 

de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente, organização e realização de programas de vo-

luntariado e projectos de serviço comunitário; aluguer 

de stands de vendas; fornecimento de informações em 

matéria de contactos comerciais; optimização de mo-

tores de busca; optimização de tráfego de websites; 

serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); 

serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios comerciais para prestadores de serviços em regi-

me de freelance; negociação e conclusão de transações 

comerciais para terceiros; actualização e manutenção 

de dados em bases de dados informáticas; serviços de 

gestão de projectos comerciais para projectos de cons-

trução; fornecimento de informações comerciais atra-

vés de um website; promoção de bens e serviços atra-

vés do patrocínio de eventos desportivos; serviços de 

aquisições; serviços de fornecimento para terceiros, 

trocas comerciais e serviços de informação para con-

sumidores; serviços informatizados de recolha de da-

dos de pontos de venda; promoção da venda de bens e 

serviços de terceiros através da concessão de pontos 

por utilização de cartões de crédito ou utilização de 

software de aplicações de finanças móvel; desenvolvi-

mento e coordenação de projetos de voluntariado para 

organizações de caridade; informações promocionais e 

serviços de assessoria prestados a membros, assinantes 

e utilizadores de programas de fidelização, incentivo e 

oferta; serviços promocionais sob a forma de progra-

mas de bónus para compras de determinados produtos 
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e serviços, incluindo a oferta de benefícios relaciona-

dos com compras e estilos de vida ecológicos; gestão 

comercial de frotas de transporte; informação, asses-

soria e consultadoria em relação a todos os serviços 

acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154001

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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; negó-

cios monetários; negócios imobiliários. compensação 

e reconciliação de transacções financeiras através de 

uma rede informática mundial; serviços de banca on-

-line e serviços financeiros; serviços de cartões de 

crédito, processamento e transmissão de facturas e 

pagamentos dos mesmos, e prestação de seguros para 

transacções financeiras; 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 financeiros sob a forma de serviços de pro-

cessamento de facturas e pagamentos; organização e 

gestão de rendas e alugueres; arrendamento e locação 

financeira imobiliária; estimativas imobiliárias [avalia-

ções]; avaliação de imóveis, financiamento imobiliário, 

investimento imobiliário; serviços de correctores imo-

biliários; serviços de agências imobiliárias; serviços de 

agências imobiliárias; serviços actuariais; serviços de 

gestão e consultadoria imobiliárias; cobrança de ren-

das; aluguer de escritórios (imobiliário); arrendamento 

de apartamentos; fornecimento de informação finan-

ceira através da Internet; serviços de depósitos em 

cofres-fortes e serviços de emissão de vales de viagem; 

investimento de capitais; avaliações financeiras [segu-

ros, bancos, imobiliário]; serviços de gestão financeira 

e de activos; serviços financeiros e de seguros; serviços 

financeiros fornecidos através de meios de telecomu-

nicações; serviços de consultadoria e aconselhamento 

financeiro; serviços bancários on-line; serviços bancá-

rios fornecidos on-line através de uma base de dados 

informática ou da Internet; serviços de corretagem de 

valores mobiliários, serviços de cotações em Bolsa; 

corretagem de acções e obrigações; análise financeira; 

serviços de cartões de débito, serviços de cartões de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços 

bancários, de conta poupança e de investimento; ope-

rações de compensação [câmbio]; verificação de cré-

dito através de um rede informática mundial; serviços 

de gestão electrónica de riscos de crédito; serviços de 

pagamentos electrónicos de compras e de pagamentos 

electrónicos de facturas; serviços para debitar e credi-

tar contas financeiras; serviços bancários electrónicos; 

emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

crédito e cartões de débito; serviços de cartões de cré-

dito por telefone; serviços de informação em matéria 

de finanças e seguros, prestados on-line através de 

uma base de dados informática ou da Internet; agência 

para a cobrança de contas da gás e electricidade; ava-

liação de antiguidades; avaliação de objectos de arte; 

avaliação de joias; avaliação de carros usados; presta-

ção de informações sobre impostos; colectas de benefi-

cência; organização de coletas de beneficência; coletas 

de beneficência aluguer de máquinas de processamen-

to ou contagem de papel-moeda e moedas; aluguer de 

máquinas de distribuição de numerário ou de caixas 

automáticas de pagamentos; serviços de pagamentos 

on-line; organização de financiamento para projectos 

de construção; emissão de vouchers; fornecimento de 

serviços de transferência de fundos electrónicos; tro-

ca de moeda e serviços de câmbio, serviços de caixas 

automáticas, fornecimento de cartões de pré-pago e 

títulos de valor, transferência de dinheiro; incluindo 

todos os serviços acima mencionados através de meios 

electrónicos; consultadoria, informações e assessoria 

em relação à transferência electrónica de fundos; ser-

viços de transferência de moeda estrangeira; troca de 

moeda e serviços de câmbio; mercado de transação 

de divisas; transações com divisas; corretagem de di-

visas; 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 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 tempo-

rários; transacções financeiras através de blockchain; 
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serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154002

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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 : Telecomunicações; serviços de teleco-

municações, nomeadamente, serviços de transmissão 

e recepção de dados através de redes de telecomu-

nicações; fornecimento de serviços multimédia de 

teleconferência, videoconferência e encontros on-line 

baseados na Web, que permitem aos participantes a 

visualização, partilha, edição e discussão simultânea 

e assíncrona de documentos, dados, e imagens através 

de um navegador web; fornecimento a clientes de aces-

so a relatórios on-line relativamente à performance, 

eficácia, e estado de aplicações, teleconferências, vide-

oconferências, e encontros baseados na web; forneci-

mento a utilizadores de um acesso remoto seguro via 

Internet a redes informáticas privadas; fornecimento 

de serviços de colaboração on-line que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, docu-

mentos partilhados conjuntamente, dados, listas de 

tarefas, e fóruns de discussão; serviços de difusão 

pela Internet, fornecendo uma base de dados on-

-line com informações relativas a uma plataforma de 

difusão através da web da submissão de reclamações; 

fornecimento de acesso a bases de dados e à Internet 

através de telecomunicações; serviços de comunicação 

electrónica; serviços de telecomunicações interativas; 

telecomunicação de informações (páginas web), pro-

gramas informáticos e dados; fornecimento de ligações 

de telecomunicações à Internet ou a bases de dados; 

disponibilização de acesso, por meio de telecomuni-

cações, a facilidades e estruturas da rede mundial de 

computadores (world-wide web); comunicações por 

terminais de computadores; comunicações por redes 

de fibra ótica; transmissão de mensagens, informações, 

dados, documentos e imagens assistida por computa-

dor; transmissão por fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; comunicação 

de dados através de meios eletrónicos; aluguer de equi-

pamento de telecomunicações; serviços de envio, re-

cepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; 

intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, 

texto e gráficos disponíveis através de redes informá-

ticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

electrónicas instantâneas; serviços de comunicações 

por telemóveis; recolha, transmissão e distribuição 

de dados através de meios electrónicos; recolha, 

transmissão e distribuição de mensagens de correio, 

informação de imagens estáticas e/ou em movimento, 

tais como caracteres, mensagens, música e imagens, te-

legramas, informação e dados através de meios mecâ-

nicos, electrónicos, telefónicos, telex, por cabo, infor-

máticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção 

de áudio, vídeo, imagens estáticas e em movimento e 

dados, quer de forma comprimida ou não, em tempo 

real ou em diferido; serviços de mensagens electróni-

cas, de conferências e de transmissão de encomendas; 

serviços de videoconferências; comunicação através 

de painéis de informação electrónicos que permite aos 

utilizadores realizarem uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e um 

painel de informação electrónico contendo informação 

de imagens estáticas ou em movimento e informação 

de voz tais como caracteres; fornecimento de painéis 

de informação electrónicos e de mensagens para trans-

missão de mensagens; fornecimento de fóruns de dis-

cussão on-line; serviços de teledifusão; difusão e trans-

missão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas 

interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; 

transmissão de informações relacionadas com compras 

on-line serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de vídeo a pedido (VOD); serviços de 

agências noticiosas; fornecimento de acesso a bases de 

dados na rede informática mundial para a procura e 

recuperação de informação, dados, web sites e recur-

sos disponíveis em redes informáticas; fornecimento 

de acesso de utilizadores a uma base de dados infor-

mática contendo publicações electrónicas, painéis de 

avisos, bases de dados e informações acessíveis através 

de um computador; fornecimento de acesso a chats de 

internet; fornecimento de acesso a múltiplos utilizado-

res a redes informáticas mundiais de informação para 

a transferência e disseminação de uma vasta gama de 

informações; fornecimento de acesso a um website 

numa rede informática mundial através do qual ter-

ceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar e 

preencher encomendas, celebrar contratos e desenvol-
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ver transacções comerciais; fornecimento de acesso a 

um website interactivo num rede informática mundial 

onde terceiros podem publicar informações, responder 

a pedidos e colocar e preencher encomendas de produ-

tos, serviços e oportunidades de negócio; serviços de 

comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens 

de texto e numéricas; transmissão de informações 

através da comunicação de dados, para assistência na 

tomada de decisões; transmissão de informação atra-

vés de sistemas de comunicações de vídeo; serviços de 

conferência na Web; serviços de comunicações elec-

trónicas para o estabelecimento de chats através de 

mensagens de texto; fornecimento de painéis de aviso 

electrónicos para a publicação e transmissão de men-

sagens entre utilizadores de computadores em relação 

a produtos, serviços e iniciativas e oportunidades 

comerciais; fornecimento de um painel de aviso inte-

ractivo on-line para a publicação, promoção, venda e 

revenda de itens através de uma rede informática mun-

dial; disponibilização de serviços de correio electró-

nico e de reencaminhamento de correio electrónico; 

comunicação áudio e vídeo através de computadores e 

de redes informáticas, e através de uma rede de comu-

nicação mundial; fornecimento de acesso e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de aviso interactivos e bases 

de dados on-line; fornecimento de acesso a painéis de 

aviso electrónicos para a publicação e transmissão de 

mensagens entre utilizadores de computadores em re-

lação a produtos, serviços e oportunidades comerciais; 

fornecimento de acesso a um calendário electrónico, 

livro de endereços e agenda electrónica, através de 

redes informáticas locais e mundiais; fornecimento 

de acesso e facilidades de conferência por vídeo e/

ou telefone à distância; fornecimento de serviços de 

ligação directa entre utilizadores de computadores 

para a troca de dados; serviços de consultadoria em 

matéria de serviços de transmissão segura de dados e 

de informação; serviços de consultadoria, informação 

e assessoria em relação aos serviços acima menciona-

dos; fornecimento de links (hiperligações) de dados 

electrónicos; fornecimento de acesso a bases de dados 

e à Internet através de telecomunicações; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria em relação aos 

serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154003

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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 : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazena-

mento de produtos; organização de viagens; armazena-

mento de dados ou documentos guardados em suporte 

electrónico; informações sobre transporte; corretagem 

marítima; transporte automóvel; transporte aéreo; 

aluguer de veículos; abastecimento de água; entrega/

distribuição de mensagens; reservas para viagens; 

transporte por oleodutos; entrega de mercadorias en-

comendadas por correspondência; serviços de correio 

[mensagens ou mercadorias]; serviços de transportes 

na forma de gestão de transportes; aluguer de auto-

móveis; serviços de estacionamento de automóveis; 

passeios de iate e/ou barco; serviços de agências de 

viagem; serviços de reserva de viagens e informações 

de viagens; serviços de agências de bilhetes de via-

gem; organização de viagens e informações sobre as 

mesmas, tudo fornecido on-line a partir de uma base 

de dados informática ou da Internet; informações de 

viagens e turismo através da Internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de passageiros 

e bens; embalagem; fornecimento de informações so-

bre vias rodoviárias e trânsito, serviços de motoristas; 

carga e descarga de carga; corretagem de mercadorias; 

serviços de mudanças; serviços de corretagem para o 

aluguer, leasing, venda, compra e/ou afretamento de 

barcos e/ou navios; resgate e desencalhe de navios e/

ou barcos; pilotagem; distribuição e fornecimento de 

gás; distribuição e fornecimento de electricidade; dis-

tribuição e fornecimento de aquecimento; distribuição 

e fornecimento de água; serviços de instalações de 

amarração; aluguer de entrepostos; fornecimento de 

áreas de voo; fornecimento de portagens; aluguer e/

ou leasing de cadeiras de rodas; gestão de lugares de 

estacionamento; aluguer e/ou leasing de aeronaves; 

aluguer e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou lea-

sing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; 

aluguer e/ou leasing de navios e/ou barcos; aluguer e/

ou leasing de veículos de tracção humana; aluguer e/

ou leasing de sistemas de estacionamento mecânico; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de 

máquinas para empacotar ou para embrulhar; aluguer 

e/ou leasing de refrigeradores; recolha de resíduos e 

lixos domésticos; recolha de resíduos e lixos indus-
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triais; aluguer de sistemas de navegação; fornecimento 

de orientações para itinerários de viagem; aluguer de 

aeronaves; transporte por veículos blindados; organi-

zação de cruzeiros; organização de serviços de trans-

porte de passageiros para terceiros através de uma 

aplicação on-line; organização de transporte para pas-

seios turísticos; reservas de lugares para viagens; ser-

viços de estacionamento de automóveis; reposição de 

dinheiro em caixas automáticas; serviços de motoris-

tas; recolhe de bens recicláveis [transporte]; entrega de 

mercadorias; entrega de mercadorias encomendadas 

por correspondência; distribuição de jornais; distribui-

ção de energia; serviços de acompanhamento de pas-

sageiros [viajantes]; entrega de flores; franqueamento 

de correspondência; frete [transporte de mercadorias]; 

aluguer de garagens; embrulho de presentes; aluguer 

de cavalos; lançamento de satélites para terceiros; 

organização de armazenamento de bagagem; entrega/

distribuição de mensagens; aluguer de autocarros; 

entrega de distribuição de encomendas; aluguer de 

lugares de estacionamento; armazenamento físico de 

dados ou documentos guardados em suporte electró-

nico; pilotagem; fornecimento de orientações para iti-

nerários de viagem; aluguer de frigoríficos; serviços de 

mudanças; aluguer de congeladores; aluguer de carros 

de corrida; aluguer de sistemas de navegação; aluguer 

de contentores para armazenamento; aluguer de trato-

res; aluguer de entrepostos; aluguer de tejadilhos para 

veículos; aluguer de cadeiras de rodas; abastecimento 

de distribuidores automáticos; operações de socorro 

[transporte]; resgate; transporte de táxi; serviços de re-

boques; informação de trânsito; corretagem de trans-

porte; reservas para transporte; serviços de transporte 

para visitas turísticas; informações sobre transporte; 

logística de transporte; reservas para viagens; aluguer 

de veículos; abastecimento de água; embrulho de pro-

dutos; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria em relação aos serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154004

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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; en-

tretenimento; actividades desportivas e culturais; pu-

blicação de textos, livros e jornais, com excepção dos 

textos publicitários; publicação de diagramas, imagens 

e fotografias; publicação de jornais, revistas e perió-

dicos; 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, ins-

trução, e formação, de forma interactiva e sem ser in-

teractiva; concepção de cursos, exames e qualificações 

educativas; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; prestação de informações relacionados com ac-

tividades de educação, formação, entretenimento, re-

creação, desportivas, sociais e culturais; prestação de 

publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; 

organização, realização e apresentação de concursos 

de canções; organização, realização e apresentação de 

concertos; organização, realização e apresentação de 

concursos de eventos e competições com fins de edu-

cação ou entretenimento; organização, realização e 

apresentação de concursos de televisão e missões; ser-

viços de agência de bilhetes para entretimento; infor-

mações relacionadas com entretenimento ou educação, 

disponibilizadas on-line através de uma base de dados 

informática ou da Internet; fornecimento de música 

digital (não descarregável) a partir da Internet; forne-

cimento de música digital (não descarregável) a partir 

de websites de MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) na Internet; serviços de entretenimento 

e de educação relacionados com o planeamento, pro-

dução e distribuição de som, imagens, música digital, 

filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais visuais ou 

audiovisuais para a difusão em televisão por cabo, ca-

nais de satélite, na Internet ou sistemas de ligações por 

fios ou sem fios e noutros meios de comunicação; ser-

viços de entretenimento musical; aluguer de gravações 

sonoras; 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; produção de televisão, rádio e filmes; preparação 
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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; organização, realização 

e fornecimento de conferências, convenções, con-

gressos, seminários e workshops de formação; orga-

nização, realização e fornecimento de conferências, 

convenções, congressos, seminários e workshops de 

formação em relação a telecomunicações, computado-

res, programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; organização e realização de exposições, 

desfiles de moda, espectáculos educativos e espectácu-

los e actuações culturais; serviços de exposições e ga-

lerias de arte; serviços de galerias de arte relacionados 

com o aluguer de obras de arte; serviços de formação 

relacionados com a saúde ocupacional e segurança, e 

preservação de meio ambiente; fornecimento de aulas 

sobre charutos, aulas de provas de vinhos; forneci-

mento de informações educativas sobre materiais de 

pesquisa e serviços de agência dos mesmos; organiza-

ção, planeamento, e gestão de seminários; treino de 

animais; realização da difusão de programas; serviços 

de instruções relacionados com o funcionamento de 

máquinas e equipamento, incluindo equipamento au-

diovisual, utilizado na produção de programas de difu-

são; 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 entretenimento; 

aluguer e leasing de filmes cinematográficos; aluguer 

e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing 

de programas de televisão; aluguer e leasing de apare-

lhos de televisão; serviços bibliotecários; serviços de 

biblioteca de arquivo; legendagem; interpretação de 

linguagem gestual; fornecimento de videojogos; jogos 

de computador; som ou imagens, ou filmes através de 

redes de telecomunicações ou informáticas; forneci-

mento de jogos de computador on-line e de campeona-

tos; aluguer de cassetes vídeo pré-gravadas; aluguer e 

leasing de máquinas jogos; aluguer de equipamento de 

jogos arcade; aluguer de imagens; serviços de fotogra-

fia; tradução e interpretação; serviços de intérpretes 

linguísticos; programas educativos e de formação na 

área da gestão do risco; programas educativos e de 

formação relacionados com certificações; fornecimen-

to de notícias; organização de lotarias; prestação on-

-line de vídeos (não descarregáveis); tutoria; educação 

e fornecimento de formação em relação às alterações 

climáticas e a iniciativas verdes; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria em relação aos serviços 

acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154005

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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. 

software como serviço [SaaS]; encriptação, desen-

criptação e autenticação de informação, mensagens 

e dados; prestação de serviços de autenticação de 

utilizadores utilizando tecnologia biométrica, de re-

conhecimento facial, de autenticação por impressões 

digitais, de reconhecimento de voz e outros tipos de 

hardware e software de autenticação para a presta-

ção de serviços financeiros, transacções de comércio 

electrónico, donativos, acompanhamento de produtos 

licenciados e envolvimento com fãs; serviços de pro-

tecção de dados; segurança, protecção e recuperação 

em matéria de TI (tecnologias 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 de dados 

através 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 
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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 

teste e avaliação; serviços de arquitectura e design; 

design de interiores de edifícios, escritórios e aparta-

mentos; serviços informáticos; serviços de informação 

de redes, nomeadamente, prestação de informação 

técnica relacionada com computadores e redes na área 

de negócios comerciais e comércio electrónico; forne-

cimento de programas de gestão de riscos de seguran-

ça informática; serviços de informação, conhecimento, 

e testes em matéria de segurança informática; serviços 

de garantia de qualidade; serviços informáticos rela-

cionados com a certificação de transacções comerciais 

e a preparação de relatórios em relação sobre as mes-

mas; serviços de segurança para o controle de acesso 

a computadores, redes electrónicas e bases de dados; 

serviços de segurança de serviços de transmissão de 

dados e transacções através de redes informáticas; 

consultadoria na área de segurança de dados; con-

sultadoria 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; 

investigação no domínio da protecção e conservação 

ambiental; compilação de informação ambiental; 

investigação e prestação de informações científicas 

em matéria de alterações climáticas; serviços de con-

sultadoria científica e industrial relacionados com 

combustíveis, emissões de combustíveis e dióxido de 

carbono e questões ambientais; recomendação de li-

nhas de acção para reduzir as emissões de dióxido de 

carbono de uma forma rentável; gestão de programas 

de compensação por emissões 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 : 
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[210] 編號 N.º : N/154006

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/07

[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 pessoais e sociais prestados 

por terceiros para satisfazer as necessidades de indiví-

duos, nomeadamente serviços personalizados de com-

pras, serviços de cuidados não-médicos para terceiros 

sob a forma de planeamento, organização, coordena-

ção e assistência das actividades diárias de indivíduos, 

serviços de lembretes pessoais, serviços de segurança 

pessoal, acompanhamento em sociedade [acompa-

nhantes]; serviços de consultadoria relacionados com 

planeamento social, acompanhamento em sociedade 

[acompanhantes], serviços de estabelecimento de re-

lações, serviços de vigilância domiciliar na ausência 

dos proprietários, guarda de crianças [babysitting], 

serviços de companhia ao domicílio de animais de 

estimação, serviços de agências de detectives, serviços 

de agências funerárias, elaboração de horóscopos; ser-

viços sociais; serviços de agências de namoro/encon-

tros; registo de nomes de domínio; serviços de guardas 

e segurança; serviços de segurança pessoal; aluguer 

e/ou leasing de cofres; aluguer de vestuário; forne-

cimento de serviços de protecção pessoal através de 

estações eléctricas centrais anti-intrusão, anti-roubo 

e sistemas contra incêndio; serviços de monitorização 

anti-intrusão e anti-roubos, dispositivos de detecção 

de fogo e inundações, serviços de monitorização de 

alarmes; licenciamento de dados digitais, imagens es-

táticas, imagens em movimento, áudio e texto; criação, 

compilação e manutenção de um registo de nomes de 

domínio; verificação de bagagens para fins de segu-

rança; investigação de antecedentes pessoais; serviços 

de segurança para a protecção da propriedade e de in-

divíduos; serviços de agências funerárias; serviços de 

redes sociais on-line; libertação de pombas para oca-

siões especiais; serviços de tanatopraxia; autenticação 

de informações de identificação pessoal [serviços de 

identificação de identidade], incluindo biométricos, re-

conhecimento facial, autenticação por impressões digi-

tais, reconhecimento por voz e outros tipos de autenti-

cação à base de medição e análise de características fí-

sicas e comportamentais únicas; serviços de proteção, 

salvamento, segurança e imposição do cumprimento 

de regras; serviços de segurança para a proteção física 

de bens tangíveis e indivíduos; serviços astrológicos e 

espirituais; serviços de agências de namoro/encontros; 

serviços de agências de detetives; serviços de agências 

funerárias; serviços religiosos; aluguer de vestuário; 

aluguer de equipamento de proteção, salvamento, 

segurança e imposição do cumprimento de regras; 

serviços de proteção, salvamento, segurança e imposi-

ção do cumprimento de regras; serviços de guardas de 

segurança; serviços de segurança em eventos públicos; 

serviços de redes sociais on-line; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria em relação aos serviços 

acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154010

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, 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 e produtos de higiene 

pessoal; sabões e detergentes; sabões em creme para 

o corpo; sabões medicinais; produtos de limpeza para 

o rosto; essências para o branqueamento da pele; 

óleos de bebé; leites hidratantes; cremes hidratantes; 

bases de maquilhagem cremosas; cremes para o bran-

queamento da pele; loções para a pele; cremes para 

branquear a pele; produtos cosméticos para os cuida-

dos da pele; cosméticos para a pele; preparações não 

medicinais para os cuidados da pele; água de toilette; 

cremes de limpeza; preparações para a remoção da 

maquilhagem; produtos para a lavagem da pele; cham-

pôs; produtos amaciadores do cabelo; óleos essenciais; 

pós de maquilhagem; máscaras de beleza para o rosto; 

máscaras hidratantes da pele; batons; óleos de banho; 

dentífricos; essências de hortelã-pimenta (óleo essen-

cial); produtos de perfumaria; fragrâncias; incensos; 

cremes para as mãos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca :
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[210] 編號 N.º : N/154011

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, Ma-

cau

 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 : 8

[511] 產品 Produtos : 刀叉餐具。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154014

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告及實業，如：座落於酒店內或外的零

售店服務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產

品、禮品、衣服、衣服用配件、珠寶、金飾、玩具、運動用

品、文具用品、書籍、錄影帶、光碟、影像光碟、數碼雷射

影碟及多媒體以及一般產品、資訊材料、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、奢侈品、藝術品及古董、食

品、飲料、雪茄、香煙及吸煙者用附屬品；櫥窗及商業空

間裝飾；管理、行政、實業顧問及諮詢；酒店實業管理；進

出口代理；辦公室事務，包括辦公室設備及機器的出租；

人員聘用及人力資源；廣告、宣傳及市場銷售；廣告代理

服務，如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於

一切產品及服務；傳單或樣品的分發；用於張貼海報及

宣傳品的空間出租；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者推銷，拍賣；藝術家的代理；職業介

紹所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154015

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 37

[511] 服務 Serviços : 建築與修理，如：酒店的修復服務；與建

築服務的相關服務，如建築計劃的跟進及監督；建築工

作的監察；物品的保養及修理服務，尤指洗衣店、乾洗、

熨衣服及蒸氣熨衣服；清洗車輛；關於修理的資訊；衣服

及鞋的修補；皮革及毛皮的保養、清潔及修補；鐘錶及珠

寶的修理。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154016

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 組織或營運郵輪及旅行團服務，旅行預

訂，旅行預訂代理服務，簽發票券服務，提供/供應關於運

輸的資訊，旅客運輸，旅客陪同，車輛出租，汽車停泊服

務，與旅行及運輸有關的顧問及諮詢服務，探訪觀光旅

遊地的服務，為旅客儲存及運輸行李的服務，飛機、船艦

及/或車輛租用，船隻出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154017

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡

在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付款

電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦

在線及電子遊戲及可下載遊戲之更新；提供及組織以運

動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演

及展示，製作及發行無線電及電視節目，製作及發行膠

片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、

電視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、

雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯網或其他通訊

網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶

的出租，電影及視聽設備及器材，購買入場券服務，遊樂

場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部

服務，夜總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設

施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱樂部，籌

劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂

部，健身室服務，提供與體育、文化、藝術和工藝品及社

會活動有關的資訊服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154018

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 43

[511] 服務 Serviços : 臨時住宿；酒店服務，汽車酒店服務，招

待所服務，渡假酒店服務，渡假村及旅館預留服務及提供

資訊及組織；事宜的組織及為會議和事宜提供設施；餐

廳，自助餐廳，火鍋餐廳，燒烤餐廳，食堂，小吃店，刺身

及壽司店，快餐櫃檯，咖啡館，咖啡廳，酒吧，酒廊，咖啡

店及小吃開胃品店服務；提供食品和飲料服務，提供到

會，外賣及遞送形式的食物和飲品服務，宴會服務；典禮

廳服務；會議廳服務；酒店接待服務；為會議及盛大集會

提供設施；為討論會及展覽會提供設施；酒店及渡假酒

店，餐廳及酒吧的營運。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154019

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 刀叉餐具。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154020

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 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；文具家庭用黏合劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154021

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 21

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154022

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告及實業，如：座落於酒店內或外的零

售店服務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產

品、禮品、衣服、衣服用配件、珠寶、金飾、玩具、運動用

品、文具用品、書籍、錄影帶、光碟、影像光碟、數碼雷射

影碟及多媒體以及一般產品、資訊材料、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、奢侈品、藝術品及古董、食

品、飲料、雪茄、香煙及吸煙者用附屬品；櫥窗及商業空

間裝飾；管理、行政、實業顧問及諮詢；酒店實業管理；進

出口代理；辦公室事務，包括辦公室設備及機器的出租；

人員聘用及人力資源；廣告、宣傳及市場銷售；廣告代理

服務, 如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於

一切產品及服務；傳單或樣品的分發；用於張貼海報及

宣傳品的空間出租；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者推銷，拍賣；藝術家的代理；職業介

紹所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係。

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154023

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 37

[511] 服務 Serviços : 建築與修理，如：酒店的修復服務；與建

築服務的相關服務，如建築計劃的跟進及監督；建築工

作的監察；物品的保養及修理服務，尤指洗衣店、乾洗、

熨衣服及蒸氣熨衣服；清洗車輛；關於修理的資訊；衣服

及鞋的修補；皮革及毛皮的保養、清潔及修補；鐘錶及珠

寶的修理。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154024

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 39

[511] 服務 Serviços : 組織或營運郵輪及旅行團服務，旅行預

訂，旅行預訂代理服務，簽發票券服務，提供/供應關於運

輸的資訊，旅客運輸，旅客陪同，車輛出租，汽車停泊服

務，與旅行及運輸有關的顧問及諮詢服務，探訪觀光旅

遊地的服務，為旅客儲存及運輸行李的服務，飛機、船艦

及/或車輛租用，船隻出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154025

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡

在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付款

電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦

在線及電子遊戲及可下載遊戲之更新；提供及組織以運

動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演

及展示，製作及發行無線電及電視節目，製作及發行膠

片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、

電視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、

雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯網或其他通訊

網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶

的出租，電影及視聽設備及器材，購買入場券服務，遊樂

場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部

服務，夜總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設

施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱樂部，籌

劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂

部，健身室服務，提供與體育、文化、藝術和工藝品及社

會活動有關的資訊服務。

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154026

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 43

[511] 服務 Serviços : 臨時住宿；酒店服務，汽車酒店服務，招

待所服務，渡假酒店服務，渡假村及旅館預留服務及提供

資訊及組織；事宜的組織及為會議和事宜提供設施；餐

廳，自助餐廳，火鍋餐廳，燒烤餐廳，食堂，小吃店，刺身

及壽司店，快餐櫃檯，咖啡館，咖啡廳，酒吧，酒廊，咖啡

店及小吃開胃品店服務；提供食品和飲料服務，提供到

會，外賣及遞送形式的食物和飲品服務，宴會服務；典禮

廳服務；會議廳服務；酒店接待服務；為會議及盛大集會

提供設施；為討論會及展覽會提供設施；酒店及渡假酒

店，餐廳及酒吧的營運。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154027

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 8

[511] 產品 Produtos : 刀叉餐具。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154028

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 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；文具家庭用黏合劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154029

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 21

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154030

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告及實業，如：座落於酒店內或外的零

售店服務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產

品、禮品、衣服、衣服用配件、珠寶、金飾、玩具、運動用

品、文具用品、書籍、錄影帶、光碟、影像光碟、數碼雷射

影碟及多媒體以及一般產品、資訊材料、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、奢侈品、藝術品及古董、食

品、飲料、雪茄、香煙及吸煙者用附屬品；櫥窗及商業空

間裝飾；管理、行政、實業顧問及諮詢；酒店實業管理；進

出口代理；辦公室事務，包括辦公室設備及機器的出租；

人員聘用及人力資源；廣告、宣傳及市場銷售；廣告代理

服務，如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於

一切產品及服務；傳單或樣品的分發；用於張貼海報及

宣傳品的空間出租；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者推銷，拍賣；藝術家的代理；職業介

紹所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154031

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 37

[511] 服務 Serviços : 建築與修理，如：酒店的修復服務；與建

築服務的相關服務，如建築計劃的跟進及監督；建築工

作的監察；物品的保養及修理服務，尤指洗衣店、乾洗、

熨衣服及蒸氣熨衣服；清洗車輛；關於修理的資訊；衣服

及鞋的修補；皮革及毛皮的保養、清潔及修補；鐘錶及珠

寶的修理。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154032

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 39

[511] 服務 Serviços : 組織或營運郵輪及旅行團服務，旅行預

訂，旅行預訂代理服務，簽發票券服務，提供/供應關於運

輸的資訊，旅客運輸，旅客陪同，車輛出租，汽車停泊服

務，與旅行及運輸有關的顧問及諮詢服務，探訪觀光旅

遊地的服務，為旅客儲存及運輸行李的服務，飛機、船艦

及/或車輛租用，船隻出租。

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154033

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡

在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付款

電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦

在線及電子遊戲及可下載遊戲之更新；提供及組織以運

動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演

及展示，製作及發行無線電及電視節目，製作及發行膠

片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、

電視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、

雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯網或其他通訊

網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶

的出租，電影及視聽設備及器材，購買入場券服務，遊樂

場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部

服務，夜總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設

施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱樂部，籌

劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂

部，健身室服務，提供與體育、文化、藝術和工藝品及社

會活動有關的資訊服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154034

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 43

[511] 服務 Serviços : 臨時住宿；酒店服務，汽車酒店服務，招

待所服務，渡假酒店服務，渡假村及旅館預留服務及提供

資訊及組織；事宜的組織及為會議和事宜提供設施；餐

廳，自助餐廳，火鍋餐廳，燒烤餐廳，食堂，小吃店，刺身

及壽司店，快餐櫃檯，咖啡館，咖啡廳，酒吧，酒廊，咖啡

店及小吃開胃品店服務；提供食品和飲料服務，提供到

會，外賣及遞送形式的食物和飲品服務，宴會服務；典禮

廳服務；會議廳服務；酒店接待服務；為會議及盛大集會

提供設施；為討論會及展覽會提供設施；酒店及渡假酒

店，餐廳及酒吧的營運。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色。

[210] 編號 N.º : N/154035

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 8

[511] 產品 Produtos : 刀叉餐具。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154036

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司
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 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 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；文具家庭用黏合劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154037

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 21

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154038

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告及實業，如：座落於酒店內或外的零

售店服務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產

品、禮品、衣服、衣服用配件、珠寶、金飾、玩具、運動用

品、文具用品、書籍、錄影帶、光碟、影像光碟、數碼雷射

影碟及多媒體以及一般產品、資訊材料、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、奢侈品、藝術品及古董、食

品、飲料、雪茄、香煙及吸煙者用附屬品；櫥窗及商業空

間裝飾；管理、行政、實業顧問及諮詢；酒店實業管理；進

出口代理；辦公室事務，包括辦公室設備及機器的出租；

人員聘用及人力資源；廣告、宣傳及市場銷售；廣告代理

服務，如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於

一切產品及服務；傳單或樣品的分發；用於張貼海報及

宣傳品的空間出租；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者推銷，拍賣；藝術家的代理；職業介

紹所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154039

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 37

[511] 服務 Serviços : 建築與修理，如：酒店的修復服務；與建

築服務的相關服務，如建築計劃的跟進及監督；建築工

作的監察；物品的保養及修理服務，尤指洗衣店、乾洗、

熨衣服及蒸氣熨衣服；清洗車輛；關於修理的資訊；衣服

及鞋的修補；皮革及毛皮的保養、清潔及修補；鐘錶及珠

寶的修理。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154040

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 39

[511] 服務 Serviços : 組織或營運郵輪及旅行團服務，旅行預

訂，旅行預訂代理服務，簽發票券服務，提供/供應關於運

輸的資訊，旅客運輸，旅客陪同，車輛出租，汽車停泊服

務，與旅行及運輸有關的顧問及諮詢服務，探訪觀光旅

遊地的服務，為旅客儲存及運輸行李的服務，飛機、船艦

及/或車輛租用，船隻出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154041

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡

在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付款

電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦

在線及電子遊戲及可下載遊戲之更新；提供及組織以運

動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演

及展示，製作及發行無線電及電視節目，製作及發行膠

片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、

電視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、

雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯網或其他通訊

網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶

的出租，電影及視聽設備及器材，購買入場券服務，遊樂

場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部

服務，夜總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設

施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱樂部，籌

劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂

部，健身室服務，提供與體育、文化、藝術和工藝品及社

會活動有關的資訊服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154042

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 43

[511] 服務 Serviços : 臨時住宿；酒店服務，汽車酒店服務，招

待所服務，渡假酒店服務，渡假村及旅館預留服務及提供

資訊及組織；事宜的組織及為會議和事宜提供設施；餐

廳，自助餐廳，火鍋餐廳，燒烤餐廳，食堂，小吃店，刺身

及壽司店，快餐櫃檯，咖啡館，咖啡廳，酒吧，酒廊，咖啡

店及小吃開胃品店服務；提供食品和飲料服務，提供到

會，外賣及遞送形式的食物和飲品服務，宴會服務；典禮

廳服務；會議廳服務；酒店接待服務；為會議及盛大集會

提供設施；為討論會及展覽會提供設施；酒店及渡假酒

店，餐廳及酒吧的營運。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154043

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 8

[511] 產品 Produtos : 刀叉餐具。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154044

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 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；文具家庭用黏合劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154045

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 21

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154046

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告及實業，如：座落於酒店內或外的零

售店服務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產

品、禮品、衣服、衣服用配件、珠寶、金飾、玩具、運動用

品、文具用品、書籍、錄影帶、光碟、影像光碟、數碼雷射

影碟及多媒體以及一般產品、資訊材料、芳香產品、個人
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護理用品、化妝品、家庭用品、奢侈品、藝術品及古董、食

品、飲料、雪茄、香煙及吸煙者用附屬品；櫥窗及商業空

間裝飾；管理、行政、實業顧問及諮詢；酒店實業管理；進

出口代理；辦公室事務，包括辦公室設備及機器的出租；

人員聘用及人力資源；廣告、宣傳及市場銷售；廣告代理

服務，如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於

一切產品及服務；傳單或樣品的分發；用於張貼海報及

宣傳品的空間出租；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者推銷，拍賣；藝術家的代理；職業介

紹所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154047

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 37

[511] 服務 Serviços : 建築與修理，如：酒店的修復服務；與建

築服務的相關服務，如建築計劃的跟進及監督；建築工

作的監察；物品的保養及修理服務，尤指洗衣店、乾洗、

熨衣服及蒸氣熨衣服；清洗車輛；關於修理的資訊；衣服

及鞋的修補；皮革及毛皮的保養、清潔及修補；鐘錶及珠

寶的修理。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154048

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 39

[511] 服務 Serviços : 組織或營運郵輪及旅行團服務，旅行預

訂，旅行預訂代理服務，簽發票券服務，提供/供應關於運

輸的資訊，旅客運輸，旅客陪同，車輛出租，汽車停泊服

務，與旅行及運輸有關的顧問及諮詢服務，探訪觀光旅

遊地的服務，為旅客儲存及運輸行李的服務，飛機、船艦

及/或車輛租用，船隻出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154049

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡

在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付款

電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦

在線及電子遊戲及可下載遊戲之更新；提供及組織以運

動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演

及展示，製作及發行無線電及電視節目，製作及發行膠

片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、

電視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、

雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯網或其他通訊

網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶

的出租，電影及視聽設備及器材，購買入場券服務，遊樂
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場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部

服務，夜總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設

施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱樂部，籌

劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂

部，健身室服務，提供與體育、文化、藝術和工藝品及社

會活動有關的資訊服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154050

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 43

[511] 服務 Serviços : 臨時住宿；酒店服務，汽車酒店服務，招

待所服務，渡假酒店服務，渡假村及旅館預留服務及提供

資訊及組織；事宜的組織及為會議和事宜提供設施；餐

廳，自助餐廳，火鍋餐廳，燒烤餐廳，食堂，小吃店，刺身

及壽司店，快餐櫃檯，咖啡館，咖啡廳，酒吧，酒廊，咖啡

店及小吃開胃品店服務；提供食品和飲料服務，提供到

會，外賣及遞送形式的食物和飲品服務，宴會服務；典禮

廳服務；會議廳服務；酒店接待服務；為會議及盛大集會

提供設施；為討論會及展覽會提供設施；酒店及渡假酒

店，餐廳及酒吧的營運。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，金色，黑色，白色（如

圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154051

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 8

[511] 產品 Produtos : 刀叉餐具。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154052

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 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；文具家庭用黏合劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154053

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司
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 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 21

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154054

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告及實業，如：座落於酒店內或外的零

售店服務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產

品、禮品、衣服、衣服用配件、珠寶、金飾、玩具、運動用

品、文具用品、書籍、錄影帶、光碟、影像光碟、數碼雷射

影碟及多媒體以及一般產品、資訊材料、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、奢侈品、藝術品及古董、食

品、飲料、雪茄、香煙及吸煙者用附屬品；櫥窗及商業空

間裝飾；管理、行政、實業顧問及諮詢；酒店實業管理；進

出口代理；辦公室事務，包括辦公室設備及機器的出租；

人員聘用及人力資源；廣告、宣傳及市場銷售；廣告代理

服務，如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於

一切產品及服務；傳單或樣品的分發；用於張貼海報及

宣傳品的空間出租；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者推銷，拍賣；藝術家的代理；職業介

紹所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154055

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 37

[511] 服務 Serviços : 建築與修理，如：酒店的修復服務；與建

築服務的相關服務，如建築計劃的跟進及監督；建築工

作的監察；物品的保養及修理服務，尤指洗衣店、乾洗、

熨衣服及蒸氣熨衣服；清洗車輛；關於修理的資訊；衣服

及鞋的修補；皮革及毛皮的保養、清潔及修補；鐘錶及珠

寶的修理。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154056

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 組織或營運郵輪及旅行團服務，旅行預

訂，旅行預訂代理服務，簽發票券服務，提供/供應關於運

輸的資訊，旅客運輸，旅客陪同，車輛出租，汽車停泊服

務，與旅行及運輸有關的顧問及諮詢服務，探訪觀光旅

遊地的服務，為旅客儲存及運輸行李的服務，飛機、船艦

及/或車輛租用，船隻出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154057

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡

在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付款

電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦

在線及電子遊戲及可下載遊戲之更新；提供及組織以運

動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演

及展示，製作及發行無線電及電視節目，製作及發行膠

片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、

電視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、

雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯網或其他通訊

網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶

的出租，電影及視聽設備及器材，購買入場券服務，遊樂

場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部

服務，夜總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設

施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱樂部，籌

劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂

部，健身室服務，提供與體育、文化、藝術和工藝品及社

會活動有關的資訊服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154058

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 幻影酒店管理有限公司

 PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Marginal Flor de Lotus 

n.os 2553-2617, Hotel Pousada Marina Infante, Taipa, 

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 : 43

[511] 服務 Serviços : 臨時住宿；酒店服務，汽車酒店服務，招

待所服務，渡假酒店服務，渡假村及旅館預留服務及提供

資訊及組織；事宜的組織及為會議和事宜提供設施；餐

廳，自助餐廳，火鍋餐廳，燒烤餐廳，食堂，小吃店，刺身

及壽司店，快餐櫃檯，咖啡館，咖啡廳，酒吧，酒廊，咖啡

店及小吃開胃品店服務；提供食品和飲料服務，提供到

會，外賣及遞送形式的食物和飲品服務，宴會服務；典禮

廳服務；會議廳服務；酒店接待服務；為會議及盛大集會

提供設施；為討論會及展覽會提供設施；酒店及渡假酒

店，餐廳及酒吧的營運。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，銀色，白色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/154059

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含

乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑 ；醫用益生菌製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154060

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154061

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1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 : 咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；

可可（烘過的、粉末狀的、顆粒狀的或飲料用的）；巧克

力飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；奶片（糖果）；蜂蜜；黃色

糖漿；糕點；麵包；甜食；燕麥片；方便米飯；穀類製品；

大豆粉；米；西米；麵粉；方便面；米粉（條狀）；以穀物

為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇

淋；食用冰；冰棍；食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；魚沙

司；酵母；發酵劑；食用芳香劑；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀

蛋白；米粉（粉狀）；冰淇淋粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154062

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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；米製飲料（非牛奶替代品）；不含

酒精的啤酒味飲料；運動飲料；能量飲料；無酒精碳酸飲

料；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；鋰鹽礦水；

礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；檸檬水；蘇打水；

無酒精飲料；汽水；等滲飲料；格瓦斯（無酒精飲料）；果

昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；

可樂；乳酸飲料（果製品， 非奶）；奶茶（非奶為主）；蒸

餾水（飲料）；飲用蒸餾水；純淨水（飲料）；植物飲料；豆

類飲料；豆汁；飲料製作配料；果汁冰水（飲料）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154067

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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 : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之藍色，白色，灰

色，紫色，黃色，褐色及粉紅色。

[210] 編號 N.º : N/154068

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之藍色，灰色及白

色。

[210] 編號 N.º : N/154069

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之白色，藍色，灰

色，黃色，橙色及綠色。

[210] 編號 N.º : N/154070

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色，藍色，白色

及灰色。

[210] 編號 N.º : N/154071

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 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；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆

奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那酸

奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿為主

的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲料；奶

酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品；天然或人造的香腸腸衣；奶片（牛奶製品）；羊奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154072

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, 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 : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dis-

positivos que aceitam apostas; equipamento reconfigu-

rável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, 

máquinas de jogo e o respectivo software operativo de 

jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154073

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 戴澤鋒

 Tai Chak Fong

 地址 Endereço : 澳門魚翁街354號南豐工業大廈第二期

六樓H座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 鎖，圓柱鎖，掛鎖，鑰匙，門鉸鏈，金屬

閘門，金屬大門和百葉窗，金屬門，金屬門把手，非電動

閉門器，非電動開門器，金屬鉸鏈，裝甲門，螺栓，門栓

（鎖），容器用的金屬封閉器，金屬門，門金屬配件，門

環，門用非電動彈簣，金屬製塞片，金屬旋鈕，金屬門

閂，車輛用金屬鎖，與鎖匙同用的金屬鏈，鎖釘（硬件），

彈簧鎖，金屬門頂，金屬窗頂；普通金屬及其合金；普通

金屬及其合金；金屬建築材料；可移動金屬樓房/建築物；

鐵軌用金屬材料；非電氣用纜索和金屬線；小五金具；金

屬管；保險箱；不屬別類的普通金屬製品；礦砂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154074

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 戴澤鋒

 Tai Chak Fong

 地址 Endereço : 澳門魚翁街354號南豐工業大廈第二期

六樓H座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 鎖，圓柱鎖，掛鎖，鑰匙，門鉸鏈，金屬

閘門，金屬大門和百葉窗，金屬門，金屬門把手，非電動

閉門器，非電動開門器，金屬鉸鏈，裝甲門，螺栓，門栓

（鎖），容器用的金屬封閉器，金屬門，門金屬配件，門

環，門用非電動彈簣，金屬製塞片，金屬旋鈕，金屬門

閂，車輛用金屬鎖，與鎖匙同用的金屬鏈，鎖釘（硬體），

彈簧鎖，金屬門頂，金屬窗頂；普通金屬及其合金；普通

金屬及其合金；金屬建築材料；可移動金屬樓房/建築物；

鐵軌用金屬材料；非電氣用纜索和金屬線；小五金具；金

屬管；保險箱；不屬別類的普通金屬製品；礦砂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154075

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 深圳市夢網科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新中四道

30號龍泰利科技大廈二樓202、203、206
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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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件（已錄製），可下載的計算機

應用軟件，計算機外圍設備，計算機硬件，監視程序（計

算機程序），已錄製的計算機操作程序，計算機程序（可

下載軟件），智能手錶（數據處理），已錄製的計算機程

序，移動電話。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154076

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 深圳市夢網科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新中四道

30號龍泰利科技大廈二樓202、203、206

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 提供數據庫接入服務，語音郵件服務，信

息傳送，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，計算機終端通訊，電信信息，電子公告

牌服務（通訊服務），提供與全球計算機網絡的電訊聯接

服務，電子郵件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154077

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 深圳市夢網科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新中四道

30號龍泰利科技大廈二樓202、203、206

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通過模擬裝置進行的培訓服務，提供在

線電子出版物（非下載），電視文娛節目，提供在線音樂

（非下載），提供在線錄像（非下載），安排和組織會議，

流動圖書館，通過視頻點播傳輸提供電影（不可下載），

通過視頻點播傳輸提供電視節目（不可下載），在計算機

網絡上提供在線遊戲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154078

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 深圳市夢網科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新中四道

30號龍泰利科技大廈二樓202、203、206

 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，電信技術諮詢，網絡服務器出

租，數據加密服務，替他人研究和開發新產品，雲計算，

軟件運營服務[Sa a S]，信息技術諮詢服務，電子數據存

儲，計算機軟件設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154079

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 深圳市夢網科技發展有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新中四道

30號龍泰利科技大廈二樓202、203、206

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 社交陪伴、尋人調查、安全及防盜警報系

統的監控、交友服務、知識產權許可、社交護送（陪伴）、

個人背景調查、在線社交網絡服務、互聯網域名租賃、計

算機軟件許可。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154080

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 浙江盛騰輝品牌管理有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區濱盛路1766號

908室

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；化妝用油；化妝用雪花膏；化妝

劑；美容面膜；護膚用化妝劑；防曬劑；香水；牙膏；化妝

品清洗劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154087

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 武夷山景泓生態茶業有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省南平市武夷山市度假區九龍

窠路6-78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 : 茶具；瓷器；陶器；瓷、赤陶或玻璃藝術

品；彩色玻璃器皿；家用器皿；水晶（玻璃製品）；家庭用

陶瓷製品；咖啡具；食物保溫容器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154088

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 武夷山景泓生態茶業有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省南平市武夷山市度假區九龍

窠路6-78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 : 茶；茶飲料；咖啡；蜂蜜；糖；糕點；穀類

製品；以穀物為主的零食小吃；麵條；調味品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154089

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : 武夷山景泓生態茶業有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省南平市武夷山市度假區九龍

窠路6-78號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；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；特許經營的商業管理；為

消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；替他人

推銷；進出口代理；替他人採購（替其他企業購買商品或

服務）；會計；在計算機檔案中進行數據檢索（替他人）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154091

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : Zico Beverages LLC

 地址 Endereço : 2221 Park Place, El Segundo, CA 

90245, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas; água de coco, 

sumos de frutos, bebidas com sabor de frutos; bebidas 

não alcoólicas contendo sumos de frutos; extractos de 

frutos não alcoólicos utilizados na preparação de be-

bidas e smoothies; bebidas à base de coco; bebidas de 

frutos; bebidas à base de frutos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154093

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : Haart & Lieu Limited

 地址 Endereço : 71 Queen Victoria Street, London, 

EC4V 4BE, 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 : 太陽眼鏡。

[540] 商標 Marca : 

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

[300] 優先權 Prioridade : 2019/02/25，英格蘭 Inglaterra，編

號N.º UK00003378078

[210] 編號 N.º : N/154094

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : Haart & Lieu Limited
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 地址 Endereço : 71 Queen Victoria Street, London, 

EC4V 4BE, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提包；行李箱；背包；帆布背包；皮革

及仿皮革。

[540] 商標 Marca : 

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

[300] 優先權 Prioridade : 2019/02/25，英格蘭 Inglaterra，編

號N.º UK00003378078

[210] 編號 N.º : N/154095

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : Haart & Lieu Limited

 地址 Endereço : 71 Queen Victoria Street, London, 

EC4V 4BE, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；晚禮服；鞋；頭帶；腰帶；皮帶；

襪；緊身套衫；襯衫；女式內衣褲；游泳衣；運動服。

[540] 商標 Marca : 

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

[300] 優先權 Prioridade : 2019/02/25，英格蘭 Inglaterra，編

號N.º UK00003378078

[210] 編號 N.º : N/154096

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/08

[730] 申請人 Requerente : Haart & Lieu Limited

 地址 Endereço : 71 Queen Victoria Street, London, 

EC4V 4BE, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 與太陽眼鏡，手提包，行李箱，背包，帆布

背包，服裝，晚禮服，鞋，頭帶，腰帶，皮帶，襪，襯衫，緊

身套衫，女式內衣褲，游泳衣和運動服有關的零售服務；

與太陽眼鏡，手提包，行李箱，背包，帆布背包，服裝，晚

禮服，鞋，頭帶，腰帶；皮帶，襪，襯衫，緊身套衫，女式內

衣褲，游泳衣和運動服有關的在線零售服務。

[540] 商標 Marca : 

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

[300] 優先權 Prioridade : 2019/02/25，英格蘭 Inglaterra，編

號N.º UK00003378078

[210] 編號 N.º : N/154097

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 區翠玲

 Ou CuiLing

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園第2座

3樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉乾，魚肉乾，水果罐頭，油炸土豆片，

話梅，山楂片，紫菜，果凍，加工過的堅果，加工過的魚

籽，乾棗，凍乾蔬菜，冷凍水果，果凍。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154098

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 區翠玲

 Ou CuiLing

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園第2座

3樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶飲料，糖，糖果，果凍，（糖果），

龜苓膏，食品用糖蜜，餅乾，冰淇淋，布丁，糕點。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154099

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 區翠玲

 Ou CuiLing

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園第2座

3樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出，樣品散發，廣告，為零售目的

在通訊煤體上展示商品，商業信息，外購服務（商業輔



N.º 27 — 3-7-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12255

助），市場營銷，商業審計，銷售展示架出租，藥用，獸醫

用，衛生用劑和醫療用品的零售或批發服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154100

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 吳家豪

 Ng Ka Hou

 地址 Endereço : 澳門氹仔基馬拉斯大馬路30號華寶花

園5座23樓AB座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務（茶餐廳）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 米白、紅色、白色、黃色、如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/154102

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 單色生活有限公司

 Monochrome Lifestyle Limitada

 地址 Endereço : 澳門飛能便度街102號至122號泉悅花

園地下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 : 35

[511] 服務 Serviços : 服飾批發零售，香薰批發零售，精品批發

零售。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色Pantone 13-07587PX，

灰色Pantone 19-3906TCX，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/154103

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 單色生活有限公司

 Monochrome Lifestyle Limitada

 地址 Endereço : 澳門飛能便度街102號至122號泉悅花

園地下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 : 35

[511] 服務 Serviços : 服飾批發零售，香薰批發零售，精品批發

零售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154104

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門康健食品有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路149號激成工業大廈

第一期11樓G

 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿

及其他供飲料用的製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154105

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 雲南一乘駕駛培訓股份有限公司

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市晉寧區晉城鎮石碑村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 人事管理諮詢；出入口代理服務；外購服

務（商業輔助）；市場推廣；在網上零售、批發及分銷；為

零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理顧問及諮詢；

尋找贊助；實業經營；廣告。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/154106

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 雲南一乘駕駛培訓股份有限公司

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市晉寧區晉城鎮石碑村

 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 : 安排及舉行會議、議會、展覽、研討會、專

題研討會、工作坊、演出項目、比賽及競技比賽；俱樂部服

務（娛樂或教育）；娛樂、運動及文化活動；教育及培訓

服務；教學及補習服務；提供有關教育、娛樂、文化及體

育之資訊、諮詢及顧問服務；提供學校及高等教育服務；

遊樂園服務；主題公園服務；圖書館服務或流動圖書館服

務；攝影及數碼攝影。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154107

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 肖洪平

 地址 Endereço : 中國重慶市璧山區青杠街道清明村1組1

號附44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 : 陸地車輛用電動機；汽車底盤；運載工

具用油箱蓋；車軸；自行車踏板；汽車輪胎；運載工具底

盤；汽車內飾件；陸地車輛用燃氣渦輪機；陸地車輛用離

合器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154108

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 陳泳良

 CHEN,YUNG-LIANG

 地址 Endereço : 中國台灣新竹市北區磐石里13鄰西大路

709巷11之11號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶葉飲料；冰茶；茶飲料；水果茶；洛神

花茶；桂圓茶；薑母茶；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲

料；冰；冰淇淋；冰沙；糖；蜜；糖果；餅乾；布丁；粉圓；

西谷米。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154109

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 陳泳良

 CHEN,YUNG-LIANG

 地址 Endereço : 中國台灣新竹市北區磐石里13鄰西大路

709巷11之11號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 冷熱飲料店；飲食店；小吃店；冰果店；

茶藝館；火鍋店；咖啡廳；咖啡館；啤酒屋；酒吧；飯店；

自助餐廳；備辦雞尾酒會；備辦宴席；點心吧；外燴；伙食

包辦；流動咖啡餐車；流動飲食攤；快餐車；小吃攤；泡

沫紅茶店；餐廳；學校工廠之附設餐廳；速食店；早餐店；

漢堡店；牛肉麵店；拉麵店；日本料理店；燒烤店；牛排

館；涮涮鍋店；居酒屋；素食餐廳；提供餐飲服務；備辦餐

飲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154112

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

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 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟

體（已錄製）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算

機應用軟件；手機應用軟件；手機及行動裝置遊戲軟件；

計算機遊戲軟件；動畫片；虛擬現實遊戲軟件。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/154113

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

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 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育或娛樂競賽；提供在線電子出

版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；娛樂；娛樂信息

（消遣）；在流動網路上提供線上遊戲；在計算機網路上

提供在線遊戲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154114

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/09

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

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 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟

件更新；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）；提供互聯網搜索引

擎；計算機遊戲軟件的設計和開發；虛擬現實軟件的設

計和開發；手機應用軟件的設計和開發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154121

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, 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, dentífricos, perfu-

maria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154122

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios de cosmética e de toilette 

[excepto “escovas de dentes eléctricas”].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154123

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, 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, dentífricos, perfu-

maria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154124

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, sabões, dentífricos, perfu-

maria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154125

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, 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, dentífricos, perfu-

maria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154126

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, 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, dentífricos, perfu-

maria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154127

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, 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, dentífricos, perfu-

maria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154128

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, 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, dentífricos, perfu-

maria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154129

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, 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, dentífricos, perfu-

maria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154130

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios de cosmética e de toilette 

[excepto “escovas de dentes eléctricas”].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154131

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios de cosmética e de toilette 

[excepto “escovas de dentes eléctricas”].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154132

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : PIAS CORP.

 地址 Endereço : No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, 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 : Salões de beleza, salões de cabeleireiro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154141

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 中山市大信置業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區大信南路1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 : 咖啡飲料；茶；甜食；穀類製品；調味料；

冰淇淋；麵條為主的預製食物；以穀物為主的零食小吃；

包子；餃子。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154142

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 中山市大信置業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區大信南路1號

 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；無酒精果汁；水（飲料）；檸檬水；

蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；無酒精雞尾酒；以蜂蜜為

主的無酒精飲料；富含蛋白質的運動飲料；製作飲料用無

酒精配料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154143

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 中山市大信置業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區大信南路1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 : 咖啡飲料；茶；甜食；穀類製品；調味料；

冰淇淋；麵條為主的預製食物；以穀物為主的零食小吃；

包子；餃子。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154144

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 中山市大信置業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區大信南路1號

 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；無酒精果汁；水（飲料）；檸檬水；

蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；無酒精雞尾酒；以蜂蜜為

主的無酒精飲料；富含蛋白質的運動飲料；製作飲料用無

酒精配料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154146

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 豆類身體護理有限公司

 Bean Body Care Limited

 地址 Endereço : 香港尖沙咀柯士甸道136-138號金門商

業大廈3樓301-303室

 Rooms 301-303, 3/F, Golden Gate Commercial Buil-

ding, 136-138 Austin Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : 皮膚護理製劑（化妝品）；化妝品；化妝

劑；化妝品清洗劑；美容面膜；保護皮膚劑；非醫用香膏；

香精油；肥皂；曬黑製劑[化妝品]；噴髮膠；洗髮液；柔髮

劑；染髮劑；防曬劑；潔面乳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154148

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 美科空品維他素補充國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路163-165號合和工業大廈8

樓B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 : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑、人用藥、藥物飲料、醫藥製

劑、護膚藥劑、醫用藥丸、醫用油、藥製糖果、醫用營養食

物、醫用營養飲料、醫用營養品、藥品膠囊、藥物酵素。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/154149

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 美科空品維他素補充國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路163-165號合和工業大廈8

樓B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 : 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 : 灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/154150

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 美科空品維他素補充國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路163-165號合和工業大廈8

樓B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 : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑、人用藥、藥物飲料、醫藥製

劑、護膚藥劑、醫用藥丸、醫用油、藥製糖果、醫用營養食

物、醫用營養飲料、醫用營養品、藥品膠囊、藥物酵素。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黃色，橙色，黑色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/154151

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 美科空品維他素補充國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路163-165號合和工業大廈8

樓B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 : 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 : 紅色，黃色，橙色，黑色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/154152

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : Merck KGaA

 地址 Endereço : Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 

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 : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154153

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東豐尚商業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮莊頭村

委會崗北工業區成業二路1號五樓之四

 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 : 29

[511] 產品 Produtos : 魚（非活）；水果罐頭；加工過的堅果；

食用油；乾蔬菜；肉；以水果為主的零食小吃；牛奶；奶

粉；奶茶（以奶為主）；魚製食品； 以果蔬為主的零食小

吃；醃製蔬菜；果凍；豆腐製品；蛋；木耳；蝦（非活）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154154

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東豐尚商業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮莊頭村

委會崗北工業區成業二路1號五樓之四

 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 : 植物；活家禽；動物食品；釀酒麥芽；新

鮮水果；樹木；新鮮蔬菜；未加工穀種；燕麥；動物棲息

用乾草；龍蝦（活的）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154155

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東豐尚商業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮莊頭村

委會崗北工業區成業二路1號五樓之四

 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；商業中介服

務；通過網站提供商業資訊；替他人推銷；市場行銷；為

商品和服務的買賣雙方提供線上市場；在電腦資料庫中

更新和維護數據；會計；人事管理諮詢；特許經營的商業

管理；進出口代理；藥品零售或批發服務；電腦網絡上的

線上廣告。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154156

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東豐尚商業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮莊頭村

委會崗北工業區成業二路1號五樓之四

 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 : 蝦（非活）； 魚（非活）；水果罐頭；加工

過的堅果；食用油；乾蔬菜；肉；以水果為主的零食小吃；

牛奶；奶粉；奶茶（以奶為主）；魚製食品；以果蔬為主的

零食小吃；醃製蔬菜；牛奶；果凍；豆腐製品；蛋；木耳。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、黑色和白色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/154157

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東豐尚商業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮莊頭村

委會崗北工業區成業二路1號五樓之四

 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 : 玉米花；以穀物為主的零食小吃；以米為

主的零食小吃；脆米餅；大米花；蝦味條；鍋巴；米果（膨

化食品）；已調味的爆米花；爆米花；焦糖爆米花；鍋巴

（膨化食品）；墨西哥式烤乾酪玉米片；裹糖的爆米花；

焦糖爆玉米花；加工過的爆米花；墨西哥式玉米薄片；餅

乾；冰淇淋；咖啡飲料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、黑色和白色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/154158

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東豐尚商業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮莊頭村

委會崗北工業區成業二路1號五樓之四

 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 : 蝦（活的）；植物；活家禽；動物食品；釀

酒麥芽；新鮮水果；樹木；新鮮蔬菜；未加工穀種；燕麥；

動物食品；動物棲息用乾草。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、黑色和白色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/154159

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東豐尚商業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮莊頭村

委會崗北工業區成業二路1號五樓之四

 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 : 無酒精果汁；果汁；水（飲料）；鋰鹽礦

水；礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；蘇打水；汽水；

碳酸水；豆類飲料；無酒精果汁飲料；乳酸飲料（果製品、

非奶）；植物飲料；啤酒；蔬菜汁（飲料）；檸檬水；果昔；

富含蛋白質的運動飲料；飲料製作配料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、黑色和白色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/154160

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東豐尚商業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮莊頭村

委會崗北工業區成業二路1號五樓之四

 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 : 燒酒；蒸餾飲料；酒精飲料（啤酒除外）；

威士忌；葡萄酒；果酒（含酒精）；清酒（日本米酒）；黃

酒；白酒；食用酒精；白蘭地；米酒；開胃酒。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、黑色和白色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/154161

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東豐尚商業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮莊頭村

委會崗北工業區成業二路1號五樓之四

 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；商業中介服

務；通過網站提供商業信息；替他人推銷；市場營銷；為

商品和服務的買賣雙方提供在線市場；在計算機數據庫

中更新和維護數據；會計；人事管理諮詢；特許經營的商

業管理；進出口代理；藥品零售或批發服務；計算機網絡

上的在線廣告。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、黑色和白色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/154162

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東豐尚商業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮莊頭村

委會崗北工業區成業二路1號五樓之四

 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 : 飯店；酒吧服務；餐廳；茶館；動物寄養；

出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；提供野營場地設施；

旅館預訂；養老院；日間托兒所（看孩子）；假日野營住宿

服務；咖啡館；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；提供野營

場地設施；旅遊房屋出租；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、黑色和白色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/154163

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : TTM煙草

 TTM TOBACCO

 地址 Endereço : 馬來西亞雪蘭莪州巴生41400巴剎路

No.68-3A

 No.68-3A, Jalan Pasar, 41400 Klang, Selangor, Malay-

sia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，嚼煙，非醫用含煙草代用品的香

煙，雪茄煙，香煙，小雪茄煙，鼻煙，捲煙紙，香煙過濾

嘴，非貴重金屬製雪茄煙盒，雪茄煙盒，非貴重金屬製香

煙盒，香煙盒，香煙嘴，非貴重金屬製香煙嘴，香煙煙嘴

頭，非貴重金屬煙罐，煙罐，煙袋，煙斗，袖珍捲煙器，吸

煙用打火機，火柴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154170

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : Incyte Holdings Corporation

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

DE 19803-4404, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154171

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : Incyte Holdings Corporation

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

DE 19803-4404, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações médicas impressas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154172

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : Incyte Holdings Corporation

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

DE 19803-4404, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa científica e médica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154173

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : Incyte Holdings Corporation

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

DE 19803-4404, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Providenciar informação médica atra-

vés de websites.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154174

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : Incyte Holdings Corporation

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

DE 19803-4404, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154175

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : Incyte Holdings Corporation

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

DE 19803-4404, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações médicas impressas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/154176

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : Incyte Holdings Corporation

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

DE 19803-4404, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa científica e médica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154177

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : Incyte Holdings Corporation

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

DE 19803-4404, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Providenciar informação médica atra-

vés de websites.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154179

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : GABA International Holding 

GmbH

 地址 Endereço : Grabetsmattweg, Therwil, 4106, Swit-

zerland

 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 : Produtos para higiene oral, incluindo 

pastas de dentes, colutórios, preparações para bran-

queamento dental.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154180

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : GABA International Holding 

GmbH

 地址 Endereço : Grabetsmattweg, Therwil, 4106, Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos de higiene oral de uso medi-

cinal, pastas de dentes medicinais, colutórios medici-

nais; preparações farmacêuticas para os cuidados orais 

e odontológicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154181

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : GABA International Holding 

GmbH

 地址 Endereço : Grabetsmattweg, Therwil, 4106, Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas de dentes, fio dental, utensí-

lios de limpeza interdentais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154182

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 賢忠榮

 地址 Endereço : 中國廣西壯族自治區梧州市岑溪市南渡

鎮峽寶村昌杆九組180號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；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；為商品和服務的買賣雙方

提供在綫市場；通過網站提供商業信息；外購服務（商業

輔助）；特許經營的商業管理。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/154183

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 張歌

 地址 Endereço : 中國黑龍江省哈爾濱市道里區安陽南四

道街16號康安小區29棟5單元4樓2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 : 學校（教育）；組織表演（演出）；廣播和

電視節目製作；演出；遊樂園服務；安排和組織學術討論

會；俱樂部服務（娛樂或教育）；安排和組織音樂會；演

出製作；音樂製作；電影發行；電影歌曲製作；電視節目

編輯。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154184

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : WAR N ER BROS. EN T ER-

TAINMENT INC.

 地址 Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, U.S.A.

 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 : Filmes cinematográficos incluindo co-

média, drama, acção, aventura e/ou animação, e filmes 

cinematográficos para transmissão na televisão in-

cluindo comédia, drama, acção, aventura e/ou anima-

ção; discos de áudio e vídeo e discos digitais versáteis 

incluindo música, comédia, drama, acção, aventura e/ou 

animação; discos de áudio e vídeo e discos digitais ver-

sáteis incluindo música, comédia, drama, acção, aven-

tura e/ou animação; auscultadores stereo; baterias; 

telefones sem fios; leitores de CD; discos CD-ROM de 

jogos de computador; dispositivo de telecomunicações 

sem fio por telefone e/ou rádio; leitores de CDs; rádios; 

tapetes para ratos; óculos, óculos de sol e estojos para 

os mesmos; software de computador para experiências 

digitais; software para uso na criação de experiências 

digitais de usuário único e multiusuário; ficheiros des-

carregáveis contendo imagens de personagens e cenas 

de uma experiência digital narrativa; aplicação de 

software que permite que os usuários de dispositivos 

móveis digitalizem ou vinculem um código QR que 

desencadeie uma experiência digital; software descar-

regável para utilização em jogos de computador em 

linha, software de jogos de computador descarregável; 

software de jogos de computador para uso em telefo-

nes móveis e celulares; programas de vídeo e de jogos 

de computador; cartuchos de jogos de vídeo; software 

para computadores e jogos de vídeo; CD-ROM e dis-

cos de jogos de computador versáteis e programas de 

computador, nomeadamente software que liga vídeo 

e áudio digitalizados a uma rede global de informa-

ção informática; conteúdos multimédia audiovisuais 

descarregáveis no domínio do entretenimento, com 

filmes animados, séries de televisão, comédias e dra-

mas; software de computador, incluindo software para 

streaming de conteúdo de mídia áudio-visual através 

da Internet, software de computador para streaming 

e armazenamento de conteúdo de mídia áudio-visual, 

jogadores de áudio e vídeo descarregáveis para conte-

údo de mídia com funções multimédia e interactivas; 

programas de computador para aceder, navegar e pes-

quisar bases de dados em linha, software que permite 

aos utilizadores reproduzir e programar conteúdos 

de áudio, vídeo, texto e multimédia relacionados com 

o entretenimento; software de aplicação informáti-

ca para transmissão e armazenamento de conteúdos 

multimédia audiovisuais; software de aplicação infor-

mática para transmissão de conteúdos audiovisuais 

através da Internet; software de computador descar-

regável para transmissão de conteúdos audiovisuais 

via Internet; Software descarregável para transmissão 

e armazenamento de conteúdos multimédia audiovi-

suais; emblemas digitais, nomeadamente gráficos ou 

imagens descarregáveis; emblemas digitais codificados 

com dados, nomeadamente gráficos descarregáveis 

ou imagens codificadas com dados; software para ge-

rar emblemas sob a forma de dados codificados para 

impressão ou exibição eletrónica; software para lei-

tura de emblemas impressos ou digitais sob a forma 

de dados codificados; software para importar dados 

codificados de emblemas impressos ou digitais; soft-

ware para exibição de emblemas digitais sob a forma 

de dados codificados; publicações descarregáveis sob 

a forma de livros, livros de banda desenhada, livros 

infantis, guias estratégicos, jornais, boletins informa-

tivos, revistas, livros para colorir, livros de actividades 

infantis e revistas; acessórios de telefones celulares, 

incluindo acessórios para mãos livres, capas e capas de 

rosto para telefones celulares; cartões magnéticos co-

dificados, nomeadamente cartões telefónicos, cartões 

de crédito, cartões de dinheiro, cartões de débito e 

cartões magnéticos de acesso; ímanes decorativos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154186

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : WAR N ER BROS. EN T ER-

TAINMENT INC.

 地址 Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de informática, nomeadamen-

te, criação de uma comunidade on-line para usuários 

registrados participarem em discussões, obter feed-

back de seus pares, formar comunidades virtuais e 

participar em serviços de redes sociais no campo do 

entretenimento de vídeo internacional; design per-

sonalizado de experiências digitais; fornecimento de 

utilização temporária de software informático não 

descarregável em linha para criar experiências digitais 

interativas; concepção e desenvolvimento de software 

para criação de experiências digitais interativas; con-

cepção e desenvolvimento de software de aplicações 

informáticas para a criação de experiências digitais 

interativas; hospedar um site interativo; alojamento de 

conteúdos digitais na Internet, nomeadamente conte-

údos multimédia; alojamento de conteúdos digitais em 

linha, incluindo conteúdos de realidade virtual, publi-

cações digitais, imagens digitais, fotografias digitais, 

gravações de áudio, gravações de áudio-visual, grava-

ções de vídeo, podcasts, dados, informações digitais; 

hospedagem de um site com conteúdo de realidade 

virtual, conteúdo multimídia, publicações digitais, 

imagens digitais, fotografias digitais, vídeos, filmes, fo-

tos, gravações de áudio, conteúdo de áudio, gravações 

de áudio-visual, gravações de vídeo, animação, fotos, 

imagens, mensagens, comentários, texto, informação, 

podcasts, dados, informações digitais, periódicos onli-

ne e blogs; Fornecer um site que ofereça aos usuários 

a capacidade de criar páginas da Web personalizadas 

com informações definidas pelo usuário; Fornecer um 

ambiente on-line que oferece aos usuários a capacida-

de de criar conteúdo personalizado com informações 

definidas pelo usuário; Serviços de design e desenvol-

vimento de aplicações para sites e software; design 

de aplicativos móveis e serviços de desenvolvimento; 

pesquisa e desenvolvimento de experiências físicas e 

digitais; serviços com software para permitir aos usu-

ários criar experiências digitais personalizadas e dinâ-

micas; software informático, nomeadamente, forneci-

mento de software informático não descarregável, em 

linha, para a transmissão de conteúdos audiovisuais 

descarregáveis a pedido na Internet e para televisores 

e dispositivos electrónicos móveis; programação de 

computadores; suporte técnico e serviços de consulto-

ria técnica para a gestão de sistemas de computador, 

bases de dados e aplicativos; concepção gráfica para a 

compilação de páginas Web na Internet; fornecimento 

de informações técnicas relacionadas com hardware 

ou software fornecidos on-line a partir de uma rede 

informática mundial ou da Internet; criação e manu-

tenção de web sites; fornecimento temporário de soft-

ware baseado na Web para permitir upload, captura, 

postagem, exibição, criação, edição, reprodução, visu-

alização de streaming, pré-visualização, exibição, mar-

cação, compartilhamento, manipulação, distribuição, 

publicação e reprodução de mídia eletrónica, conteúdo 

multimídia, vídeos, filmes, imagens, textos, fotos, con-

teúdo de áudio e informações através de redes globais 

de computadores; fornecimento de uso temporário de 

software baseado na Web para permitir o compartilha-

mento de conteúdo multimídia entre os utilizadores; 

fornecimento de um fórum, nomeadamente, disponi-

bilização de um website que permita aos utilizadores 

de computadores carregar e partilhar vídeos, filmes 

e outros conteúdos gerados pelos utilizadores; forne-

cimento de uso temporário de software que permite 

aos utilizadores fazer upload de conteúdo multimídia; 

concepção e desenvolvimento de software de jogos 

de computador e software de jogos de vídeo para uti-

lização em computadores, sistemas de programas de 

jogos de vídeo e redes de computadores; serviços de 

programação de computadores para criação de vídeos 

e jogos de realidade aumentada; programação de com-

putadores para jogos de vídeo; Conceber e modificar 

programas de computador e jogos de vídeo para ter-

ceiros; serviços de desenvolvimento de jogos de vídeo; 

serviços de desenvolvimento de programação de jogos 

de vídeo; desenvolvimento e distribuição de progra-

mas de software e ativos de informação para criar uma 

experiência de usuário baseada em contexto em sites, 

portais e aplicativos móveis; serviços de design gráfico 

por computador, nomeadamente criação de design de 

multimédia, animação e experiências digitais interac-

tivas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154187

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : Júnio Emanuel da Costa Pereira

 地址 Endereço : 澳門羅利老馬路4-6號文德大廈9樓F

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[210] 編號 N.º : N/154189

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 楊文志

 Ieong Man Chi

 地址 Endereço : 澳門黑沙環永添新邨15樓AB座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[730] 申請人 Requerente : 李彌禧

 Lei Nei Hei

 地址 Endereço :

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade :

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 運動鞋、帽子、運動衫、襪子、服裝。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/154190

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 楊文志

 Ieong Man Chi

 地址 Endereço : 澳門黑沙環永添新邨15樓AB座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[730] 申請人 Requerente : 李彌禧

 Lei Nei Hei

 地址 Endereço :

 活動 Actividade :

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 體育活動用球，運動用網，運動球拍。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/154192

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 北京壇城合學教育科技有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區翠微中里14號三層

A745

 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 : 安排和組織大會；組織體育比賽；安排

和組織專家討論會；出借書籍的圖書館；流動圖書館；除

廣告以外的版面設計；遊樂園服務；手語翻譯；動物園服

務；室內水族池出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154200

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 百度在線網絡技術（北京）有限公

司

 BAIDU ONLINE NET WORK TECH NOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街10號百度大

廈

 Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Haidian 

District, Beijing, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機程序（可下載軟件）；已錄製的或

可下載的計算機軟件平臺；全球定位系統（GPS）設備；

運載工具用導航儀器（隨載計算機）；便携式媒體播放

器；運載工具駕駛和控制模擬器；電子芯片；傳感器；液

晶顯示屏；機動車輛用充電裝置；便携式遙控阻車器；網

絡通訊設備；數據處理設備；計算機外圍設備；錄音載
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體；可視電話；內部通訊裝置；汽車多媒體導航系統；可

下載的電子地圖；車載導航設備的計算機應用程序。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154201

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 百度在線網絡技術（北京）有限公

司

 BAIDU ONLINE NET WORK TECH NOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街10號百度大

廈

 Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Haidian 

District, Beijing, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；電動

運載工具；汽車；無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）；自行

車；遙控運載工具（非玩具）；運載工具用輪胎；補內胎用

全套工具；送貨用無人機；運載工具防盜設備；運載工具

內裝飾品；手推車；運載工具防盜報警器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154202

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 百度在線網絡技術（北京）有限公

司

 BAIDU ONLINE NET WORK TECH NOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街10號百度大

廈

 Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Haidian 

District, Beijing, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 車輛租賃服務；車輛定位服務；車輛駕駛

服務；停車場和車庫租賃；導航服務；導航諮詢服務；用

于導航目的的全球定位系統（GPS）設備租賃；運載工具

（車輛）故障救援牽引服務；提供定制駕駛方向；在數據

網絡上提供行車路綫指引；運輸；運輸信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154203

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 百度在線網絡技術（北京）有限公

司

 BAIDU ONLINE NET WORK TECH NOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街10號百度大

廈

 Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Haidian 

District, Beijing, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

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

算機軟件設計；計算機硬件設計和開發諮詢；軟件運營服

務（SaaS）；平臺即服務（PaaS）；氣象信息；車輛性能檢

測；工業品外觀設計；展覽場館設計；地圖繪製服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154204

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 百度在線網絡技術（北京）有限公

司

 BAIDU ONLINE NET WORK TECH NOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街10號百度大

廈

 Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Haidian 

District, Beijing, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機程序（可下載軟件）；已錄製的或

可下載的計算機軟件平臺；全球定位系統（GPS）設備；

運載工具用導航儀器（隨載計算機）；便攜式媒體播放

器；運載工具駕駛和控制模擬器；電子芯片；傳感器；液

晶顯示屏；機動車輛用充電裝置；便携式遙控阻車器；網

絡通訊設備；數據處理設備；計算機外圍設備；錄音載

體；可視電話；內部通訊裝置；汽車多媒體導航系統；可

下載的電子地圖；車載導航設備的計算機應用程序。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154205

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 百度在線網絡技術（北京）有限公

司

 BAIDU ONLINE NET WORK TECH NOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街10號百度大

廈

 Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Haidian 

District, Beijing, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；電動

運載工具；汽車；無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）；自行

車；遙控運載工具（非玩具）；運載工具用輪胎；補內胎用

全套工具；送貨用無人機；運載工具防盜設備；運載工具

內裝飾品；手推車；運載工具防盜報警器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154206

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 百度在線網絡技術（北京）有限公

司

 BAIDU ONLINE NET WORK TECH NOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街10號百度大

廈

 Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Haidian 

District, Beijing, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 車輛租賃服務；車輛定位服務；車輛駕駛

服務；停車場和車庫租賃；導航服務；導航諮詢服務；用

于導航目的的全球定位系統（GPS）設備租賃；運載工具

（車輛）故障救援牽引服務；提供定制駕駛方向；在數據

網絡上提供行車路綫指引；運輸；運輸信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154207

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 百度在線網絡技術（北京）有限公

司

 BAIDU ONLINE NET WORK TECH NOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街10號百度大

廈

 Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Haidian 

District, Beijing, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

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

算機軟件設計；計算機硬件設計和開發諮詢；軟件運營服

務（SaaS）；平臺即服務（PaaS）；氣象信息；車輛性能檢

測；工業品外觀設計；展覽場館設計；地圖繪製服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154208

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 中國移動國際有限公司

 CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心

1座29及30樓

 29/F & 30/F., Tower 1, Kowloon Commerce Ctr.,51 

Kwai Cheong Road, Kwai Chung, 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 : 38

[511] 服務 Serv iços : 通訊社服務；無線電視播送；無線電廣

播；電話通訊傳輸；行動電話通訊傳輸；語音信箱服務；

加值網路之電信傳輸；無線電傳呼；無線電通訊；無線呼

叫服務；電話秘書；網際網絡之電信連結；全球計算機信

息網絡之電信連結；線上信息傳輸；計算機終端機通訊傳

輸；電子郵件傳送；電子信箱租賃；提供電子佈告欄之訊

息傳送；電子佈告欄（電信通訊服務）；電信路線連接；訊

息和影像的計算機傳輸；提供連接全球計算機網絡之電

信通訊服務；提供使用者進入全球計算機網絡通路；電

信通訊路由及連接服務（電信網路連結服務）；聊天室信

息傳輸；為電話購物服務提供電訊頻道；提供網絡聊天

室；提供資料庫存取；提供電子連線網絡資料存取服務；

資料串流傳輸；電報通訊傳輸；電報發送；電報傳送；光

纖網絡通訊傳輸；傳真機通訊傳輸；人造衛星傳送；衛星

電視頻道之出租；視訊會議服務；衛星轉頻器租賃；電傳
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會議服務；視訊會議電信通訊服務；衛星定位訊號傳送服

務；電信傳輸；提供有關電信通訊之信息服務；通訊之信

息服務；電信通訊信息；電信通訊設備租賃；訊息傳送設

備租賃；傳真設備租賃；傳真機租賃；數據機租賃；電話

租賃；通訊器材之租賃；代辦電信門號之申請；線上賀卡

傳送；數據檔案傳送；提供線上論壇；網絡電視播送；網

絡電台廣播；隨選視訊傳送。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154209

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 東莞市馬甲線運動服飾有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮沙頭社區靖海

東路43號金貴溪工業園一棟四樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；褲子；外套；背心（馬甲）；上衣；

運動衫；T恤衫；緊身胸衣（內衣）；內衣；緊身衣褲；內

褲；運動衫；呢絨茄克（服裝）；游泳褲；游泳衣；鞋；帽

子；襪；手套（服裝）；腰帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154210

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 山東街景店車新能源科技股份有限

公司

 地址 Endereço : 中國山東省濰坊市經濟開發區泰祥街

10689號1號樓

 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 : 有篷的車輛；電動運載工具；人力車；鐵

路餐車；拖車（車輛）；房車；機動三輪車；陸、空、水或鐵

路用機動運載工具；廂式餐車；野營車。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154211

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 山東街景店車新能源科技股份有限

公司

 地址 Endereço : 中國山東省濰坊市經濟開發區泰祥街

10689號1號樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serv iços : 廣告；廣告代理；計算機數據庫信息系

統化；自動售貨機出租；組織商業或廣告展覽；替他人推

銷；人事管理諮詢；商業管理和組織諮詢；市場營銷；會

計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154212

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : 楊利朋

 YANG LIPENG

 地址 Endereço : 中國江蘇省建湖縣近湖鎮徐西路31路

 No.31 Xuxi Road, Jinhu Town, Jianhu District, Jiang-

su, People’s Republic of China

 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（旅館、供膳寄宿處）；自助餐廳；飯

店；小吃店；汽車旅館；茶館；旅遊房屋出租；出租椅子、

桌子、桌布和玻璃器具；日間托兒所（看孩子）；餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154213

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/14

[730] 申請人 Requerente : WOONGJIN COWAY CO., LTD.

 地址 Endereço : 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, 

Gongju, Choongcheongnam-do, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Purificadores de ar; limpadores de ar; 

instalações de filtragem de ar; instalações e aparelhos 

de ventilação (ar condicionado); filtros para ar condi-

cionados; aparelhos e instalações para o amaciamento 

da água; filtros para purificadores de água; máquina de 

água potável; aparelhos e instalações para o amacia-

mento da água; aparelhos de secar a roupa (eléctrico); 

esterilizadores; aparelhos de desinfecção; humidifi-
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cadores de ar; desumidificadores de ar; máquinas de 

café, eléctricas; aparelhos de tratamento de roupa, no-

meadamente aparelhos de esterilização, desodorização 

e de secagem para roupas (eléctrico, para fins domésti-

cos); aparelhos e instalações sanitárias; filtros de água 

para torneiras; bidés; filtros para bidés; chuveiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154228

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 許興強

 Xu XingQiang

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園第2座

三樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉乾，魚肉乾，水果罐頭，油炸土豆片，

話梅，山楂片，紫菜，果凍，加工過的堅果，加工過的魚

籽，乾棗，凍乾蔬菜，冷凍水果，果凍。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154229

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 許興強

 Xu XingQiang

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園第2座

三樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶飲料，糖，糖果，果凍，（糖果），

龜苓膏，食品用糖蜜，餅乾，冰淇淋，布丁，糕點。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154230

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 許興強

 Xu XingQiang

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園第2座

三樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶飲料，糖，糖果，果凍，（糖果），

龜苓膏，食品用糖蜜，餅乾，冰淇淋，布丁，糕點。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154231

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 許興強

 Xu XingQiang

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園第2座

三樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶飲料，糖，糖果，果凍，（糖果），

龜苓膏，食品用糖蜜，餅乾，冰淇淋，布丁，糕點。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154232

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 許興強

 Xu XingQiang

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園第2座

三樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶飲料，糖，糖果，果凍，（糖果），

龜苓膏，食品用糖蜜，餅乾，冰淇淋，布丁，糕點。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154233

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15
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[730] 申請人 Requerente : 許興強

 Xu XingQiang

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園第2座

三樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出，樣品散發，廣告，為零售目的

在通訊媒體上展示商品，商業信息，外購服務（商業輔

助），市場營銷，商業審計，銷售展示架出租，藥用，獸醫

用、衛生用劑和醫療用品的零售或批發服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154247

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 金龍羽集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區吉華街道吉華路288 

號金龍羽工業園

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；振動膜（音響）；內部通訊裝置；

照相機（攝影）；視聽教學儀器；電子防盜裝置；眼鏡；電

池充電器；電動調節設備；電線；電纜；電線識別線；絕

緣銅線；電纜接頭套；電線連接物；電器接插件；集成電

路；低壓電源；纖維光纜；光學纖維（光導單纖維）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154250

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門生產力暨科技轉移中心

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau (CPTTM)

 地址 Endereço : Rua de Xangai, n.º 175, Edf. ACM, 6.º 

andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他（專業培訓及科技轉移）outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511] 類別 Classe : 16

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

裝釘用品，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），紙牌，

印刷鉛字，印版。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/154251

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門生產力暨科技轉移中心

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau (CPTTM)

 地址 Endereço : Rua de Xangai, n.º 175, Edf. ACM, 6.º 

andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他（專業培訓及科技轉移）outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[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 : 黑色、藍色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/154252

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門生產力暨科技轉移中心

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau (CPTTM)

 地址 Endereço : Rua de Xangai, n.º 175, Edf. ACM, 6.º 

andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他（專業培訓及科技轉移）outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[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、藍色、如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/154253

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 黃慕涵

 HUANG MU-HAN

 地址 Endereço : 中國台灣831高雄市大寮區拷潭路88-1

號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 P rodutos : 紙製或厚紙板製廣告牌；紙箱或紙板

箱；卡片/圖表；紙杯墊；紙或紙板製緩衝填塞包裝材料；

咖啡濾紙；包裝用塑膠膜；印刷品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154254

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 黃慕涵

 HUANG MU-HAN

 地址 Endereço : 中國台灣831高雄市大寮區拷潭路88-1

號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 非紙製及非紡織品製杯墊；杯子；紙或

塑膠杯；飲水玻璃杯；隔熱瓶/真空保溫瓶；水壺/水瓶；馬

克杯；冷藏瓶；茶葉罐；茶具（餐具）；濾茶器/濾茶球；茶

壺保溫套；茶壺；食物保溫容器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154255

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 黃慕涵

 HUANG MU-HAN

 地址 Endereço : 中國台灣831高雄市大寮區拷潭路88-1

號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 代用咖啡；菊苣【咖啡代用品】；加奶巧

克力飲料；巧克力飲料；加奶可可飲料；可可飲料；咖啡

調味用香料；咖啡；加奶咖啡飲料；咖啡飲料；甜點/甜

點；慕斯甜點【甜點】；飲料用非香精油調味香料/飲料用

非香精油調味香料；作為茶代用品之花或葉；飲料用冰；

冰茶；糖；茶；茶葉飲料；未烘培咖啡；作為咖啡代用品的

植物製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154256

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 黃慕涵

 HUANG MU-HAN

 地址 Endereço : 中國台灣831高雄市大寮區拷潭路88-1

號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 消費者忠誠度方案的管理；企業管理協

助；企業管理和組織諮詢；企業管理諮詢；為消費者提供

商品資訊及購物建議服務；代理進出口服務；協助企業對

外採購服務；人事管理諮詢；人員招募；為其他企業採購

商品及服務；企業營業點評估；藥品、獸醫用藥、衛生製

劑及醫療用補助品的零售或批發服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154257

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 黃慕涵

 HUANG MU-HAN

 地址 Endereço : 中國台灣831高雄市大寮區拷潭路88-1

號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館服務；烹飪設備出租；餐廳服務；

小吃店服務。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/154258

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 廬慧明

 Lou Wei Ming

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路694號泉鴻

花園福苑32ºI座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售服務（超市服務）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154259

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 廬慧明

 Lou Wei Ming

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路694號泉鴻

花園福苑32ºI座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供餐飲服務，提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/154260

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

 地址 Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, 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; produtos de higiene pes-

soal; produtos de maquilhagem; preparações para a re-

moção de maquilhagem; preparações cosméticas para 

os cuidados da pele; preparações de protecção solar; 

produtos para os cuidados dos cabelos; produtos para 

os cuidados das unhas; preparações cosméticas para o 

banho; sabões; perfumaria; óleos essenciais; prepara-

ções para perfumar o ambiente; desodorizantes para 

humanos ou para animais; anti-transpirantes [artigos 

de toilette]; preparações refrescantes do hálito para a 

higiene pessoal; algodão para uso cosmético; cotonetes 

de algodão para uso cosmético; máscaras de beleza; 

géis de massagem, sem ser para uso medicinal; lenços 

impregnados de loções cosméticas; papel absorvente 

para o rosto para uso cosmético; pestanas postiças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154261

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

 地址 Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios cosméticos e de toilette; 

caixas de pós compactos; borlas para pó-de-arroz; es-

ponjas de maquilhagem; esponjas de toilette; pincéis 

de maquilhagem; pincéis cosméticos; espátulas cos-

méticas; aplicadores cosméticos; estojos de artigos de 

toucador guarnecidos; estojos de toilette; estojos adap-

tados para utensílios de cosmética; caixas e recipientes 

para discos de algodão para uso cosmético; garrafas 

plásticas; pulverizadores de perfume; frascos para 

perfume; saboneteiras; caixas para sabão; distribuido-

res de sabão; pentes; escovas; suportes para esponjas; 

utensílios para remoção de maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154262

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Factory, 

Inc.

 地址 Endereço : 115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-

-Cho, Naruto-Shi, Tokushima 772-8601, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas e veterinárias; preparações de aminoácidos para 

uso medicinal; suplementos dietéticos e nutricionais; 

alimentos, bebidas e substâncias nutricionais ou dieté-

ticas; soluções de infusões medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154263

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Factory, 

Inc.

 地址 Endereço : 115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-

-Cho, Naruto-Shi, Tokushima 772-8601, 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 e substâncias farmacêu-

ticas e veterinárias; preparações e substâncias farma-

cêuticas para doenças do fígado; preparações de ami-

noácidos para uso medicinal; suplementos dietéticos e 

nutricionais; alimentos, bebidas e substâncias nutricio-

nais ou dietéticas; alimentos e bebidas para doentes; 

alimentos nutritivos sob a forma sólida, pó ou líquida 

que contenham proteínas, péptidos, aminoácidos como 

fonte de proteínas; soluções de infusões medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154264

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 八百長春生技有限公司

 EIGHT HUNDRED CHANGCHUN BIOTECH 

LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣 苗栗縣公館鄉五谷村3鄰107-

33號

 No. 107-33, Wugu Village, Gongguan Township, Miao-

li County, Taiwan, Chilna

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；膳食纖維補充品；醫療用草本

植物萃取物；營養補充品；藥用酒【醫藥製劑】；醫療用草

藥茶；醫藥用膠囊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154265

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 百佳利（澳門）有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路S/N新城市商業中心

1樓BH

 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 P rodutos : 食品用膠、魚子醬、腌製水果、豬肉食

品、土豆片（油炸）、食用油、水果蜜餞，油炸丸子、魚片，

魚（非活），貽貝（非活），食用棕櫚油，精製堅果仁，加

工過的花生，魚製食品，水果片，腌製魚，蝦（非活），鹽

腌魚，烤紫菜，以水果為主的零食小吃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154266

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 百佳利（澳門）有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路S/N新城市商業中心

1樓BH

 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 : 餅乾，曲奇餅乾，糖果，可可製品，咖啡，

蛋糕，茶，調味品，軟糖（糖果），小蛋糕（糕點），酥皮糕

點，蛋白杏仁餅（糕點），花生糖果，燕麥食品、醬菜（調

味品），由碎穀，乾果和堅果製的早餐食品，以穀物為主

的零食小吃，以米為主的零食小吃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154267

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 百佳利（澳門）有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路S/N新城市商業中心

1樓BH
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 P rodutos : 食品用膠、魚子醬、腌製水果、豬肉食

品、土豆片（油炸）、食用油、水果蜜餞，油炸丸子、魚片，

魚（非活），貽貝（非活），食用棕櫚油，精製堅果仁，加

工過的花生，魚製食品，水果片，腌製魚，蝦（非活），鹽

腌魚，烤紫菜，以水果為主的零食小吃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154268

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 百佳利（澳門）有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路S/N新城市商業中心

1樓BH

 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 : 餅乾，曲奇餅乾，糖果，可可製品，咖啡，

蛋糕，茶，調味品，軟糖（糖果），小蛋糕（糕點），酥皮糕

點，蛋白杏仁餅（糕點），花生糖果，燕麥食品、醬菜（調

味品），由碎穀，乾果和堅果製的早餐食品，以穀物為主

的零食小吃，以米為主的零食小吃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154269

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 百佳利（澳門）有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路S/N新城市商業中心

1樓BH

 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 P rodutos : 食品用膠、魚子醬、腌製水果、豬肉食

品、土豆片（油炸）、食用油、水果蜜餞，油炸丸子、魚片，

魚（非活），貽貝（非活），食用棕櫚油，精製堅果仁，加

工過的花生，魚製食品，水果片，腌製魚，蝦（非活），鹽

腌魚，烤紫菜，以水果為主的零食小吃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154270

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 百佳利（澳門）有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路S/N新城市商業中心

1樓BH

 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 : 餅乾，曲奇餅乾，糖果，可可製品，咖啡，

蛋糕，茶，調味品，軟糖（糖果），小蛋糕（糕點），酥皮糕

點，蛋白杏仁餅（糕點），花生糖果，燕麥食品、醬菜（調

味品），由碎穀，乾果和堅果製的早餐食品，以穀物為主

的零食小吃，以米為主的零食小吃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154289

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 宜蘭食品工業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣宜蘭縣蘇澳鎮新城路13號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 安眠藥；鎮靜劑；藥用糖漿；醫用礦泉

水；魚肝油；藥用草藥茶；醫藥製劑；人用藥；藥物飲料；

醫用營養飲料；膳食纖維；醫用營養食物；醫用營養品；

營養補充劑；藥酒；嬰兒食品；空氣淨化製劑；動物用膳

食補充劑；驅蟲用香；醫用敷料；牙填料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色、黃色、白色，如圖所

示。
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[210] 編號 N.º : N/154290

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 宜蘭食品工業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣宜蘭縣蘇澳鎮新城路13號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉脯；食用海藻提取物；魚製食品；肉罐

頭；加工過的檳榔；紫菜；蛋；豆奶；奶粉；牛乳製品；牛

奶飲料（以牛奶為主）；優酪乳；牛奶；食用油脂；水果沙

拉；果凍；加工過的堅果；以果蔬為主的零食小吃；乾食

用菌；豆腐製品。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/154291

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 宜蘭食品工業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣宜蘭縣蘇澳鎮新城路13號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；巧克

力；蜂蜜；餅乾；糕點；月餅；粥；穀類製品；速食麵；方便

粉絲；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；麵

條；霜淇淋；除香精油外的食物用調味品；酵母；家用嫩

肉劑；攪稠奶油製劑；食用預製穀蛋白。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/154292

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 宜蘭食品工業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣宜蘭縣蘇澳鎮新城路13號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；水（飲料）；無酒精飲料；汽水；無

酒精果汁飲料；乳酸飲料（果製品，非奶）；奶茶（非奶為

主）；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；植物飲料；製飲

料用糖漿。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/154294

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 媽咪雞蛋仔有限公司

 MAMMY PANCAKE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界沙田小瀝源康林苑景林閣32樓

6室

 Flat 6, 32/F., King Lam House, Hong Lam Court, Siu 

Lek Yuen, Sha Tin, N. T., Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；飯店；餐館；自助餐廳；快餐館；流

動飲食供應。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/154298

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/15

[730] 申請人 Requerente : 華衛集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場263號中土大廈

5/L

 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 : 安全保衛諮詢，知識產權諮詢。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，粉紅色，橙色，白色，灰

色，銀色（如圖所示）。
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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

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/128427 2019/06/11 2019/06/11 Europharm Laboratoires Company Limited 05

N/130081 2019/06/11 2019/06/11 N.V. Nutricia 05

N/130082 2019/06/11 2019/06/11 N.V. Nutricia 29

N/130083 2019/06/11 2019/06/11 N.V. Nutricia 30

N/130084 2019/06/11 2019/06/11 N.V. Nutricia 32

N/132829 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司 16

N/132833 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司 16

N/140890 2019/06/11 2019/06/11 謝路生

Che Lou Sang

41

N/142861 2019/06/11 2019/06/11 Sunrise Plus (Pte) Ltd 05

N/142868 2019/06/11 2019/06/11 Sunrise Plus (Pte) Ltd 35

N/143975 2019/06/11 2019/06/11 齊力國際行銷股份有限公司

CHI-LI INTERNATIONAL MARKETING CO., LTD.

29

N/143977 2019/06/11 2019/06/11 齊力國際行銷股份有限公司

CHI-LI INTERNATIONAL MARKETING CO., LTD.

43

N/143979 2019/06/11 2019/06/11 智掂科技（深圳）有限公司 28

N/143990 2019/06/11 2019/06/11 唐永明

TONG WING MING

30

N/143991 2019/06/11 2019/06/11 唐永明

TONG WING MING

30

N/144400 2019/06/11 2019/06/11 NAKIRYU CO., LTD. (Kabushiki Kaisha NAKIRYU) 30

N/144402 2019/06/11 2019/06/11 NAKIRYU CO., LTD. (Kabushiki Kaisha NAKIRYU) 30

N/144516 2019/06/11 2019/06/11 Black Star Pastry Pty Ltd 35

N/144520 2019/06/11 2019/06/11 Black Star Pastry Pty Ltd 35

N/144829 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 03

N/145107 2019/06/11 2019/06/11 NG Brand 18

N/145108 2019/06/11 2019/06/11 NG Brand 25

N/145109 2019/06/11 2019/06/11 NG Brand 35

N/145577 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 09

N/145578 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 35

N/145579 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 09
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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/145580 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 35

N/145581 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 09

N/145582 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 35

N/145583 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 09

N/145584 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 35

N/145585 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 09

N/145586 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 35

N/145587 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 09

N/145588 2019/06/11 2019/06/11 南昌黑鯊科技有限公司 35

N/145656 2019/06/11 2019/06/11 嘉創投資有限公司

ELEGANT BEST INVESTMENT LIMITED

03

N/145657 2019/06/11 2019/06/11 嘉創投資有限公司

ELEGANT BEST INVESTMENT LIMITED

21

N/145658 2019/06/11 2019/06/11 嘉創投資有限公司

ELEGANT BEST INVESTMENT LIMITED

35

N/145659 2019/06/11 2019/06/11 嘉創投資有限公司

ELEGANT BEST INVESTMENT LIMITED

44

N/145685 2019/06/11 2019/06/11 PHARMATON AG 05

N/145703 2019/06/11 2019/06/11 奧貝爾&勞倫特公司

AUBERLET ET LAURENT

19

N/145704 2019/06/11 2019/06/11 奧貝爾&勞倫特公司

AUBERLET ET LAURENT

20

N/145705 2019/06/11 2019/06/11 奧貝爾&勞倫特公司

AUBERLET ET LAURENT

35

N/145706 2019/06/11 2019/06/11 奧貝爾&勞倫特公司

AUBERLET ET LAURENT

37

N/145707 2019/06/11 2019/06/11 奧貝爾&勞倫特公司

AUBERLET ET LAURENT

40

N/145708 2019/06/11 2019/06/11 奧貝爾&勞倫特公司

AUBERLET ET LAURENT

42

N/145769 2019/06/11 2019/06/11 Marriott Worldwide Corporation 35

N/145770 2019/06/11 2019/06/11 Marriott Worldwide Corporation 36

N/145771 2019/06/11 2019/06/11 Marriott Worldwide Corporation 43

N/145772 2019/06/11 2019/06/11 Marriott Worldwide Corporation 35

N/145773 2019/06/11 2019/06/11 Marriott Worldwide Corporation 36

N/145774 2019/06/11 2019/06/11 Marriott Worldwide Corporation 43

N/145777 2019/06/11 2019/06/11 Blueandyellow LLC 16

N/145778 2019/06/11 2019/06/11 Blueandyellow LLC 25

N/145779 2019/06/11 2019/06/11 Blueandyellow LLC 28

N/145823 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 09

N/145824 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 16
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N/145825 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 35

N/145826 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 38

N/145827 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 41

N/145828 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 42

N/145829 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 44

N/145830 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 45

N/145831 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 09

N/145832 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 16

N/145833 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 35

N/145834 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 38

N/145835 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 41

N/145836 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 42

N/145837 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 44

N/145838 2019/06/11 2019/06/11 Elsevier Limited 45

N/145862 2019/06/11 2019/06/11 七元素遊戲有限公司 09

N/145863 2019/06/11 2019/06/11 七元素遊戲有限公司 16

N/145864 2019/06/11 2019/06/11 七元素遊戲有限公司 35

N/145865 2019/06/11 2019/06/11 七元素遊戲有限公司 38

N/145866 2019/06/11 2019/06/11 七元素遊戲有限公司 41

N/145867 2019/06/11 2019/06/11 七元素遊戲有限公司 42

N/145874 2019/06/11 2019/06/11 杭州時趣信息技術有限公司

Hangzhou Shiqu Information and Technology Co., Ltd.

38

N/145926 2019/06/11 2019/06/11 GungHo Onl ine Enter ta inment, Inc. (GungHo Onl ine 

Entertainment Kabushiki Kaisha)

09

N/145927 2019/06/11 2019/06/11 GungHo Onl ine Enter ta inment, I nc. (GungHo Onl ine 

Entertainment Kabushiki Kaisha)

41

N/145959 2019/06/11 2019/06/11 小米科技有限責任公司 07

N/145960 2019/06/11 2019/06/11 小米科技有限責任公司 09

N/145961 2019/06/11 2019/06/11 小米科技有限責任公司 11

N/145962 2019/06/11 2019/06/11 小米科技有限責任公司 35

N/145963 2019/06/11 2019/06/11 小米科技有限責任公司 37

N/145964 2019/06/11 2019/06/11 小米科技有限責任公司 42

N/145975 2019/06/11 2019/06/11 許雄守

HEO WOONG SU

25

N/146046 2019/06/11 2019/06/11 Selfridges Retail Limited 35

N/146047 2019/06/11 2019/06/11 Selfridges Retail Limited 09

N/146081 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 05

N/146082 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 44

N/146083 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 05

N/146084 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 05
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N/146085 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 29

N/146086 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 30

N/146087 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 35

N/146088 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 29

N/146089 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 30

N/146090 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 35

N/146131 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 35

N/146132 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 37

N/146133 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 35

N/146134 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 37

N/146135 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 35

N/146137 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 35

N/146138 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 35

N/146141 2019/06/11 2019/06/11 A.S. Watson TM Limited 35

N/146195 2019/06/11 2019/06/11 KAVIARI SAS 29

N/146196 2019/06/11 2019/06/11 KAVIARI SAS 30

N/146197 2019/06/11 2019/06/11 KAVIARI SAS 31

N/146211 2019/06/11 2019/06/11 深圳市臉萌科技有限公司

Shenzhen Lianmeng Technology Co., Ltd.

09

N/146212 2019/06/11 2019/06/11 深圳市臉萌科技有限公司

Shenzhen Lianmeng Technology Co., Ltd.

35

N/146213 2019/06/11 2019/06/11 深圳市臉萌科技有限公司

Shenzhen Lianmeng Technology Co., Ltd.

38

N/146214 2019/06/11 2019/06/11 深圳市臉萌科技有限公司

Shenzhen Lianmeng Technology Co., Ltd.

41

N/146215 2019/06/11 2019/06/11 深圳市臉萌科技有限公司

Shenzhen Lianmeng Technology Co., Ltd.

09

N/146216 2019/06/11 2019/06/11 深圳市臉萌科技有限公司

Shenzhen Lianmeng Technology Co., Ltd.

35

N/146217 2019/06/11 2019/06/11 深圳市臉萌科技有限公司

Shenzhen Lianmeng Technology Co., Ltd.

38

N/146218 2019/06/11 2019/06/11 深圳市臉萌科技有限公司

Shenzhen Lianmeng Technology Co., Ltd.

41

N/146344 2019/06/11 2019/06/11 TRATON AG 35

N/146345 2019/06/11 2019/06/11 TRATON AG 36

N/146346 2019/06/11 2019/06/11 TRATON AG 38

N/146347 2019/06/11 2019/06/11 TRATON AG 42

N/146413 2019/06/11 2019/06/11 RAEL KOREA, INC. 35

N/146488 2019/06/11 2019/06/11 Ferring B.V. 05

N/146541 2019/06/11 2019/06/11 汕頭市潮庭食品股份有限公司 29

N/146542 2019/06/11 2019/06/11 汕頭市潮庭食品股份有限公司 30
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N/146617 2019/06/11 2019/06/11 JUUL Labs, Inc. 09

N/146618 2019/06/11 2019/06/11 JUUL Labs, Inc. 34

N/146619 2019/06/11 2019/06/11 JUUL Labs, Inc. 09

N/146620 2019/06/11 2019/06/11 JUUL Labs, Inc. 34

N/146621 2019/06/11 2019/06/11 JUUL Labs, Inc. 09

N/146622 2019/06/11 2019/06/11 JUUL Labs, Inc. 34

N/146623 2019/06/11 2019/06/11 JUUL Labs, Inc. 09

N/146624 2019/06/11 2019/06/11 JUUL Labs, Inc. 34

N/146625 2019/06/11 2019/06/11 JUUL Labs, Inc. 09

N/146626 2019/06/11 2019/06/11 JUUL Labs, Inc. 34

N/146649 2019/06/11 2019/06/11 SoftBank Robotics Group Corp. 09

N/146650 2019/06/11 2019/06/11 SoftBank Robotics Group Corp. 37

N/146702 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 10

N/146709 2019/06/11 2019/06/11 張煥 25

N/146723 2019/06/11 2019/06/11 Apple Inc. 09

N/146724 2019/06/11 2019/06/11 Apple Inc. 09

N/146725 2019/06/11 2019/06/11 Apple Inc. 42

N/146727 2019/06/11 2019/06/11 Apple Inc. 09

N/146728 2019/06/11 2019/06/11 Apple Inc. 42

N/146795 2019/06/11 2019/06/11 BOHNING COMPANY LTD. 28

N/146796 2019/06/11 2019/06/11 BOHNING COMPANY LTD. 28

N/146797 2019/06/11 2019/06/11 BOHNING COMPANY LTD. 28

N/146798 2019/06/11 2019/06/11 BOHNING COMPANY LTD. 28

N/146799 2019/06/11 2019/06/11 BOHNING COMPANY LTD. 28

N/146800 2019/06/11 2019/06/11 BOHNING COMPANY LTD. 28

N/146801 2019/06/11 2019/06/11 BOHNING COMPANY LTD. 28

N/146802 2019/06/11 2019/06/11 BOHNING COMPANY LTD. 28

N/146819 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/146820 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 35

N/146821 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 41

N/146824 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/146825 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 35

N/146826 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 41

N/146829 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/146830 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 35

N/146831 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 41

N/146834 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/146835 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 35

N/146836 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 41

N/146839 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25
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N/146840 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 35

N/146841 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 41

N/146842 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/146843 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/146844 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/146845 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/146848 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/146849 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 35

N/146850 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 41

N/146886 2019/06/11 2019/06/11 INCYTE HOLDINGS CORPORATION 05

N/146887 2019/06/11 2019/06/11 INCYTE HOLDINGS CORPORATION 05

N/146888 2019/06/11 2019/06/11 INCYTE HOLDINGS CORPORATION 05

N/146919 2019/06/11 2019/06/11 釋戒晟

Shi Jie Sheng

30

N/146960 2019/06/11 2019/06/11 阿秋甜品私人有限公司

Ah Chew Desserts Pte. Ltd.

43

N/146961 2019/06/11 2019/06/11 阿秋甜品私人有限公司

Ah Chew Desserts Pte. Ltd.

43

N/146969 2019/06/11 2019/06/11 環愛心有限公司

ECOMINE CO., LTD

03

N/146970 2019/06/11 2019/06/11 環愛心有限公司

ECOMINE CO., LTD

03

N/146971 2019/06/11 2019/06/11 環愛心有限公司

ECOMINE CO., LTD

44

N/146972 2019/06/11 2019/06/11 環愛心有限公司

ECOMINE CO., LTD

44

N/146979 2019/06/11 2019/06/11 Asia Pacific Cosmetics Corporation Limited 03

N/146988 2019/06/11 2019/06/11 Apple Inc. 09

N/146997 2019/06/11 2019/06/11 PIERRE BALMAIN S.A.S. 09

N/146999 2019/06/11 2019/06/11 PIERRE BALMAIN S.A.S. 18

N/147000 2019/06/11 2019/06/11 PIERRE BALMAIN S.A.S. 25

N/147001 2019/06/11 2019/06/11 PIERRE BALMAIN S.A.S. 35

N/147002 2019/06/11 2019/06/11 PIERRE BALMAIN S.A.S. 09

N/147003 2019/06/11 2019/06/11 PIERRE BALMAIN S.A.S. 14

N/147004 2019/06/11 2019/06/11 PIERRE BALMAIN S.A.S. 18

N/147005 2019/06/11 2019/06/11 PIERRE BALMAIN S.A.S. 25

N/147006 2019/06/11 2019/06/11 PIERRE BALMAIN S.A.S. 35

N/147021 2019/06/11 2019/06/11 Arcobräu Gräfliches Brauhaus GmbH & Co. KG 32

N/147029 2019/06/11 2019/06/11 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. 19

N/147044 2019/06/11 2019/06/11 美商博奕研究國際有限責任公司

Gaming Laboratories International, LLC

09
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N/147045 2019/06/11 2019/06/11 美商博奕研究國際有限責任公司

Gaming Laboratories International, LLC

35

N/147046 2019/06/11 2019/06/11 美商博奕研究國際有限責任公司

Gaming Laboratories International, LLC

41

N/147047 2019/06/11 2019/06/11 美商博奕研究國際有限責任公司

Gaming Laboratories International, LLC

42

N/147048 2019/06/11 2019/06/11 美商博奕研究國際有限責任公司

Gaming Laboratories International, LLC

45

N/147077 2019/06/11 2019/06/11 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 03

N/147078 2019/06/11 2019/06/11 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 05

N/147079 2019/06/11 2019/06/11 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 21

N/147095 2019/06/11 2019/06/11 孔碩 35

N/147096 2019/06/11 2019/06/11 孔碩 43

N/147156 2019/06/11 2019/06/11 INCYTE HOLDINGS CORPORATION 05

N/147157 2019/06/11 2019/06/11 Mapbox, Inc. 09

N/147158 2019/06/11 2019/06/11 Mapbox, Inc. 42

N/147200 2019/06/11 2019/06/11 深圳前海聯易融金融服務有限公司 35

N/147201 2019/06/11 2019/06/11 深圳前海聯易融金融服務有限公司 36

N/147202 2019/06/11 2019/06/11 深圳前海聯易融金融服務有限公司 35

N/147203 2019/06/11 2019/06/11 深圳前海聯易融金融服務有限公司 36

N/147204 2019/06/11 2019/06/11 深圳前海聯易融金融服務有限公司 35

N/147205 2019/06/11 2019/06/11 深圳前海聯易融金融服務有限公司 36

N/147280 2019/06/11 2019/06/11 Honeywell International Inc. 09

N/147281 2019/06/11 2019/06/11 Honeywell International Inc. 41

N/147284 2019/06/11 2019/06/11 Foundations inc. 03

N/147286 2019/06/11 2019/06/11 Foundations inc. 03

N/147348 2019/06/11 2019/06/11 Apple Inc. 09

N/147360 2019/06/11 2019/06/11 Apple Inc. 09

N/147361 2019/06/11 2019/06/11 湖北極速看點科技有限公司

Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.

09

N/147362 2019/06/11 2019/06/11 湖北極速看點科技有限公司

Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.

35

N/147363 2019/06/11 2019/06/11 湖北極速看點科技有限公司

Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.

38

N/147364 2019/06/11 2019/06/11 湖北極速看點科技有限公司

Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.

42

N/147412 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 05

N/147413 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 10

N/147414 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 44

N/147418 2019/06/11 2019/06/11 BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 30

N/147419 2019/06/11 2019/06/11 BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 43
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N/147424 2019/06/11 2019/06/11 魯比林有限公司

RUBY RING LIMITED

20

N/147425 2019/06/11 2019/06/11 魯比林有限公司

RUBY RING LIMITED

24

N/147426 2019/06/11 2019/06/11 魯比林有限公司

RUBY RING LIMITED

20

N/147427 2019/06/11 2019/06/11 魯比林有限公司

RUBY RING LIMITED

24

N/147428 2019/06/11 2019/06/11 魯比林有限公司

RUBY RING LIMITED

20

N/147429 2019/06/11 2019/06/11 魯比林有限公司

RUBY RING LIMITED

24

N/147444 2019/06/11 2019/06/11 Apple Inc. 09

N/147445 2019/06/11 2019/06/11 Apple Inc. 14

N/147467 2019/06/11 2019/06/11 STEY LIMITED 36

N/147468 2019/06/11 2019/06/11 STEY LIMITED 43

N/147483 2019/06/11 2019/06/11 Skorpio Limited 03

N/147484 2019/06/11 2019/06/11 Skorpio Limited 09

N/147485 2019/06/11 2019/06/11 Skorpio Limited 14

N/147486 2019/06/11 2019/06/11 Skorpio Limited 18

N/147487 2019/06/11 2019/06/11 Skorpio Limited 25

N/147533 2019/06/11 2019/06/11 DSG INTERNATIONAL LIMITED 03

N/147534 2019/06/11 2019/06/11 DSG INTERNATIONAL LIMITED 05

N/147535 2019/06/11 2019/06/11 DSG INTERNATIONAL LIMITED 10

N/147536 2019/06/11 2019/06/11 DSG INTERNATIONAL LIMITED 16

N/147566 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 05

N/147567 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 10

N/147568 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 44

N/147569 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 05

N/147570 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 10

N/147571 2019/06/11 2019/06/11 Pharmacia & Upjohn Company LLC 44

N/147617 2019/06/11 2019/06/11 督凱提能源股份公司

DUCATI ENERGIA S.p.A.

07

N/147618 2019/06/11 2019/06/11 督凱提能源股份公司

DUCATI ENERGIA S.p.A.

09

N/147619 2019/06/11 2019/06/11 督凱提能源股份公司

DUCATI ENERGIA S.p.A.

07

N/147620 2019/06/11 2019/06/11 督凱提能源股份公司

DUCATI ENERGIA S.p.A.

09

N/147689 2019/06/11 2019/06/11 COMTES DE DAMPIERRE 33

N/147691 2019/06/11 2019/06/11 浙江吉利控股集團有限公司

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

09
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N/147692 2019/06/11 2019/06/11 浙江吉利控股集團有限公司

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

39

N/147693 2019/06/11 2019/06/11 Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation) 03

N/147694 2019/06/11 2019/06/11 Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation) 21

N/147696 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/147697 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/147698 2019/06/11 2019/06/11 Vans, Inc. 25

N/147711 2019/06/11 2019/06/11 帕拉馬有限公司

Palama-lapa Co., Ltd.

03

N/147712 2019/06/11 2019/06/11 帕拉馬有限公司

Palama-lapa Co., Ltd.

44

N/147719 2019/06/11 2019/06/11 ASCORBIO MARKETING CO.,LTD 05

N/147765 2019/06/11 2019/06/11 Tea Commerce & Industry’s Association of Fukuoka Prefecture

National Federation of Agricultural Cooperative Associations

30

N/147767 2019/06/11 2019/06/11 AICHI TOKEI DENKI CO., LTD. 09

N/147789 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 07

N/147791 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 35

N/147793 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 42

N/147794 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 07

N/147796 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 35

N/147798 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 42

N/147799 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 07

N/147801 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 35

N/147803 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 42

N/147804 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 07

N/147806 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 35

N/147808 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 42

N/147809 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 07

N/147811 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 35

N/147813 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 42

N/147814 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 07

N/147816 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 35

N/147818 2019/06/11 2019/06/11 Toshiba Memory Corporation 42

N/147851 2019/06/11 2019/06/11 Drunk Elephant, LLC 03

N/147855 2019/06/11 2019/06/11 LINXON PVT LTD. 37

N/147856 2019/06/11 2019/06/11 LINXON PVT LTD. 40

N/147857 2019/06/11 2019/06/11 LINXON PVT LTD. 42

N/147858 2019/06/11 2019/06/11 LINXON PVT LTD. 39

N/147865 2019/06/11 2019/06/11 STEFANO RICCI S.p.A. 26

N/147874 2019/06/11 2019/06/11 Ferring B.V. 10
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N/147882 2019/06/11 2019/06/11 江榮原

CHIANG, JUNG-YUAN   

03

N/147883 2019/06/11 2019/06/11 江榮原

CHIANG, JUNG-YUAN   

30

N/147884 2019/06/11 2019/06/11 江榮原

CHIANG, JUNG-YUAN   

35

N/147896 2019/06/11 2019/06/11 威帝弗有限公司

Vertiv Corporation

09

N/147897 2019/06/11 2019/06/11 威帝弗有限公司

Vertiv Corporation

40

N/147898 2019/06/11 2019/06/11 威帝弗有限公司

Vertiv Corporation

42

N/147900 2019/06/11 2019/06/11 HIROSOPHY Co., Ltd. 03

N/147901 2019/06/11 2019/06/11 HIROSOPHY Co., Ltd. 05

N/147902 2019/06/11 2019/06/11 HIROSOPHY Co., Ltd. 03

N/147903 2019/06/11 2019/06/11 HIROSOPHY Co., Ltd. 05

N/147907 2019/06/11 2019/06/11 INCYTE HOLDINGS CORPORATION 05

N/147908 2019/06/11 2019/06/11 FORDAYS CO., LTD. 03

N/147909 2019/06/11 2019/06/11 FORDAYS CO., LTD. 05

N/147910 2019/06/11 2019/06/11 FORDAYS CO., LTD. 32

N/147993 2019/06/11 2019/06/11 ZS Pharma, Inc 05

N/147994 2019/06/11 2019/06/11 ZS Pharma, Inc 05

N/147995 2019/06/11 2019/06/11 ZS Pharma, Inc 05

N/147996 2019/06/11 2019/06/11 ZS Pharma, Inc 05

N/148019 2019/06/11 2019/06/11 JUUL Labs, Inc. 35

N/148024 2019/06/11 2019/06/11 意大利拉費尼（高級時裝）服飾有限公司

ITALY CAL (LEAD FASHION) GARMENT COMPANY 

LIMITED

18

N/148025 2019/06/11 2019/06/11 意大利拉費尼（高級時裝）服飾有限公司

ITALY CAL (LEAD FASHION) GARMENT COMPANY 

LIMITED

25

N/148026 2019/06/11 2019/06/11 意大利拉費尼（高級時裝）服飾有限公司

ITALY CAL (LEAD FASHION) GARMENT COMPANY 

LIMITED

18

N/148027 2019/06/11 2019/06/11 意大利拉費尼（高級時裝）服飾有限公司

ITALY CAL (LEAD FASHION) GARMENT COMPANY 

LIMITED

25

N/148050 2019/06/11 2019/06/11 LABOGENE A/S 07

N/148051 2019/06/11 2019/06/11 LABOGENE A/S 09

N/148052 2019/06/11 2019/06/11 LABOGENE A/S 11

N/148053 2019/06/11 2019/06/11 LABOGENE A/S 42

N/148054 2019/06/11 2019/06/11 LABOGENE A/S 07
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N/148055 2019/06/11 2019/06/11 LABOGENE A/S 09

N/148056 2019/06/11 2019/06/11 LABOGENE A/S 11

N/148057 2019/06/11 2019/06/11 LABOGENE A/S 42

N/148077 2019/06/11 2019/06/11 Monster Energy Company 32

N/148078 2019/06/11 2019/06/11 Monster Energy Company 32

N/148253 2019/06/11 2019/06/11 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

09

N/148254 2019/06/11 2019/06/11 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

35

N/148255 2019/06/11 2019/06/11 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

37

N/148256 2019/06/11 2019/06/11 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

39

N/148257 2019/06/11 2019/06/11 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

42

N/148276 2019/06/11 2019/06/11 SoftBank Robotics Group Corp. 37

N/148287 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 09

N/148288 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 16

N/148289 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 25

N/148291 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 41

N/148292 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 42

N/148293 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 45

N/148294 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 09

N/148295 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 16

N/148296 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 25

N/148298 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 41

N/148299 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 42

N/148300 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 45

N/148301 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 09

N/148302 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 16

N/148303 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 25

N/148305 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 41

N/148306 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 42

N/148307 2019/06/11 2019/06/11 DigiPen (USA) Corporation 45

N/148347 2019/06/11 2019/06/11 四川至膳品牌管理有限公司 43

N/148351 2019/06/11 2019/06/11 廣州市標頂餐飲管理有限公司 30

N/148352 2019/06/11 2019/06/11 廣州市標頂餐飲管理有限公司 32

N/148353 2019/06/11 2019/06/11 廣州市標頂餐飲管理有限公司 35

N/148354 2019/06/11 2019/06/11 廣州市標頂餐飲管理有限公司 43

N/148355 2019/06/11 2019/06/11 廣州市標頂餐飲管理有限公司 30
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N/148357 2019/06/11 2019/06/11 深圳市友基技術有限公司 09

N/148358 2019/06/11 2019/06/11 深圳市友基技術有限公司 09

N/148359 2019/06/11 2019/06/11 Hotel Lotte Co., Ltd. 43

N/148360 2019/06/11 2019/06/11 Hotel Lotte Co., Ltd. 43

N/148388 2019/06/11 2019/06/11 Alibaba Group Holding Limited 09

N/148389 2019/06/11 2019/06/11 Alibaba Group Holding Limited 36

N/148390 2019/06/11 2019/06/11 Alibaba Group Holding Limited 42

N/148391 2019/06/11 2019/06/11 Alibaba Group Holding Limited 09

N/148392 2019/06/11 2019/06/11 Alibaba Group Holding Limited 36

N/148393 2019/06/11 2019/06/11 Alibaba Group Holding Limited 42

N/148395 2019/06/11 2019/06/11 ORKIN EXPANSION, INC. 01

N/148396 2019/06/11 2019/06/11 ORKIN EXPANSION, INC. 05

N/148397 2019/06/11 2019/06/11 ORKIN EXPANSION, INC. 08

N/148398 2019/06/11 2019/06/11 ORKIN EXPANSION, INC. 21

N/148399 2019/06/11 2019/06/11 ORKIN EXPANSION, INC. 37

N/148400 2019/06/11 2019/06/11 ORKIN EXPANSION, INC. 44

N/148409 2019/06/11 2019/06/11 四川省郫縣豆瓣股份有限公司 29

N/148410 2019/06/11 2019/06/11 四川省郫縣豆瓣股份有限公司 30

N/148411 2019/06/11 2019/06/11 廣州初原服飾有限公司 25

N/148412 2019/06/11 2019/06/11 廣州初原服飾有限公司 25

N/148461 2019/06/11 2019/06/11 廣州金鮮食品有限公司 29

N/148462 2019/06/11 2019/06/11 廣州金鮮食品有限公司 31

N/148463 2019/06/11 2019/06/11 廣州金鮮食品有限公司 29

N/148464 2019/06/11 2019/06/11 廣州金鮮食品有限公司 31

N/148466 2019/06/11 2019/06/11 廣州從心餐飲有限公司 43

N/148472 2019/06/11 2019/06/11 ISTYLE INC. 03

N/148473 2019/06/11 2019/06/11 ISTYLE INC. 09

N/148475 2019/06/11 2019/06/11 ISTYLE INC. 35

N/148479 2019/06/11 2019/06/11 易視壹派公司

IZIPIZI (SAS)

09

N/148480 2019/06/11 2019/06/11 易視壹派公司

IZIPIZI (SAS)

35

N/148483 2019/06/11 2019/06/11 易視壹派公司

IZIPIZI (SAS)

09

N/148484 2019/06/11 2019/06/11 易視壹派公司

IZIPIZI (SAS)

35

N/148490 2019/06/11 2019/06/11 HYUNDAI MOTOR COMPANY 12

N/148495 2019/06/11 2019/06/11 茵特瓦醫療有限公司

InterValve Medical Inc.

10

N/148496 2019/06/11 2019/06/11 茵特瓦醫療有限公司

InterValve Medical Inc.

42
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N/148497 2019/06/11 2019/06/11 茵特瓦醫療有限公司

InterValve Medical Inc.

10

N/148498 2019/06/11 2019/06/11 茵特瓦醫療有限公司

InterValve Medical Inc.

42

N/148499 2019/06/11 2019/06/11 茵特瓦醫療有限公司

InterValve Medical Inc.

10

N/148500 2019/06/11 2019/06/11 茵特瓦醫療有限公司

InterValve Medical Inc.

42

N/148542 2019/06/11 2019/06/11 深圳市湘凡科技有限公司 09

N/148543 2019/06/11 2019/06/11 深圳津丹香實業有限公司 34

N/148544 2019/06/11 2019/06/11 f’Real! Foods, LLC 07

N/148546 2019/06/11 2019/06/11 f’Real! Foods, LLC 29

N/148547 2019/06/11 2019/06/11 f’Real! Foods, LLC 30

N/148548 2019/06/11 2019/06/11 f’Real! Foods, LLC 32

N/148550 2019/06/11 2019/06/11 f’Real! Foods, LLC 43

N/148551 2019/06/11 2019/06/11 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

05

N/148552 2019/06/11 2019/06/11 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

29

N/148553 2019/06/11 2019/06/11 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

30

N/148554 2019/06/11 2019/06/11 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

32

N/148566 2019/06/11 2019/06/11 DC COMICS 03

N/148567 2019/06/11 2019/06/11 DC COMICS 05

N/148568 2019/06/11 2019/06/11 DC COMICS 16

N/148569 2019/06/11 2019/06/11 DC COMICS 18

N/148570 2019/06/11 2019/06/11 DC COMICS 21

N/148571 2019/06/11 2019/06/11 DC COMICS 25

N/148572 2019/06/11 2019/06/11 DC COMICS 28

N/148594 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 09

N/148595 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 35

N/148596 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 38

N/148597 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 41

N/148598 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 42

N/148599 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 45

N/148600 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 09

N/148601 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 35

N/148602 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 38

N/148603 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 41

N/148604 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 42
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N/148605 2019/06/11 2019/06/11 Instagram, LLC 45

N/148618 2019/06/11 2019/06/11 SHIGEYUKI HATTORI 03

N/148623 2019/06/11 2019/06/11 重慶墨希科技有限公司 10

N/148624 2019/06/11 2019/06/11 陳雅 03

N/148628 2019/06/11 2019/06/11 邱千華 25

N/148633 2019/06/11 2019/06/11 株式会社ボックスグループ

BOX GROUP Co., Ltd.

03

N/148635 2019/06/11 2019/06/11 SIMON HOLDING, S.L. 09

N/148701 2019/06/11 2019/06/11 妙麗國際有限公司

MILLIE’S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

18

N/148702 2019/06/11 2019/06/11 妙麗國際有限公司

MILLIE’S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

25

N/148703 2019/06/11 2019/06/11 妙麗國際有限公司

MILLIE’S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

35

N/148705 2019/06/11 2019/06/11 ALSTOM 12

N/148708 2019/06/11 2019/06/11 Kleckow GmbH 14

N/148709 2019/06/11 2019/06/11 Kleckow GmbH 18

N/148710 2019/06/11 2019/06/11 Kleckow GmbH 25

N/148711 2019/06/11 2019/06/11 Kleckow GmbH 35

N/148712 2019/06/11 2019/06/11 Kleckow GmbH 40

N/148715 2019/06/11 2019/06/11 潔寶清潔有限公司 37

N/148716 2019/06/11 2019/06/11 潔寶清潔有限公司 37

N/148717 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司                                           03

N/148718 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司                                           05

N/148719 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司                                           16

N/148720 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司                                           24

N/148721 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司                                           03

N/148722 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司                                           05

N/148723 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司                                           24

N/148724 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司                                           03

N/148725 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司                                           05

N/148726 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司                                           16

N/148727 2019/06/11 2019/06/11 中順潔柔紙業股份有限公司 24

N/148732 2019/06/11 2019/06/11 龍豐藥業（集團）有限公司

LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) LIMITED

29

N/148733 2019/06/11 2019/06/11 今麥郎麵品有限公司 30

N/148734 2019/06/11 2019/06/11 FEBRMAIUS INC. PRIVATE LIMITED 01

N/148735 2019/06/11 2019/06/11 FEBRMAIUS INC. PRIVATE LIMITED 03

N/148736 2019/06/11 2019/06/11 FEBRMAIUS INC. PRIVATE LIMITED 05

N/148737 2019/06/11 2019/06/11 FEBRMAIUS INC. PRIVATE LIMITED 30
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N/148738 2019/06/11 2019/06/11 丁勇 25

N/148739 2019/06/11 2019/06/11 丁勇 25

N/148744 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/148745 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

14

N/148746 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

16

N/148747 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/148748 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/148749 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/148750 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/148751 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/148752 2019/06/11 2019/06/11 揚州恒固鋼結構有限公司 06

N/148755 2019/06/11 2019/06/11 李天宇

Li TianYu

32

N/148756 2019/06/11 2019/06/11 李天宇

Li TianYu

29

N/148757 2019/06/11 2019/06/11 李天宇

Li TianYu

32

N/148760 2019/06/11 2019/06/11 福駿亞洲有限公司

FOOK HORSE ASIA LIMITED

09

N/148765 2019/06/11 2019/06/11 福駿亞洲有限公司

FOOK HORSE ASIA LIMITED

35

N/148766 2019/06/11 2019/06/11 福駿亞洲有限公司

FOOK HORSE ASIA LIMITED

39

N/148767 2019/06/11 2019/06/11 福駿亞洲有限公司

FOOK HORSE ASIA LIMITED

42

N/148768 2019/06/11 2019/06/11 Monster Energy Company 32

N/148769 2019/06/11 2019/06/11 MAIA CONSULTORIA E COMÉRCIO SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA.

09

N/148774 2019/06/11 2019/06/11 OPPO廣東移動通信有限公司

GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD.

09

N/148787 2019/06/11 2019/06/11 焦作市明仁天然藥物有限責任公司 32

N/148788 2019/06/11 2019/06/11 深圳市天下湘軍餐飲有限公司 43

N/148789 2019/06/11 2019/06/11 維沃移動通信有限公司

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

09
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N/148790 2019/06/11 2019/06/11 維沃移動通信有限公司

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

28

N/148793 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

03

N/148794 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

05

N/148795 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

09

N/148796 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

30

N/148797 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

32

N/148798 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

35

N/148799 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

03

N/148800 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

05

N/148801 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

09

N/148802 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

30

N/148803 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

32

N/148804 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

35

N/148805 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

03

N/148806 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

05

N/148807 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

09

N/148808 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

30

N/148809 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

32

N/148810 2019/06/11 2019/06/11 李錦記健康產品集團有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

35

N/148811 2019/06/11 2019/06/11 Candia 29

N/148812 2019/06/11 2019/06/11 邱鳳琳

Qiu Feng Lin Annie

30

N/148818 2019/06/11 2019/06/11 王偉成 30

N/148819 2019/06/11 2019/06/11 程麗顏

CHENG LAI NGAN

05
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N/148820 2019/06/11 2019/06/11 程麗顏

CHENG LAI NGAN

44

N/148821 2019/06/11 2019/06/11 雲遊寶（北京）通信科技有限公司 38

N/148822 2019/06/11 2019/06/11 Nature One Dairy Pty Ltd 05

N/148823 2019/06/11 2019/06/11 Nature One Dairy Pty Ltd 29

N/148827 2019/06/11 2019/06/11 Everwell (Grand China) Limited 32

N/148831 2019/06/11 2019/06/11 Everwell (Grand China) Limited 32

N/148832 2019/06/11 2019/06/11 YANG, JEN-CHIEH 41

N/148833 2019/06/11 2019/06/11 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/148834 2019/06/11 2019/06/11 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/148835 2019/06/11 2019/06/11 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/148836 2019/06/11 2019/06/11 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/148842 2019/06/11 2019/06/11 APPLECRUMBY SDN. BHD. 03

N/148843 2019/06/11 2019/06/11 APPLECRUMBY SDN. BHD. 05

N/148844 2019/06/11 2019/06/11 李天宇

Li TianYu

32

N/148845 2019/06/11 2019/06/11 李天宇

Li TianYu

35

N/148846 2019/06/11 2019/06/11 KIRIN KABUSHIKI KAISHA (also t rading as KIRIN 

Company, Limited)  

05

N/148847 2019/06/11 2019/06/11 海南西瓜互娛網絡科技有限公司 09

N/148848 2019/06/11 2019/06/11 海南西瓜互娛網絡科技有限公司 41

N/148849 2019/06/11 2019/06/11 浙江零跑科技有限公司

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/148850 2019/06/11 2019/06/11 浙江零跑科技有限公司

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

35

N/148851 2019/06/11 2019/06/11 浙江零跑科技有限公司

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

37

N/148852 2019/06/11 2019/06/11 浙江零跑科技有限公司

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

39

N/148853 2019/06/11 2019/06/11 浙江零跑科技有限公司

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

12

N/148854 2019/06/11 2019/06/11 浙江零跑科技有限公司

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

12

N/148855 2019/06/11 2019/06/11 浙江零跑科技有限公司

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

09
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N/148856 2019/06/11 2019/06/11 浙江零跑科技有限公司

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

12

N/148857 2019/06/11 2019/06/11 浙江零跑科技有限公司

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

35

N/148858 2019/06/11 2019/06/11 浙江零跑科技有限公司

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

37

N/148859 2019/06/11 2019/06/11 浙江零跑科技有限公司

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

39

N/148860 2019/06/11 2019/06/11 上海鯨略信息科技有限公司 36

N/148861 2019/06/11 2019/06/11 廣州市裕豐企業集團有限公司

Guangzhou Yufeng Enterprise Group Co., Ltd.

06

N/148862 2019/06/11 2019/06/11 廣州市裕豐企業集團有限公司

Guangzhou Yufeng Enterprise Group Co., Ltd.

06

N/148863 2019/06/11 2019/06/11 廣州市裕豐企業集團有限公司

Guangzhou Yufeng Enterprise Group Co., Ltd.

06

N/148864 2019/06/11 2019/06/11 廣州市裕豐企業集團有限公司

Guangzhou Yufeng Enterprise Group Co., Ltd.

06

N/148865 2019/06/11 2019/06/11 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 07

N/148866 2019/06/11 2019/06/11 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 12

N/148867 2019/06/11 2019/06/11 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 07

N/148868 2019/06/11 2019/06/11 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 12

N/148869 2019/06/11 2019/06/11 瑪麗站餐飲一人有限公司 43

N/148871 2019/06/11 2019/06/11 寶齡富錦生技股份有限公司

PANION & BF BIOTECH INC.

03

N/148872 2019/06/11 2019/06/11 寶齡富錦生技股份有限公司

PANION & BF BIOTECH INC.

05

N/148874 2019/06/11 2019/06/11 Eastman Chemical Company 16

N/148875 2019/06/11 2019/06/11 Eastman Chemical Company 17

N/148878 2019/06/11 2019/06/11 Eastman Chemical Company 24

N/148879 2019/06/11 2019/06/11 Eastman Chemical Company 25

N/148881 2019/06/11 2019/06/11 Eastman Chemical Company 16

N/148882 2019/06/11 2019/06/11 Eastman Chemical Company 17

N/148885 2019/06/11 2019/06/11 Eastman Chemical Company 24

N/148886 2019/06/11 2019/06/11 Eastman Chemical Company 25

N/148887 2019/06/11 2019/06/11 澳門兒童數學協會 41

N/148888 2019/06/11 2019/06/11 喔噢在線有限公司

OWOH ONLINE LIMITED

29

N/148889 2019/06/11 2019/06/11 喔噢在線有限公司

OWOH ONLINE LIMITED

30

N/148890 2019/06/11 2019/06/11 NSE Products, Inc. 05

N/148891 2019/06/11 2019/06/11 泰山公德會有限公司

Taishan Charitable Association Limited

36
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N/148892 2019/06/11 2019/06/11 喔噢在線有限公司

OWOH ONLINE LIMITED

31

N/148893 2019/06/11 2019/06/11 喔噢在線有限公司

OWOH ONLINE LIMITED

32

N/148895 2019/06/11 2019/06/11 永利高顧問有限公司

JOINTOP CONSULTANTS LIMITED

29

N/148896 2019/06/11 2019/06/11 喔噢在線有限公司

OWOH ONLINE LIMITED

43

N/148897 2019/06/11 2019/06/11 喔噢在線有限公司

OWOH ONLINE LIMITED

44

N/148898 2019/06/11 2019/06/11 瑰寶鐘錶（亞洲）有限公司

LA GRAND WATCH (ASIA) LIMITED

14

N/148899 2019/06/11 2019/06/11 Dr. Babor GmbH & Co. KG 03

N/148900 2019/06/11 2019/06/11 Dr. Babor GmbH & Co. KG 05

N/148901 2019/06/11 2019/06/11 Dr. Babor GmbH & Co. KG 44

N/148904 2019/06/11 2019/06/11 許柏汶 29

N/148905 2019/06/11 2019/06/11 許柏汶 30

N/148906 2019/06/11 2019/06/11 許柏汶 43

N/148907 2019/06/11 2019/06/11 許柏汶 43

N/148909 2019/06/11 2019/06/11 廈門美柚信息科技有限公司

XIAMEN MEIYOU INFORMATION TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

09

N/148911 2019/06/11 2019/06/11 華韓整形美容醫院控股股份有限公司 44

N/148912 2019/06/11 2019/06/11 DrStudio Limited 09

N/148913 2019/06/11 2019/06/11 DrStudio Limited 28

N/148914 2019/06/11 2019/06/11 蘇州綠葉日用品有限公司 03

N/148915 2019/06/11 2019/06/11 Gravity Co., Ltd. 09

N/148916 2019/06/11 2019/06/11 Gravity Co., Ltd. 41

N/148920 2019/06/11 2019/06/11 海爾集團公司 07

N/148921 2019/06/11 2019/06/11 海爾集團公司 09

N/148922 2019/06/11 2019/06/11 海爾集團公司 11

N/148924 2019/06/11 2019/06/11 李天宇

Li TianYu

29

N/148927 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/148928 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/148929 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/148930 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/148931 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42
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N/148932 2019/06/11 2019/06/11 楊啟欣

IEONG KAI IAN

31

N/148933 2019/06/11 2019/06/11 UCHIHARA Holdings Co., Ltd. 14

N/148934 2019/06/11 2019/06/11 UCHIHARA Holdings Co., Ltd. 14

N/148935 2019/06/11 2019/06/11 珠海市菜籃子投資有限公司 29

N/148936 2019/06/11 2019/06/11 珠海市菜籃子投資有限公司 31

N/148937 2019/06/11 2019/06/11 濱州派斯樂筆業有限公司 16

N/148938 2019/06/11 2019/06/11 凱禾騰國際有限公司

KAI HE TENG INTERNATIONAL CO., LTD.

30

N/148939 2019/06/11 2019/06/11 凱禾騰國際有限公司

KAI HE TENG INTERNATIONAL CO., LTD.

35

N/148940 2019/06/11 2019/06/11 凱禾騰國際有限公司

KAI HE TENG INTERNATIONAL CO., LTD.

43

N/148941 2019/06/11 2019/06/11 安記海味有限公司

On Kee Dry Seafood Co Ltd

29

N/148942 2019/06/11 2019/06/11 安記海味有限公司

On Kee Dry Seafood Co Ltd

29

N/148943 2019/06/11 2019/06/11 安記海味有限公司

On Kee Dry Seafood Co Ltd

29

N/148944 2019/06/11 2019/06/11 施特勞斯淨水有限公司

STRAUSS WATER LTD.

07

N/148945 2019/06/11 2019/06/11 施特勞斯淨水有限公司

STRAUSS WATER LTD.

11

N/148946 2019/06/11 2019/06/11 施特勞斯淨水有限公司

STRAUSS WATER LTD.

32

N/148947 2019/06/11 2019/06/11 施特勞斯淨水有限公司

STRAUSS WATER LTD.

37

N/148948 2019/06/11 2019/06/11 吉邁仕（深圳）科技有限公司 09

N/148949 2019/06/11 2019/06/11 皇者國際貿易有限公司

XPOWER INTERNATIONAL TRADING LIMITED

09

N/148950 2019/06/11 2019/06/11 皇者國際貿易有限公司

XPOWER INTERNATIONAL TRADING LIMITED

35

N/148951 2019/06/11 2019/06/11 何慕華

He MuHua

19

N/148952 2019/06/11 2019/06/11 STA律師事務所管理有限公司 35

N/148958 2019/06/11 2019/06/11 余偉生

U Wai Sang

05

N/148959 2019/06/11 2019/06/11 余偉生

U Wai Sang

30

N/148960 2019/06/11 2019/06/11 余偉生

U Wai Sang

05

N/148961 2019/06/11 2019/06/11 鳥飲食文化一人有限公司 43

N/148962 2019/06/11 2019/06/11 Panda, Sociedade De Gestão De Investimentos, Limitada 43
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N/148963 2019/06/11 2019/06/11 Panda, Sociedade De Gestão De Investimentos, Limitada 43

N/148964 2019/06/11 2019/06/11 Panda, Sociedade De Gestão De Investimentos, Limitada 43

N/148965 2019/06/11 2019/06/11 Panda, Sociedade De Gestão De Investimentos, Limitada 43

N/148966 2019/06/11 2019/06/11 Panda, Sociedade De Gestão De Investimentos, Limitada 43

N/148967 2019/06/11 2019/06/11 Panda, Sociedade De Gestão De Investimentos, Limitada 43

N/148968 2019/06/11 2019/06/11 PHUAH GEOK ENG 03

N/148970 2019/06/11 2019/06/11 EUGENE PERMA FRANCE 03

N/148971 2019/06/11 2019/06/11 Alticor Inc.  03

N/148972 2019/06/11 2019/06/11 林倩欣

Lam Annabella

43

N/148978 2019/06/11 2019/06/11 BODEGAS FAUSTINO, S.L. 33

N/148979 2019/06/11 2019/06/11 Albion Co., Ltd. 20

N/148981 2019/06/11 2019/06/11 蘇振興

Sou Chan Heng

35

N/148982 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148983 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148984 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148985 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148986 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148987 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148988 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148989 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148990 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148991 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148992 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

30

N/148993 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

32

N/148994 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148995 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

30

N/148996 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

32
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N/148997 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/148998 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

30

N/148999 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

32

N/149000 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/149001 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

30

N/149002 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

32

N/149003 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/149004 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

30

N/149005 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

32

N/149006 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/149007 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

30

N/149008 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

32

N/149009 2019/06/11 2019/06/11 袁光泉

Kwan-Chuan Yuan

43

N/149013 2019/06/11 2019/06/11 澳門愛康頌創新科技有限公司 30

N/149014 2019/06/11 2019/06/11 Mocap LLC 20

N/149015 2019/06/11 2019/06/11 Mocap LLC 20

N/149016 2019/06/11 2019/06/11 Staceypants, Inc. 14

N/149017 2019/06/11 2019/06/11 Staceypants, Inc. 18

N/149018 2019/06/11 2019/06/11 Staceypants, Inc. 25

N/149019 2019/06/11 2019/06/11 Staceypants, Inc. 18

N/149020 2019/06/11 2019/06/11 Staceypants, Inc. 25

N/149025 2019/06/11 2019/06/11 上海純元萃生物科技有限公司 03

N/149026 2019/06/11 2019/06/11 中國移動國際有限公司

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED

38

N/149048 2019/06/11 2019/06/11 AstraZeneca AB 05

N/149049 2019/06/11 2019/06/11 Caesars License Company, LLC 35

N/149050 2019/06/11 2019/06/11 Caesars License Company, LLC 41

N/149051 2019/06/11 2019/06/11 Caesars License Company, LLC 43

N/149052 2019/06/11 2019/06/11 珠海市華晟文化傳播有限責任公司 41
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N/149054 2019/06/11 2019/06/11 曹世華 30

N/149055 2019/06/11 2019/06/11 曹世華 35

N/149056 2019/06/11 2019/06/11 曹世華 43

N/149059 2019/06/11 2019/06/11 Karelia Tobacco Company Inc. 34

N/149060 2019/06/11 2019/06/11 凱禾騰國際有限公司

KAI HE TENG INTERNATIONAL CO., LTD.

30

N/149061 2019/06/11 2019/06/11 凱禾騰國際有限公司

KAI HE TENG INTERNATIONAL CO., LTD.

35

N/149062 2019/06/11 2019/06/11 凱禾騰國際有限公司

KAI HE TENG INTERNATIONAL CO., LTD.

43

N/149063 2019/06/11 2019/06/11 深圳市野妹投資發展有限公司 35

N/149064 2019/06/11 2019/06/11 深圳市野妹投資發展有限公司 43

N/149065 2019/06/11 2019/06/11 深圳市野妹投資發展有限公司 35

N/149066 2019/06/11 2019/06/11 深圳市野妹投資發展有限公司 43

N/149067 2019/06/11 2019/06/11 Autumnpaper Limited 03

N/149068 2019/06/11 2019/06/11 Autumnpaper Limited 09

N/149069 2019/06/11 2019/06/11 Autumnpaper Limited 14

N/149072 2019/06/11 2019/06/11 Autumnpaper Limited 35

N/149073 2019/06/11 2019/06/11 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

09

N/149074 2019/06/11 2019/06/11 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

16

N/149075 2019/06/11 2019/06/11 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

41

N/149101 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/149102 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/149104 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/149105 2019/06/11 2019/06/11 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/149107 2019/06/11 2019/06/11  Daniel Smith Inc. 02

N/149108 2019/06/11 2019/06/11 Ipsen Pharma S.A.S. 05

N/149109 2019/06/11 2019/06/11 Ipsen Pharma S.A.S. 05

N/149132 2019/06/11 2019/06/11 上海雲蒸餐飲管理有限公司 43

N/149133 2019/06/11 2019/06/11 廣東皇派家居科技有限公司 06

N/149134 2019/06/11 2019/06/11 廣東皇派家居科技有限公司 11

N/149135 2019/06/11 2019/06/11 廣東皇派家居科技有限公司 19

N/149136 2019/06/11 2019/06/11 廣東皇派家居科技有限公司 20

N/149137 2019/06/11 2019/06/11 廣東皇派家居科技有限公司 24
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N/149138 2019/06/11 2019/06/11 廣東皇派家居科技有限公司 35

N/149139 2019/06/11 2019/06/11 廣東皇派家居科技有限公司 36

N/149142 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

01

N/149143 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

02

N/149144 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

03

N/149145 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

04

N/149148 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

07

N/149149 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

08

N/149150 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

09

N/149151 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

10

N/149152 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

11

N/149153 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

12

N/149154 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

13

N/149155 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

14

N/149156 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

15

N/149157 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

16

N/149158 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

17

N/149159 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

18

N/149160 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

19

N/149161 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

20

N/149162 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

21

N/149163 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

22

N/149164 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

23
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N/149165 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

24

N/149166 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

25

N/149167 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

26

N/149168 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

27

N/149169 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

28

N/149170 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

29

N/149171 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

30

N/149172 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

31

N/149173 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

32

N/149174 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

33

N/149175 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

34

N/149177 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

37

N/149178 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

38

N/149179 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

40

N/149180 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

43

N/149181 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

44

N/149182 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

45

N/149183 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

01

N/149184 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

02

N/149185 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

03

N/149186 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

04

N/149189 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

07
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N/149190 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

08

N/149191 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

09

N/149192 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

10

N/149193 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

11

N/149194 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

12

N/149195 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

13

N/149196 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

14

N/149197 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

15

N/149198 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

16

N/149199 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

17

N/149200 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

18

N/149201 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

19

N/149202 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

20

N/149203 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

21

N/149204 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

22

N/149205 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

23

N/149206 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

24

N/149207 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

25

N/149208 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

26

N/149209 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

27

N/149210 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

28

N/149211 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

29
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N/149212 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

30

N/149213 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

31

N/149214 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

32

N/149215 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

33

N/149216 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

34

N/149218 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

37

N/149219 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

38

N/149220 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

40

N/149221 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

43

N/149222 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

44

N/149223 2019/06/11 2019/06/11 上海韻達貨運有限公司

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD

45

N/149225 2019/06/11 2019/06/11 周文斌

CHAO MAN PAN

43

N/149227 2019/06/11 2019/06/11 張惠芳

CHEUNG Wai Fong

20

N/149228 2019/06/11 2019/06/11 張惠芳

CHEUNG Wai Fong

24

N/149229 2019/06/11 2019/06/11 張惠芳

CHEUNG Wai Fong

35

N/149232 2019/06/11 2019/06/11 Ands Corporation 03

N/149241 2019/06/11 2019/06/11 中優農產品交易中心有限公司 05

N/149242 2019/06/11 2019/06/11 中優農產品交易中心有限公司 29

N/149243 2019/06/11 2019/06/11 中優農產品交易中心有限公司 30

N/149244 2019/06/11 2019/06/11 中優農產品交易中心有限公司 31

N/149245 2019/06/11 2019/06/11 中優農產品交易中心有限公司 35

N/149246 2019/06/11 2019/06/11 中優農產品交易中心有限公司 39

N/149247 2019/06/11 2019/06/11 Shimano Inc. 28

N/149249 2019/06/11 2019/06/11 深圳市亞森金元科技有限公司 03

N/149250 2019/06/11 2019/06/11 龍井市豐茂餐飲發展有限公司 43

N/149251 2019/06/11 2019/06/11 Gravity Co., Ltd. 09

N/149252 2019/06/11 2019/06/11 Gravity Co., Ltd. 16

N/149253 2019/06/11 2019/06/11 Gravity Co., Ltd. 28
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Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/149254 2019/06/11 2019/06/11 Gravity Co., Ltd. 38

N/149255 2019/06/11 2019/06/11 Gravity Co., Ltd. 41

N/149256 2019/06/11 2019/06/11 Gravity Co., Ltd. 42

N/149257 2019/06/11 2019/06/11 Ace of Spades Holdings, LLC 43

N/149266 2019/06/11 2019/06/11 黃耀珍 03

N/149267 2019/06/11 2019/06/11 黃耀珍 05

N/149268 2019/06/11 2019/06/11 黃耀珍 35

N/149272 2019/06/11 2019/06/11 黃耀珍 03

N/149273 2019/06/11 2019/06/11 黃耀珍 05

N/149274 2019/06/11 2019/06/11 黃耀珍 35

N/149275 2019/06/11 2019/06/11 黃耀珍 03

N/149276 2019/06/11 2019/06/11 黃耀珍 05

N/149277 2019/06/11 2019/06/11 黃耀珍 35

N/149278 2019/06/11 2019/06/11 Walton International Ltd. 16

N/149280 2019/06/11 2019/06/11 MHCS 33

N/149282 2019/06/11 2019/06/11 南京微創醫學科技股份有限公司

MICRO-TECH (NANJING) CO., LTD.

10

N/149283 2019/06/11 2019/06/11 花安堂生物科技集團有限公司 03

N/149284 2019/06/11 2019/06/11 重慶市巴南區廣財食品廠 35

N/149285 2019/06/11 2019/06/11 黃乾坤 35

N/149286 2019/06/11 2019/06/11 黃乾坤 43

N/149287 2019/06/11 2019/06/11 Creative Artists Agency, LLC 36

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/124190 2019/06/12 美國麒麟藥廠有限公司

AMERICAN UNICORN 

LABORATORIES 

LIMITED

05 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 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/124191 2019/06/12 美國麒麟藥廠有限公司

AMERICAN UNICORN 

LABORATORIES 

LIMITED

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 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.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/124475 2019/06/12 仙然康寶發展有限公司 03 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/124476 2019/06/12 仙然康寶發展有限公司 05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/125487 2019/06/03 永康有限公司 05 第214條第2款b）項，結合第215條和第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/125501 2019/06/03 永康有限公司 05 第214條第2款b）項，結合第215條和第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/127139 2019/06/04 中國金龍（澳門）煙草有限公

司

33 第214條第2款b）項，結合第215條和第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/127406 2019/06/10 福建東興傘業有限公司

F U J I A N  D O N G X I N G 

UMBRELLA CO., LTD

18 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 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/131009 2019/06/13 株式會社麥姝俊美製作所

MASH BEAUTY LAB CO., 

LTD.

03 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/131010 2019/06/13 株式會社麥姝俊美製作所

MASH BEAUTY LAB CO., 

LTD.

03 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/131015 2019/06/13 株式會社麥姝俊美製作所

MASH BEAUTY LAB CO., 

LTD.

03 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/131742 2019/06/13 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/131743 2019/06/13 Apple Inc. 35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/131744 2019/06/13 Apple Inc. 38 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/131745 2019/06/13 Apple Inc. 42 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/131746 2019/06/13 Apple Inc. 45 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/131798 2019/06/13 浙江英樹生物科技有限公司 03 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/131799 2019/06/13 浙江英樹生物科技有限公司 05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/132450 2019/06/14 OPENRICE GROUP INC. 43 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/132618 2019/06/14 容德行 37 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/132897 2019/06/14 A.S. Watson TM Limited 07 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/132898 2019/06/14 A.S. Watson TM Limited 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/132899 2019/06/14 A.S. Watson TM Limited 11 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/132900 2019/06/14 A.S. Watson TM Limited 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/132901 2019/06/14 A.S. Watson TM Limited 37 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/132902 2019/06/14 A.S. Watson TM Limited 42 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/132969 2019/06/14 原辦館有限公司

ORIGIN THE GROCER 

COMPANY LIMITED

30 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º
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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/132983 2019/06/14 澳門製皂有限公司 03 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/132997 2019/06/14 蘇州九龍珠餐飲管理有限公司 43 第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項，以及第199

條第1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

a) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/133014 2019/06/14 衍生行有限公司 05 第214條第1款a）項，以及第214條第2款a）項，結合第

199條第1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 2 do 

art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/133015 2019/06/14 衍生行有限公司 10 第214條第1款a）項，以及第214條第2款a）項，結合第

199條第1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 2 do 

art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/133741 2019/06/13 千代酒店餐飲投資管理有限公

司

43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/000366

(312-M)

P/001846

(1750-M)

P/006142

(9169-M)

P/006144

(9171-M)

P/006145

(9172-M)

P/006146

(9173-M)

P/006148

(9175-M)

P/006149

(9176-M)

P/006150

(9177-M)

P/008106

(7816-M)

P/008108

(7818-M)

P/008109

(7819-M)

P/008110

(7820-M)

P/008564

(8274-M)

P/008749

(8497-M)

P/008750

(8498-M)

P/008751

(8499-M)

P/008752

(8500-M)

P/008753

(8501-M)

P/008754

(8502-M)

P/008755

(8503-M)

P/008756

(8504-M)

P/008757

(8505-M)

P/008893

(8621-M)

P/009077

(8825-M)

P/009263

(9734-M)

P/009264

(9735-M)

P/009265

(9736-M)

P/009266

(9737-M)

P/013654

(14086-M)

P/013821

(13765-M)

P/013907

(14301-M)

P/013935

(13850-M)

P/013936

(13851-M)

P/013937

(13852-M)

P/013940

(13855-M)

P/013941

(13856-M)

P/013956

(13884-M)

P/013957

(13885-M)

P/013958

(13886-M)

P/013959

(13887-M)

P/013960

(13888-M)

P/014047

(13982-M)

P/014048

(13984-M)

P/014049

(13985-M)

P/014052

(13988-M)

P/014053

(13989-M)

P/014058

(13994-M)

P/014059

(13995-M)
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編號

N.º

P/014060

(13996-M)

P/014067

(14003-M)

P/014069

(14005-M)

P/014070

(14006-M)

P/014093

(14029-M)

P/014108

(14044-M)

P/014109

(14045-M)

P/014142

(14079-M)

P/014183

(14445-M)

P/014386

(14313-M)

P/014433

(14361-M)

P/014434

(14362-M)

P/014435

(14363-M)

P/014436

(14364-M)

P/014437

(14365-M)

P/014438

(14366-M)

P/014439

(14367-M)

P/014440

(14368-M)

P/014510

(14437-M)

P/015013

(14908-M)

N/003120

N/003121 N/003569 N/003570 N/003571 N/003572 N/003586 N/003587

N/003588 N/003589 N/003590 N/003599 N/003602 N/003603 N/003621

N/003622 N/003666 N/003667 N/003846 N/007268 N/007271 N/015097

N/015098 N/015099 N/015100 N/015101 N/015102 N/015374 N/015426

N/015622 N/015623 N/015748 N/015749 N/015846 N/015880 N/015926

N/015928 N/015955 N/015956 N/015957 N/015958 N/015959 N/015960

N/015961 N/015962 N/015963 N/015964 N/015965 N/015966 N/015989

N/015990 N/015991 N/015992 N/015993 N/015994 N/016206 N/016250

N/016378 N/016408 N/016409 N/016411 N/016412 N/016413 N/016415

N/016416 N/016417 N/016419 N/016548 N/016587 N/016588 N/016861

N/016896 N/016897 N/016932 N/017758 N/017760 N/017761 N/017763

N/017764 N/017766 N/017767 N/017769 N/017825 N/017841 N/017842

N/017857 N/017867 N/017868 N/017879 N/017880 N/017946 N/017955

N/017956 N/017957 N/017972 N/017973 N/017997 N/017998 N/017999

N/018020 N/018027 N/018028 N/018046 N/018126 N/018127 N/018128

N/018129 N/018130 N/018131 N/018132 N/018133 N/057022 N/057198

N/058448 N/059812 N/060321 N/060322 N/060323 N/060390 N/060391

N/060392 N/060393 N/060394 N/060395 N/060396 N/060397 N/060398

N/060399 N/060400 N/060401 N/060402 N/060403 N/060450 N/060451

N/060501 N/060502 N/060503 N/060510 N/060561 N/060636 N/060662

N/060715 N/060716 N/060717 N/060718 N/060719 N/060720 N/060721

N/060722 N/060723 N/060724 N/060725 N/060726 N/060727 N/060728

N/060729 N/060730 N/060731 N/060732 N/061037 N/061038 N/061039

N/061040 N/061041 N/061042 N/061043 N/061044 N/061045 N/061046

N/061047 N/061048 N/061049 N/061050 N/061051 N/061052 N/061053

N/061054 N/061180 N/061181 N/061182 N/061206 N/061342 N/061343

N/061344 N/061345 N/061346 N/061459 N/061470 N/061471 N/061472

N/061473 N/061518 N/061519 N/061520 N/061589 N/061675 N/061804

N/061853 N/062083 N/062084 N/062085 N/062086 N/062087 N/062088

N/062089 N/062090 N/062091 N/062092 N/062093 N/062094 N/062095

N/062096 N/062097 N/062098 N/062099 N/062100 N/062101 N/062102

N/062103 N/062104 N/062105 N/062106 N/062124 N/062177 N/062178

N/062194 N/062226 N/062348 N/062349 N/062493 N/062494 N/062495

N/062496 N/062497 N/062498 N/062499 N/062500 N/062501 N/062502

N/062594 N/062595 N/062825 N/062959 N/062966 N/062967 N/062968
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編號

N.º

N/062969 N/062970 N/062988 N/062989 N/063002 N/063010 N/063011

N/063012 N/063013 N/063014 N/063015 N/063152 N/063153 N/063154

N/063174 N/063175 N/063176 N/063177 N/063203 N/063204 N/063205

N/063206 N/063280 N/063308 N/063313 N/063314 N/063321 N/063322

N/063425 N/063452 N/063746 N/063747 N/063748 N/063749 N/063780

N/063781

附註

Averbamento

編號

N.°

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/000871

(776-M)

P/011832

(11715-M)

P/011834

(11717-M)

P/011840

(11723-M)

P/011859

(11742-M)

P/011868

(11751-M)

P/011869

(11752-M)

P/011873

(11756-M)

P/011874

(11757-M)

P/011879

(11762-M)

P/011880

(11763-M)

P/011888

(11771-M)

P/013403

(13306-M)

N/004528

N/004529

N/010786

N/011827

N/020399

N/020400

2019/06/03 轉讓

Transmissão

Reckitt & Colman (Overseas) 

Limited

Reckitt & Colman (Overseas) Health 

Limited, com sede em 103-105 Bath 

Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, 

United Kingdom

P/001846

(1750-M)

2019/05/22 轉讓

Transmissão

INFINEUM INTERNATIONAL 

LTD

Functional Products, Inc., com sede em 

8282 Bavaria Road, Macedonia, Ohio 

44056, U.S.A.

P/007816

(7586-M)

N/054240

N/054241

N/054242

N/054243

N/054244

N/054245

N/054246

N/054547

N/054548

N/054549

N/054550

N/054551

N/054552

N/054553

N/054554

N/054555

N/054556

N/054557

N/054558

N/054559

2019/05/28 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. Toyo Tire Corporation

P/007816

(7586-M)

N/046714

2019/05/28 更改地址

Modificação 

de sede

Toyo Tire Corporation 2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo, Japan
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編號

N.°

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/008106

(7816-M)

P/008108

(7818-M)

P/008109

(7819-M)

P/008110

(7820-M)

2019/05/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

PININFARINA EXTRA, S.r.l. PININFARINA S.P.A., com sede em 

Bruno Buozzi 6, 10121 Torino, Itália

P/009503

(9380-M)

P/009504

(9381-M)

P/011835

(11718-M)

P/011837

(11720-M)

P/011838

(11721-M)

P/015434

(15361-M)

2019/06/03 轉讓

Transmissão

RECKITT & COLMAN 

(OVERSEAS) LIMITED

Reckitt & Colman (Overseas) Health 

Limited, com sede em 103-105 Bath 

Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, 

United Kingdom

P/009711

(9553-M)

2019/06/03 轉讓

Transmissão

RECKITT & COLMAN 

(OVERSEAS) LTD.

Reckitt & Colman (Overseas) Health 

Limited, com sede em 103-105 Bath 

Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, 

United Kingdom

P/011826

(11709-M)

P/011831

(11714-M)

P/011852

(11735-M)

P/011876

(11759-M)

P/011881

(11764-M)

P/011882

(11765-M)

P/011886

(11769-M)

2019/06/03 轉讓

Transmissão

RECKITT & COLMAN 

(OVERSEAS) LIMITED

Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 

Home Limited, com sede em 103-105 

Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 

3UH, United Kingdom

P/011827

(11710-M)

P/011851

(11734-M)

P/011853

(11736-M)

P/011854

(11737-M)

P/011860

(11743-M)

P/011861

(11744-M)

P/011877

(11760-M)

P/011883

(11766-M)

P/011884

(11767-M)

P/011885

(11768-M)

P/012563

(12440-M)

2019/06/03 轉讓

Transmissão

Reckitt & Colman (Overseas) 

Limited

Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 

Home Limited, com sede em 103-105 

Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 

3UH, United Kingdom

P/011985

(11868-M)

2019/05/22 轉讓

Transmissão

THE CONCENTRATE 

MANUFACTURING 

COMPANY OF IRELAND 

TAMBÉM USANDO SEVEN-UP 

INTERNATIONAL

Portfolio Concentrate Solutions 

Unlimited Company, com sede em 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, 

Little Island, Co. Cork, Ireland

P/014969

(14855-M)

2019/05/23 轉讓

Transmissão

Assa Abloy Door Group, LLC AADG, Inc., com sede em 110 Sargent 

Drive, New Haven Connecticut 06511, 

USA

P/014970

(14856-M)

2019/05/23 轉讓

Transmissão

ASSA ABLOY DOOR GROUP, 

LLC

AADG, Inc., com sede em 110 Sargent 

Drive, New Haven Connecticut 06511, 

USA

P/015534

(15492-M)

P/015535

(15493-M)

2019/05/22 轉讓

Transmissão

THE CONCENTRATE 

MANUFACTURING 

COMPANY OF IRELAND, que 

comercialmente também usa 

SEVEN-UP INTERNATIONAL

Portfolio Concentrate Solutions 

Unlimited Company, com sede em 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, 

Little Island, Co. Cork, Ireland
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編號

N.°

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/003555

N/003556

2019/05/23 更改地址

Modificação 

de sede

SEPHORA 41 Rue Ybry, 92200 Neuilly-Sur-Seine, 

France

N/003586

N/003587

N/003588

N/003589

N/003590

2019/05/22 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Avex Group Holdings Inc. Avex Inc.

N/004040

N/004041

2019/05/23 更改地址

Modificação 

de sede

SUNKIST GROWERS INC., 

sociedade organizada e existindo 

segundo as leis do Estado da 

California, E.U.A.

27770 N. Entertainment Drive, 

Valencia, California 91355, U.S.A.  

N/009345 2019/05/22 轉讓

Transmissão

The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland (que também 

usa Seven-Up International)

Portfolio Concentrate Solutions 

Unlimited Company, com sede em 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, 

Little Island, Co. Cork, Ireland

N/011941

N/024713

2019/05/22 轉讓

Transmissão

The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland (also trading 

as Seven-Up International)

Portfolio Concentrate Solutions 

Unlimited Company, com sede em 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, 

Little Island, Co. Cork, Ireland

N/015748

N/015749

2019/05/22 轉讓

Transmissão

SEBAGO INTERNATIONAL 

LIMITED, sociedade organizada 

conforme as leis das Ilhas Cayman

TOS S.r.l., com sede em Largo Maurizio 

Vitale 1, 10152 Turin, Italy

N/016669

N/016670

N/016671

N/016672

N/016673

N/016674

2019/05/28 更改權利人之

法律性質

Modificação 

da natureza 

jurídica do 

titular

GNLV, Corp. GNLV, LLC

N/016718

N/016719

2019/05/28 更改地址

Modificação 

de sede

VIRGIN ENTERPRISES 

LIMITED

The Battleship Building 179 Harrow 

Road, W2 6NB London, United 

Kingdom

N/017035

N/024655

N/024656

N/058327

N/140660

N/140661

2019/06/10 更改地址

Modificação 

de sede

ABLE C & C CO., LTD. 13F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, 

Seoul, 06655, Republic of Korea

N/033023

N/033024

N/033025

N/033026

N/033027

N/033028

N/101947

N/101948

N/101949

N/102714

N/102715

N/102716

N/107633

N/108516

N/126753

N/126754

N/126755

N/126756

N/128421

N/128422

N/130077

N/130078

N/130079

N/130080

N/130085

N/130086

N/138323

N/138324

N/143451

N/143452

N/143453

N/143454

2019/06/03 更改地址

Modificação 

de sede

Nutricia International B.V. Taurusavenue 167, 2132 LS Hoofddorp, 

The Netherlands
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編號

N.°

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/041012 2019/06/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

浙江外婆家餐飲有限公司 外婆家餐飲有限公司

N/041012 2019/06/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

外婆家餐飲有限公司 外婆家餐飲集團有限公司

N/041012 2019/06/05 更改地址

Modificação 

de sede

外婆家餐飲集團有限公司 中國浙江省杭州市西湖區紫荊花路2號

B座二層202室

N/041890

N/046337

N/048423

2019/05/22 轉讓

Transmissão

The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland

Portfolio Concentrate Solutions 

Unlimited Company, com sede em 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, 

Little Island, Co. Cork, Ireland

N/042772 2019/05/22 轉讓

Transmissão

DC Brands B.V. D/CE Holdings LLC, com sede em 801 

Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, United States of America

N/046174

N/046175

N/046176

N/046177

2019/05/27 更改地址

Modificação 

de sede

PricewaterhouseCoopers Avenida Doutor Mário Soares, No. 320, 

Finance and It Center of Macau, 14 

andar G,J,K,A, Macau

N/046714 2019/05/28 更改認別資料

Modificação 

de identidade

TOYO TIRE & RUBBER CO., 

LTD.

Toyo Tire Corporation

N/048509 2019/06/03 轉讓

Transmissão

The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland

Portfolio Concentrate Solutions 

Unlimited Company, com sede em 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, 

Little Island, Co.Cork, Ireland

N/051302 2019/06/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

余姚市備得福菜業有限公司 浙江備得福食品有限公司

ZHEJIANG BEIDEFU FOOD CO., 

LTD.

N/057198 2019/06/03 更改地址

Modificação 

de sede

RSH HOLDINGS PTE LTD 171 Chin Swee Road #09-01 CES 

Centre Singapura 169877

N/058866

N/058867

N/058868

2019/05/27 更改地址

Modificação 

de sede

海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN’S KING LIGHTING 

SCIENCE & TECHNOLOGY 

CO., LTD.

深圳市光明新區光明街道高新路1601

號海洋王科技樓B楝1層

N/059812 2019/05/22 更改地址

Modificação 

de sede

JOHN GALLIANO 40, rue François 1er, 75008 Paris, France

N/060510 2019/06/10 更改地址

Modificação 

de sede

One World Foods, Inc. 1219 West 6th Street, Austin,Texas 

78703, United States of America

N/060754

N/060755

N/060756

N/060757

2019/06/10 更改地址

Modificação 

de sede

DECKERS OUTDOOR 

CORPORATION

250 Coromar Drive, Goleta, California, 

U.S. 93317
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編號

N.°

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/062923

N/062924

2019/05/22 轉讓

Transmissão

SEBAGO INTERNATIONAL 

LIMITED

TOS S.r.l., com sede em Largo Maurizio 

Vitale 1, 10152 Turin, Italy

N/084809

N/084810

N/084811

N/084812

2019/05/22 轉讓

Transmissão

Kitsuné CREATIVE KITSUNE FRANCE, com sede em 52 

rue de Richelieu, 75001 Paris, France

N/091435

N/091436

2019/05/23 轉讓

Transmissão

Scripps Networks Interactive 

(Asia) Pte. Ltd.

Discovery Comunications, LLC, com 

sede em One Discovery Place, Silver 

Spring, Maryland 20910, United States 

of America

N/093475

N/093476

N/093477

N/093482

2019/06/05 轉讓

Transmissão

珠海合和服裝有限公司 廣州見地服裝有限公司，地址為中國

廣東省廣州市番禺區南村鎮江南村南

里路2號之一401

N/100738

N/100739

2019/06/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

廣東奧飛動漫文化股份有限公司 奧飛娛樂股份有限公司

ALPHA GROUP CO., LTD.

N/102583

N/102584

N/103436

N/103437

N/103438

N/103439

2019/06/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

盈博投資有限公司

C & J INVESTIMENTO 

LIMITADA

惠澳集團有限公司

COMPANHIA DE HUI AO 

HELLOMACAU GRUPO, 

LIMITADA

N/114305

N/116627

2019/05/23 更改地址

Modificação 

de sede

SF innovation CO., LTD. 27, Nonhyeon-ro 76-gil, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

N/114427

N/123009

2019/06/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

北京石頭世紀科技有限公司 北京石頭世紀科技股份有限公司

BEIJING ROCKROBO 

TECHNOLOGY CO., LTD.

N/117016

N/117059

2019/06/05 轉讓

Transmissão

維妮衛生用品有限公司

Winnie Sanitary Product Limited

深圳市凱兒得樂護理用品有限公司，

地址為廣東省深圳市龍崗區園山街道

荷坳社區龍崗大道8288號19棟201

N/119266

N/119267

N/119268

N/119269

N/119270

N/119271

2019/06/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

新興縣翔順餐廚具有限公司 廣東翔順餐廚具有限公司

N/119808 2019/06/05 轉讓

Transmissão

維美源素國際有限公司 未來第一投資有限公司，地址為英屬

維爾京斯島托土拉島羅德城偉咸礁1奧

馬斯辦公室

N/120117

N/120118

N/120119

N/120120

2019/05/23 轉讓

Transmissão

Chow Tai Fook Jewellery 

Company Limited

Juvil (International) Company Limited, 

com sede em 33/F, New World Tower, 

16-18 Queen’s Road Central, Hong 

Kong

N/122313 2019/06/05 使用許可

Licença de 

exploração

RENAISSANCE 1849 SA MOYNAT PARIS SAS, com sede em 

348 rue Saint Honoré, 75001 Paris, 

France

N/130568

N/133356

2019/06/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

北京石頭世紀科技有限公司

BEIJING ROCKROBO 

TECHNOLOGY CO., LTD.

北京石頭世紀科技股份有限公司

BEIJING ROCKROBO 

TECHNOLOGY CO., LTD.

N/140535 2019/05/27 更改地址

Modificação 

de sede

沐白國際有限公司 中國台灣桃園市中壢區延平路500號8

樓之3
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編號

N.°

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/147749

N/147750

N/147755

N/147756

2019/05/27 更改地址

Modificação 

de sede

澳門寶蓮堂集團食品有限公司 

BAO LIAN TANG GROUP 

FOOD (MACAO) COMPANY 

LIMITED

GRUPO DE ALIMENTOS 

BAO LIAN TANG (MACAU) 

COMPANHIA LIMITADA

澳門上海街175號中華總商會大廈17樓

H座

N/147752

N/147753

N/147754

2019/05/27 更改地址

Modificação 

de sede

澳門寶蓮堂集團食品有限公司

BAO LIAN TANG GROUP 

FOOD (MACAO) COMPANY 

LIMITED / GRUPO DE 

ALIMENTOS BAO LIAN TANG 

(MACAU) COMPANHIA 

LIMITADA

澳門上海街175號中華總商會大廈17樓

H座

N/149035

N/149036

N/149037

2019/05/27 更改地址

Modificação 

de sede

澳門寶蓮堂集團食品有限公司

GRUPO DE ALIMENTOS 

BAO LIAN TANG (MACAU) 

COMPANHIA LIMITADA, 

em inglês BAO LIAN TANG 

GROUP FOOD (MACAO) 

COMPANY LIMITED

澳門上海街175號中華總商會大廈17樓

H座

司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人 / 權利人

Requerente/Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º 

確定判決日期

Data de trânsito em 

julgado

1 N/133247 國城醫藥有限公司 初級法院

TJB

CV2-18-0060-CRJ 2019/04/04

2 N/98752 美心餅店有限公司

PADARIA E PASTELARIA 

MAXIM’S LIMITADA

中級法院

TSI

Ac de 28/03/2019

Proc. n.º 75 /2019

2019/04/30

3 N/116456 國城醫藥有限公司 中級法院

TSI

Ac de 02/05/2019

Proc. n.º 120/20

2019/05/20

3 N/125470 永康有限公司 中級法院

TSI

Ac de 09/05/2019

Proc. n.º 89/2019

2019/05/28

4 N/106688 LOUIS XIII Holdings Limited 中級法院

TSI

Ac de 02/05/2019

Proc. n.º 370/2018

2019/05/20

4 N/103397

N/103403

N/103404

N/103407

N/103414

樂氏同仁藥業科技有限公司 中級法院

TSI

Ac de 09/05/2019

Proc. n.º 41/2019

2019/05/28
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編號

N.º

申請人 / 權利人

Requerente/Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º 

確定判決日期

Data de trânsito em 

julgado
1 初級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示。
2 中級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
3 中級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示。
4 中級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
1 O TJB manteve o despacho da DSE de concessão da marca.
2 O Acordão do TSI, manteve o despacho da DSE de recusa da marca. 
3 O Acordão do TSI, manteve o despacho da DSE de concessão da marca. 
4 O Acordão do TSI, revogou o despacho da DSE de recusa da marca. 

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/092101 2019/06/05 Pieno di Sabbia, LLC 43

N/122687 2019/06/11 RENITA LLC 35

N/145452 2019/06/13 瑪索尼克控股有限責任公司

MASONIC HOLDINGS LIMITED LIABILTY COMPANY

41

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/150184 2019/05/31 廣州人人管理諮詢有限公司

Guangzhou Renren Management Consulting 

Co., Ltd. 

廣州諾米品牌管理有限公司 

N/150471 2019/05/30 Maxim’s Caterers Limited 美心餅店有限公司

PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S 

LIMITADA

N/151669 2019/06/05 泰安商業顧問有限公司 運通集團有限公司

N/151670 2019/06/05 泰安商業顧問有限公司 運通集團有限公司

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/147582 2019/06/05 ADEGA COOPERATIVA DE BORBA, C.R.L. J. Portugal Ramos Vinhos S.A.
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設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

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.

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

D/001741 2019/06/10 2019/06/10 ECOLAB USA INC.

D/001742 2019/06/10 2019/06/10 ECOLAB USA INC.

D/001743 2019/06/10 2019/06/10 ECOLAB USA INC.

D/001744 2019/06/10 2019/06/10 ECOLAB USA INC.

D/001745 2019/06/10 2019/06/10 ECOLAB USA INC.

D/001746 2019/06/10 2019/06/10 ECOLAB USA INC.

D/001747 2019/06/10 2019/06/10 ECOLAB USA INC.

D/001943 2019/06/10 2019/06/10 厦門美圖移動科技有限公司

D/001952 2019/06/10 2019/06/10 Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

D/001953 2019/06/10 2019/06/10 Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

D/001954 2019/06/10 2019/06/10 Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

D/001966 2019/06/10 2019/06/10 婕斯（上海）生物科技有限公司

Jeunesse Global (Shanghai) Biotechnology Co., Ltd.

D/001967 2019/06/10 2019/06/10 COMPAGNIE GERVAIS DANONE

D/001968 2019/06/10 2019/06/10 RECREATIVOS FRANCO, S.A.

D/001974 2019/06/10 2019/06/10 FERRARI S.p.A.

D/001975 2019/06/10 2019/06/10 FERRARI S.p.A.

D/001976 2019/06/10 2019/06/10 FERRARI S.p.A.

D/001978 2019/06/10 2019/06/10 蒂旅集團有限公司

D/001979 2019/06/10 2019/06/10 蒂旅集團有限公司

D/001980 2019/06/10 2019/06/10 蒂旅集團有限公司

D/001981 2019/06/10 2019/06/10 蒂旅集團有限公司

D/001991 2019/06/10 2019/06/10 LIFE360 INNOVATIONS INC.

D/001992 2019/06/10 2019/06/10 LIFE360 INNOVATIONS INC.

D/001993 2019/06/10 2019/06/10 Akiteru HIRAYAMA
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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.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002156 2019/06/06 西蒙獨資有限公司

SIMON, S.A.U.

第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項及第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 e o art.º 25.º

D/002157 2019/06/06 西蒙獨資有限公司

SIMON, S.A.U.

第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項及第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 e o art.º 25.º

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

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 

R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo 

de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade 

Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da 

RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», 

publ ica(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 publicação.

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º : J/003492

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 兒玉化學工業株式會社

 地址 Endereço : 日本東京都

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 原弘, 關山政義

 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 ZL201610389828.X，申請

日Data de pedido 2016/06/03，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106239903B，2018/09/21

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  B29C 65/56 ,  A47 K13/0 2 , 

A47K13/30

[54] 標題 Título : 樹脂製品。

 Produto de resina.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種不增加製造工序就能够

可靠地進行上、下部件的接合的馬桶座圈。一種通過將

樹脂組件彼此接合而形成的樹脂製品，其中，將一方的樹

脂組件的接合部及另一方的樹脂組件的接合部抵接而接

合，在一方的樹脂組件的接合部形成有槽部、和沿槽部的

一側延伸的嵌合壁部，在另一方的樹脂組件的接合部形

成有槽部、和沿槽部的一側延伸的嵌合凹部，在一方的樹

脂組件與另一方的樹脂組件的接合狀態下，通過一方的

樹脂組件的槽部及另一方的樹脂組件的槽部形成空腔部

的同時，嵌合壁部及嵌合凹部在空腔部的一側嵌合。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2015/06/11，日本 Japão，編號

N.º 2015-118529

[21] 編號 N.º : J/003582

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/02/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 北京嘀嘀無限科技發展有限公司
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 BEIJING DIDI INFINITY TECHNOLOGY AND 

DEVELOPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路8號院34

號樓100193

 Building 34, No.8 Dongbeiwang West Road, Haidian 

District, Beijing 100193, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 盧海洋

 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 ZL201510373596.4，申請

日Data de pedido 2015/06/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105045833B，2018/12/28

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6 F17/30 ,  G 0 6Q50/0 0 , 

H04L29/08

[54] 標題 Título : 用戶好友關係的分類方法及裝置。

 Método e dispositivo de classificação para as relações 

de amizade do usuário.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供了一種用戶好友關係的分類

方法，該方法包括：獲取第一預設時間段內的每個可分享

信息的分享記錄和領取記錄；所述分享記錄為至少一個

終端分享所述可分享信息的記錄，所述領取記錄為至少

一個終端領取所述可分享信息的記錄；根據每個可分享

信息的分享記錄和領取記錄，生成與該可分享信息對應

的用戶好友關係；根據所述用戶好友關係，以及所述用戶

好友關係中每一終端的常用位置數據，對所述用戶好友

關係進行分類。本發明還提供了一種用戶好友關係的分

類裝置，包括獲取單元、好友關係生成單元及分類單元。

本發明能够分析出全面、有效的終端的好友關係，並進行

好友關係細分，增加數據分類維度，生成更有價值的關

係數據。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003610

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/02/26

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 埃博靈克斯股份有限公司

 ABLYNX N.V.

 地址 Endereço : Technologiepark 4, B-9052 Zwijnaar-

de, Bélgica

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga

[72] 發明人 Inventor : 埃爾斯．拜爾內德, 西格利德．科內利斯, 

亨德里克斯．雷內瑞斯．雅各布斯．馬托伊斯．霍根博姆

 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 ZL201410464977.9，申請

日Data de pedido 2008/05/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104231082B，2018/12/21

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 4 ,  C 0 7 K16/4 6 , 

C07K19/00, C12N15/13, C12N15/62, A61K39/395, 

A61K47/42, A61K48/00, A61P19/08, C12N15/10

[54] 標題 Título : 用於治療骨疾病和病症的針對RANK-L的

氨基酸序列以及包括其的多肽。

 Sequência de aminoácidos dirigida contra o RANK-

-L e polipéptidos compreendendo o mesmo para tratar 

doenças ósseas.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及針對R A N K-L的氨基酸序

列，以及包括一個或多個所述氨基酸序列或基本上由其

組成的化合物或構建體、且特別是蛋白和多肽。本發明還

涉及編碼所述氨基酸序列和多肽的核酸，用於製備所述

氨基酸序列和多肽的方法；表達或能够表達所述氨基酸

序列或多肽的宿主細胞；包括所述氨基酸序列、多肽、核

酸和／或宿主細胞的組合物、且特別是藥物組合物；和所

述氨基酸序列或多肽、核酸、宿主細胞和／或組合物的應

用，特別是預防、治療或診斷目的的應用。

[30] 優先權 Prioridade : 2007/05/24，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 60/939,929

 2008/01/29，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/024,256

[21] 編號 N.º : J/003630

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/03/19

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[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 : 劉發章

 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 ZL201410565859.7，申請

日Data de pedido 2014/10/22，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105590056B，2019/01/18

[51] 分類 Classificação : G06F21/56

[54] 標題 Título : 基於環境檢測的動態應用功能控制方法。

 Método de controlo da função de aplicação dinâmica 

com base na detecção de ambiente.

[57] 摘要 Resumo : 本申請公開了一種在客戶端動態控制應

用功能的方法，包括：啓動應用程序，該應用程序僅包含

框架功能代碼；在啓動所述應用程序後，加載安全模塊，

其中所述安全模塊向服務器端發送關於掃描配置文件的

請求；根據從服務器端接收的所述配置文件對所述客戶

端的應用環境執行掃描，並將所述掃描結果發送給服務

器端，以生成風險分值；以及從服務器端接收在當前應用

環境下允許加載的功能代碼，所述功能代碼基於所生成

的風險分值而由服務器端產生。本申請還公開了一種在
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服務器端動態控制應用功能的方法。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003631

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/03/19

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 愛爾蘭詹森科學公司

 JANSSEN SCIENCES IRELAND UC

 地址 Endereço : Eastgate Village, Eastgate, Little Is-

land, Co Cork, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa

[72] 發明人 Inventor : K.范德克, G.Y.P.哈徹, S.J.拉斯特, 

D.C.麥高恩, G.羅姆博特斯, W.G.維斯舒爾恩, P.J-M.

B.拉博伊斯森

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480028413.9，申請

日Data de pedido 2014/05/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105452220B，2019/01/25

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D207/40, A61K31/401, 

A61P31/00

[54] 標題 Título : 氨磺酰基吡咯酰胺衍生物及其作為藥物用

於治療乙型肝炎的用途。

 Derivados de «sulphamoylpyrrolamide» e seu uso 

como medicamento para tratamento da Hepatite B.

[57] 摘要 Resumo : 具有化學式（ID）的HBV複製的抑制劑

 包括其立體化學異構形式、以及鹽、水合物、溶劑化物，其

中X、Ra到Rd以及R4到R6具有如在此所定義的含義。本發

明還涉及用於製備所述化合物的方法、包含它們的藥物組

合物以及它們單獨或與其他H BV抑制劑組合在H BV療

法中的用途。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/05/17，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 13168291.6

 2013/07/04，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 13175181.0

 2013/08/29，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 13182281.9

 2013/10/31，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 13191209.9

 2013/12/18，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 13198160.7

 2014/03/05，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 14157900.3

[21] 編號 N.º : J/003633

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/03/20

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 王海龍

 地址 Endereço : 中國江西省九江市修水縣東港鄉東源村

十組26號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 王海龍

 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 ZL201610555987.2，申請

日Data de pedido 2014/04/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106043639B，2019/01/22

[51] 分類 Classificação : B63G11/00

[54] 標題 Título : 組合式航母。

 Porta-Aviões do tipo combinado.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種組合式航母，包括第

一子船體單元和第二子船體單元，所述第一子船體單元

的側面上設有第一母連接件；所述第二子船體單元的相

應側面上設有與所述第一母連接件相配合的第一公連接

件；所述第一母連接件具有適於接收所述第一公連接件

的第一內腔，所述第一內腔的內壁上設有第一壓力傳感

裝置，所述第一壓力傳感裝置與插入的所述第一公連接

件配合，用於檢測所述第一公連接件對所述第一內腔施

加的竪直方向上的第一壓力值，同時子船體單元還設有

與壓力傳感裝置配合操作的給排水設備，本發明可以較

好地將兩子船體單元保持在相對固定的位置，避免兩子

船體單元因為水平位置不同而造成連接部件斷裂。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003634

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/03/22

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 寶貝蒙株式會社

 TAKARA BELMONT CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Higashi Shinsaibashi 2-Chome, 

Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, 542-0083, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 藤本浩平, 中山健太郎

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201410077839.5，申請

日Data de pedido 2014/03/05，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104026847B，2019/01/15

[51] 分類 Classificação : A45D19/06

[54] 標題 Título : 安裝在洗髮盆上的頭部支承裝置。

 Dispositivo de suporte de cabeça instalado na tigela de 

shampoo.

[57] 摘要 Resumo : 一種安裝在洗髮盆上的頭部支承裝置，

能從被洗髮者的後頭部移動頭部支承構件而在後頭部
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側產生空間，能在脖頸髮際部分的洗髮、燙髮施行技術

的中間洗髮時及酸性彩色施行技術後的洗髮時防止頭

皮被著色。該頭部支承裝置由固定構件（21）、轉動構件

（22）、頭部支承構件（22c）和止動機構（5）構成，該固

定構件固定在與形成在洗髮盆上的接受被洗髮者的頸

部的彎曲部接近的位置中的上述洗髮盆的內側；該轉動

構件相對於該固定構件轉動自由地鉸接；該頭部支承構

件形成在該轉動構件的水平部中的離開上述彎曲部的位

置；該止動機構轉動上述轉動構件，在上述頭部支承構

件進行了位移的位置使上述轉動構件的轉動固定。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2013/03/06，日本 Japão，編號

N.º 2013-044543

[21] 編號 N.º : J/003636

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/03/26

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 蘇彥霖

 SOO, Sk Sean

 地址 Endereço : 3936 Taman Saujana Jalan Padang 

Luas Jertih, 22000, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

[72] 發明人 Inventor : 蘇彥霖 SOO, Sk Sean

 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 ZL201480025618.1，申請

日Data de pedido 2014/06/08，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105377957B，2019/01/18

[51] 分類 Classificação : C08H1/06, C08H1/00, A23J1/10, 

A23L29/281, C08L89/00

[54] 標題 Título : 使用金絲燕窩作為原料生產水解膠原蛋白

的方法。

 Metodologia de produção de colagénio hidrolisado uti-

lizando ninho swiftlet como matéria-prima.

[57] 摘要 Resumo : 食用膠原蛋白／水解膠原蛋白和金絲燕窩

顯示的保健益處表現出彼此相似。二者之間應有內在邏

輯相聯。然而，由於由來已久的臆斷和文化錯位，這種關

係尚未公開。華人社區已經將金絲燕窩作為珍肴和有效

藥物以及美容品，以至於使其成為有地位的食物，并且非

常高價。因此，充斥著“沒有壞就不要修”的風氣。隔水蒸

（有時被稱為隔水燉）到今天仍是唯一廣泛使用的烹製

方法，因為相信高於100℃的加熱會破壞金絲燕窩的營養

價值。本發明是對傳統的突破。金絲燕窩在高於100℃下

使用蒸汽滅菌法進行烹製。已經對使用本發明烹調的金

絲燕窩樣品進行了氨基酸分析。顯示出氨基酸分布的確

符合膠原蛋白和水解膠原蛋白的氨基酸分布。因此，使用

本發明，證實了金絲燕窩是富氨基酸的源，且可以作為原

料來生產膠原蛋白和水解膠原蛋白。

[30] 優先權 Prioridade : 2014/06/08，專利合作條約 PCT，編

號N.º PCT/IB2014/062056

[21] 編號 N.º : J/003637

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/03/26

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 王東

 Dong WANG

 地址 Endereço : 中國陝西省渭南市蒲城縣堯山路西段華

宇天築小區5號樓三單元101室郵編：715500

 Room 101, Unit 3, Building No.5, Hua Yu Tian Zhu 

Community, West section of Yaoshan Road, Pucheng 

County, Weinan City, Shaanxi 715500, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 王東

 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 ZL201510386772.8，申請

日Data de pedido 2015/07/03，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106312087B，2019/02/22

[51] 分類 Classificação : B22F9/24, B22F1/00, B82Y30/00, 

B82Y40/00

[54] 標題 Título : 納米金屬顆粒及其製備方法。

 Partículas de <<nanometal>> e seu método de prepa-

ração.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種納米金屬顆粒及其製備

方法。具體地，所述納米金屬顆粒通過包含如下步驟的方

法製備：a）提供金屬前驅體的溶液；b）提供包含還原劑

的母液；c）使金屬前驅體的溶液霧化，並且使經霧化的

金屬前驅體溶液與母液接觸；以及d）允許金屬前驅體與

還原劑反應，從而形成所述納米金屬顆粒，其中，金屬前

驅體在第一溶劑中的溶解度高於其在母液中的溶解度。

採用本發明的方法來製備納米金屬顆粒，不僅具有設備

簡單、原料易得、成本低、條件容易控制、產率高、產量大

等利用傳統液相化學還原法的優點，而且得到的納米金

屬顆粒具有非常理想的粒徑以及顆粒尺寸分布。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003638

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/03/28

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 廣州市無級制動科技有限責任公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州高新技術產業開發區科

學大道231號、233號裙樓B1B2棟一層至四層知商谷國際
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知識產權眾創空間辦公卡位C-02號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 吳志强

 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 ZL201510984174.0，申請

日Data de pedido 2014/05/07，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105370838B，2019/01/18

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  F16H47/0 8 , F16H 57/0 23, 

F16H57/08

[54] 標題 Título : 一種複合型葉輪式液力變矩器的無級變速

器。

 Transmissão continuamente variável do conversor de 

torque hidráulica de tipo composto e de tipo «vane».

[57] 摘要 Re su mo : 本發明提供了一種複合型葉輪式液力

變矩器的無級變速器，其技術方案要點是，輸入大齒圈

（22）與輸入軸（1）聯接，分流小齒圈（23）與輸入行星

架（24）聯接，聯接分流大齒圈（25）與輸出齒輪副（3）

聯接，輸出齒輪副（3）與聯接匯流齒輪（28）以及匯流輸

入齒輪（71）聯接，分流行星架（21）與聯接分流小齒圈

（26）以及葉輪式液力變矩器（4）聯接，葉輪式液力變矩

器（4）與單向離合器（5）以及輸入齒輪副（6）聯接。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003639

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/03/28

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 健康科學西部大學

 WESTERN UNIVERSITY OF HEALTH SCIEN-

CES

 地址 Endereço : 309 E. 2nd Street, College Plaza, Po-

mona, California 91766, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 I nvent or : 馬里亞．波利坎德裏圖．蘭布羅斯 

LAMBROS, Maria, Polikandritou, 黃英 HUANG, 

Ying, 哈里．昌達納．穆拉馬拉 Hari Chandana MULA-

MALLA

 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 ZL201280043744.0，申請

日Data de pedido 2012/09/10，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 103781471B，2019/02/12

[51] 分類 Classificação : A61K9/127

[54] 標題 Título : 癌症治療中的靶向脂質體。

 Lipossomas direccionados na terapia do cancro.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供了藥物組合物，其包含用於靶

向遞送治療劑和診斷劑以治療過度增殖性疾病（hyper-

proliferative disease）的運載體。此運載體的靶向組分

是與貨物組分（carg0component）（其可以是治療劑或

診斷劑）偶聯或者與包含治療劑或診斷劑的納米顆粒組

合物偶聯的胱氨酸分子。本發明也提供了通過靶向過度

增殖性疾病細胞以遞送治療劑或診斷劑從而來治療過度

增殖性病症的方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2011/09/08，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/532,430

[21] 編號 N.º : J/003641

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/08

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 胡海明

 地址 Endereço : 中國浙江省臺州市三門縣海游街道墻里

路66號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 胡海明

 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 ZL201710667891.X，申請

日Data de pedido 2017/08/07，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107283863B，2019/02/01

[51] 分類 Classificação : B29C69/00, B26D1/02, B26D7/26, 

B29C53/18, B29C37/02 , B29C53/12 , B29C53/84, 

B29L29/00

[54] 標題 Título : 一種廢塑料瓶再生螺旋扭帶的製造器。

 Fabricação de faixa torcida espiral através de regene-

ração de garrafas de plástico usadas.

[57] 摘要 Resumo : 一種廢塑料瓶再生螺旋扭帶的製造器，

由切割部和修整裝置及成型裝置組成，切割部設有三個

定位簧片和切割刀片，修整裝置設有滾壓軸和定位塊及

修正刀片，兩個定位塊之間和兩個修正刀片之間均以中

心軸綫為中心形成並列的定位過道，成型裝置的發熱輥

軸套接在發熱系統的電熱管上並可自由轉動，成型模內

置的螺孔配合螺杆，螺杆由驅動盤帶動轉動，成型模與

發熱輥軸之間設有模塊，模塊的進帶槽與成型模的進帶

口相接，在電機的帶動下，將廢塑料瓶製成螺旋帶,該帶

條應用於多領域，提高了產品使用價值。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003642

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/08

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 胡海明
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 地址 Endereço : 中國浙江省臺州市三門縣海游街道墻里

路66號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 胡海明

 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 ZL201710667901.X，申請

日Data de pedido 2017/08/07，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107283864B，2019/02/01

[51] 分類 Classificação : B29C69/00, B26D1/02, B29C53/18, 

B29C37/02 , B29C43/30, B29C43/32 , B29C43/52 , 

B29L29/00

[54] 標題 Título : 一種套色帶製造器。

 Fabricação de correia de cor registada.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種套色帶製造器，由切割

裝置和修整裝置及套色裝置組成，切割裝置的平台上設

有兩個並列的轉動底盤，底盤上設有拉簧，刀具相交於轉

動底盤，並在相交處各設有進帶口及刀片，刀具的兩端設

有調節機構，在兩個出帶口處各設有修整裝置，經修整後

的帶條通過套色裝置進行套色，套色裝置由上沖模和下

模輪及熱滾軸組成，上沖模上方設有偏心輪，熱滾軸配合

熱壓板，在熱滾軸一側設有兩個用於捲繞帶條的收帶盤，

電機帶動滾壓軸、偏心輪和下模輪及收帶盤轉動，並拉

動帶條同步移動，完成兩種不同顏色帶條的套色製作。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003643

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/08

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 廣東海上城建控股發展有限公司

 地址 Endereço : 511300中國廣東省廣州市海珠區振興大

街10號中海啓迪科技園

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 蘇漢明

 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 ZL201410136996.9，申請

日Data de pedido 2014/04/04，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104973210B，2019/01/15

[51] 分類 Classificação : B63B9/00, E02B17/02

[54] 標題 Título : 水上人工結構設施施工建設技術。

 Tecnologia de construção de instalação de estrutura 

artificial aquática.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種水上、尤其海洋人工結構

設施的施工建造方法，包括：a.將預製的預應力混凝土水

上、尤其海洋固定平台運輸到海上預定位置，固定平臺包

括上部結構平台以及多個浮力筒，上部結構平台由浮移工

裝承載能够在水上按需浮移，且在浮移工裝與上部結構

平台之間設有多個能够升降的支架工裝；b.在浮移工裝

上浮的狀態下，將預製的預應力混凝土固定平台靠向已

經事先在海底固定的一個預應力混凝土固定平台；c.浮移

工裝下沉，以使預應力混凝土固定平臺的浮力筒坐沉於

海底；d.將這兩個固定平台的上部結構平台調平；e.調平

後，浮移工裝從預應力混凝土固定平臺撤出。本發明還涉

及由上述方法施工建設而成的水上、尤其海洋人工結構

設施。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003644

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/10

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 艾普托斯生物科學公司

 APTOSE BIOSCIENCES INC.

 地址 Endereço : 2 Meridian Road, Toronto, Ontario 

M9W 4Z7, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

[72] 發明人 Inventor : W．G．萊斯

 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 ZL201480064470.2，申請

日Data de pedido 2014/10/03，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105764511B，2019/01/11

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/475, A61K31/496, 

A61K31/5377

[54] 標題 Título : 用於治療癌症的組合物和方法。

 Composições e métodos para o tratamento de cânce-

res.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及用於治療癌症的組合物和方

法。在一些實施方案中，本發明涉及可調節CDX2-KLF4

信號傳導路徑中的組分用以治療骨髓增生異常綜合征

（MDS）、急性髓細胞白血病（AML）、急性淋巴細胞性

白血病（ALL）、成人T細胞白血病（ATLL）、淋巴瘤、

胃癌、多發性骨髓瘤或其組合、或與CDX2-KLF4信號傳

導路徑的異常活性相關的病狀的藥劑用途。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/10/04，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/887,285

 2013/12/20，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/919,023

 2014/06/26，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/017,505

 2014/08/15，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/037,868

[21] 編號 N.º : J/003645

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/11

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10
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[73] 權利人 Titular : 胡海明

 地址 Endereço : 中國浙江省臺州市三門縣海游街道墻里

路66號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 葉雨玲

 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 ZL201611107545.8，申請

日Data de pedido 2016/12/05，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106724926B，2019/02/19

[51] 分類 Classificação : A47J37/08

[54] 標題 Título : 帶無綫輸電結構的麵包機。

 Máquina de pão com estrutura de transmissão de elec-

tricidade sem fio.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種帶無綫輸電結構的麵

包機，包含：一殼體，所述的殼體的底部設有一無綫輸

電發射模塊；一蓋板；一攪拌桶，所述的攪拌桶包含一桶

體，所述的桶體的底部設有一圓筒狀的驅動圓槽，所述的

攪拌桶為陶瓷或玻璃一體成型；一攪拌部，所述的攪拌

部包含一驅動電機和一攪拌頭，所述的驅動電機內設有

一定子、一轉子和一無綫輸電接收模塊。由於攪拌桶為

陶瓷或玻璃一體成型，避免了不黏塗層的健康問題，同

時，特別是陶瓷，保溫效果好，麵包在烘乾過程中，能形

成類似“窑烤”的效果，麵包的口感也更好。另外，攪拌

桶的清洗也變成更為簡單。另外，由於攪拌桶的底部不

存在任何開口結構，徹底避免了因軸封失效帶來的泄漏

問題。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003646

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/11

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[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 : M．O．H．科拉克, E．多伊爾弗勒, R．

L．馬克曼, D．塞吉爾

 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 ZL201480072871.2，申請

日Data de pedido 2014/11/06，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105899216B，2019/03/05

[51] 分類 Classificação : A61K31/706, A61K31/16, C07D487/04

[54] 標題 Título : 可用於治療呼吸道合胞病毒感染的吡咯并

[1,2-f][1,2,4]三嗪。

 «Pyrrolo [1,2,f] [1,2,4] triazines» úteis no tratamento 

de infecções por vírus sincicial respiratório.

[57] 摘要 Resumo : 本文提供了用於治療包括呼吸道合胞病

毒感染的肺病毒亞科病毒感染的製劑、方法和式（I）的

取代四氫呋喃基-吡咯并[1,2-f][1,2,4]三嗪-4-胺化合物以

及用於合成四氫呋喃基-吡咯并[1,2-f][1,2,4]三嗪-4-胺化

合物的方法和中間體。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/11/11，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/902,544

[21] 編號 N.º : J/003647

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/11

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 上海津曼特生物科技有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張江高科技園區居

里路300號辦公樓201室（201210）

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 劉劼

 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 ZL201410168618.9，申請

日Data de pedido 2014/04/25，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105085679B，2019/01/11

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

C12N15/70, C12N1/21, A61K39/395, A61K48/00, 

A61P29/0 0, A61P37/0 0, A61P19/10, A61P19/08, 

A61P19/02, A61P35/00, G01N33/68

[54] 標題 Título : 全人源抗RANKL抗體。

 Anticorpo anti-RANKL totalmente humano.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及全人源化抗體，具體地，本發

明涉及全人源抗R A N K L抗體，編碼該抗體的核酸分子

以及包含該抗體的組合物，本發明還涉及所述抗體在製

備用於防治與骨損失相關疾病特別是骨質疏鬆、關節炎

骨溶解破壞或腫瘤骨轉移等疾病的藥物中的用途。本發

明的抗體在保持與人R A NK L特異結合，並阻斷其活性

的同時，降低了其對人體潜在的免疫抑制性，同時具有更

好的穩定性，避免了IgG2抗體生產的不均一性（異質性）

給批次質量鑒定帶來的弊端。

[21] 編號 N.º : J/003649

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/15

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 北京鉑鑫天然生物技術有限公司

 Beijing Boxin Nature Biotech Ltd.
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 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京中環南路7號3幢

4層403室

 Room 403, 4F Building 3 NO.7 Wangjing Zhonghuan 

South Road Chaoyang District Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 姜淼, 吳昊

 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 ZL201810368096.5，申請

日Data de pedido 2018/04/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 108578693B，2019/03/12

[51] 分類 Classificação : A61K41/00, A61K39/21, A61L2/08, 

A61P31/18

[54] 標題 Título : 用於治療艾滋病的自體血漿滅活疫苗的光

化學製備方法。

 Método fotoquímico de preparação da vacina inacti-

vada com plasma autogolo utilizada no tratamento da 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開一種用於治療艾滋病的自體

血漿滅活疫苗的光化學製備方法，其特徵在於，包括下

列步驟；抽取艾滋病患者自體血液，形成待處理血液；分

離待處理血液，獲得待處理血漿；向待處理血漿中加入

光敏劑，形成待滅活血漿；將待滅活血漿進行光化學滅

活，獲得自體血漿滅活疫苗。本發明實施例公開的用於治

療艾滋病的自體血漿滅活疫苗的光化學製備方法能够製

備出自體血漿滅活疫苗，將疫苗回輸到艾滋病患者本人體

內後能够有效增强人體免疫力，降低艾滋病病毒載量。

[21] 編號 N.º : J/003650

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/15

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 石藥集團中奇製藥技術（石家莊）有限

公司

 CSPC ZHONGQI PHARMACEUTICAL TECH-

NOLOGY (SHIJIAZHUANG) CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國河北省石家莊高新技術產業開發區

黃河大道226號

 No.226, Huanghe Street, High-Tech Development Zone, 

Shijiazhuang City, Hebei Province, 050035, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[73] 權利人 Titular : 四川大學

 SICHUAN UNIVERSITY

 地址 Endereço : 中國四川省成都市武侯區一環路南一段

24號

 No.24, South Section 1, First Ring Road, Wuhou Dis-

trict, Chengdu City, Sichuan Province, 610065, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 楊勝勇, 魏于全

 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 ZL201610205716.4，申請

日Data de pedido 2010/12/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105832740B，2019/02/12

[51] 分類 Classi f icação : A61K31/52, A61K31/5377, A61 

P35/00, A61P35/02

[54] 標題 Título : 芳胺基嘌呤衍生物及其製備方法和在醫藥

上的用途。

 Derivado de amino-purina aromática bem como méto-

do de preparação e sua aplicação farmacêutica.

[57] 摘要 Resumo : 芳胺基嘌呤衍生物及其製備方法和在醫

藥上的用途。公開了式I所示的芳胺基嘌呤衍生物及其製

備方法，其中各取代基如說明書中所定義。該化合物對表

皮因子生長受體（EGF R）19外顯子缺失突變或21外顯

子L858R點突變的非小細胞肺癌具有抑制作用。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2010/05/26，中國 China，編號

N.º 201010184478.6

[21] 編號 N.º : J/003652

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/16

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 香港中華煤氣有限公司

 The Hong Kong and China Gas Company Limited

 地址 Endereço : 中國香港北角渣華道363號23樓

 23rd Floor, 363 Java Road, North Point, Hong Kong 

SAR, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72] 發明人 Inventor : 楊培正

 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 ZL201610828834.0，申請

日Data de pedido 2016/09/18，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106764232B，2019/01/18

[51] 分類 Classificação : F16L55/1645, F16L55/18

[54] 標題 Título : 管道修復工具和修復管道的方法。

 Equipamentos e métodos para reparação de gasodutos.

[57] 摘要 Resumo : 一種在修復管道（9）的過程中使用的管

道修復工具（10），包括具有第一末端（101）和第二末端

（102）的管材（100），可經由所述管道的近端（9.1）縱

向插入所述管道，以使該第二末端（102）到達所述管道
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（9）的遠端（9.2），以及在管材（100）與所述管道（9）之

間形成一個管狀間隙（G）。此外還包含了一個位於管材

（100）的第二末端（102）且用於密封管狀間隙（G）的內

端的密封構件（200），以及用於操作該密封構件（200）

的操作機制（300）。此外還有一個閉合構件（400），用於

閉合管狀間隙（G）的外端，由此界定管狀間隙（G）的內

部範圍，當中至少部分範圍被填充了修復材料，以便從管

道（9）的內部修復所述管道（9）。此外還公開了一種用於

修復管道的相關方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2015/11/20，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 15111497.8

[21] 編號 N.º : J/003653

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/17

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/06/10

[73] 權利人 Titular : 和記黃埔醫藥（上海）有限公司

 HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張江高科技園區

蔡倫路720弄4號樓

 720 Cai Lun Road, Building 4, Pudong, Shanghai 

201203, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 蘇慰國, 賈紅, 戴廣袖

 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 ZL201610432059.7，申請

日Data de pedido 2010/12/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106432225B，2019/02/19

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/437, 

A61P35/00, A61P35/02

[54] 標題 Título : 某些三唑并吡啶化合物和三唑并吡嗪化合

物、其組合物和其使用方法。

 Compostos de «triazolopyridine» e compostos de 

«triazolopyrazine», composições e métodos de utiliza-

ção dos mesmos.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及某些三唑并吡啶化合物和三

唑并吡嗪化合物、其組合物和其使用方法，所述化合物可

用於抑制c-Met的活性和治療對抑制c-Met敏感的癌症。

[30] 優先權 Pr ior idade : 2009/12/31，中國 Ch ina，編號

N.º PCT/CN2009/076321

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

J/003404 2019/06/06 梅琳塔治療公司

Melinta Therapeutics, Inc.

第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項及第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, o art.º 25.º

J/003468 2019/06/06 比奧根MA公司

Biogen MA Inc.

蘇尼西斯製藥有限公司

Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項及第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, o art.º 25.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

J/000593 2019/06/13 更改認別資料

Modificação 

de identidade

BRISTOL-MYERS SQUIBB 

HOLDINGS Ireland

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited 

Company
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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

J/002197 2019/06/13 轉讓

Transmissão

過冷卻拉博株式會社

SUPER COOLING LABO 

INC.

NICHIEI INTEC CO., LTD., com sede em 7-57-8, 

Nishi-Ogu, Arakawa-Ku, Tokyo, Japan

J/003325 2019/06/13 轉讓

Transmissão

(1) Y．K．陳 Yeow Khoon 

TAN; (2) 高昇儲運有限公司 

SH COGENT LOGISTICS 

PTE LTD

高昇儲運有限公司，地址為新加坡布羅克雷森特

大廈l 號樓6M層1室，郵編627545

SH COGENT LOGISTICS PTE LTD, com sede 

em 1 Buroh Crescent, #6M-01, Singapore 627545

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.

[21] 編號 N.º : I/001595

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[71] 申請人 Requerente : 大樂門遊戲澳門有限公司

 DYNAMIC GAMES MACAU LIMITED

 地址 Endereço : 日本國東京都荒川區西日暮里二丁目25

番1-702號

 25-1-702, Nishi-Nippori 2-chome, Arakawa-ku, Tokyo, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 古賀 辰廣 KOGA Tatsuhiro

[51] 分類 Classificação : A63F13/00

[54] 標題 Título : 遊戲機。

 Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo : 目的在於提供一種利用計算機仿真的遊

戲機。一種遊戲機，在殼體具備顯示裝置，遊戲機具有：

遊藝處理部，其執行遊藝處理；以及消費信息處理部，其

使顯示裝置顯示針對遊藝的消費信息。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2017/12/27，日本 Japão，編號

N.º PCT/JP2017/046899

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別

行政區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專

利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

D e a c o r d o c o m o s a r t i g o s 10.º e 124.º d o R J P I, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente 

de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º : U/000248

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/12/21
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[71] 申請人 Requerente : CTI Systems S.à.r.l.

 地址 Endereço : Z.I. Eselborn-Lentzweiler 12, op der 

Sang 9779 Lentzweiler Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

[72] 發明人 Inventor : Francois LESQUIR

[51] 分類 Classificação : B66F11/04

[54] 標題 Título : 用於移動工作平台的防撞輔助系統。

 Sistema de apoio para a prevenção da colisão usado 

em plataformas de trabalho móveis.

[57] 摘要 Resumo : 本實用新型涉及用於移動工作平臺的防

撞輔助系統，具體涉及生成表示建築物中的人運輸工具

的實際外形的點雲的裝置，適於確定人運輸工具在建築

物中的位置和取向、確定建築物內部的移動工作平臺的

相對位置和取向，相對於建築物內部的參考點來參考人

運輸工具和移動工作平臺的位置和取向，裝置適於防止

移動工作平臺和人運輸工具之間的碰撞，包括：建築物內

的參考點、三維掃描裝置、靜止計算器裝置、移動工作平

臺的參考點，第一處理器適於：通過將生成的點雲的單

個點的位置與三維模型的位置和取向進行比較以檢測移

動工作平臺和人運輸工具之間的碰撞風險、生成表示移

動工作平臺的三維模型、確定表示移動工作平臺的三維

模型的六個自由度的位置和取向。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2017/12/20，盧森堡 Luxemburgo，

編號N.º 100588

 2018/04/16，盧森堡 Luxemburgo，編號N.º 100766

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

N/138478 產品（2018年11月21日第47期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Produtos (B.O. da RAEM n.º 47, 

II Série, de 21 de Novembro de 

2018)

……  ,  e q u i p a m e n t o  p a r a 

p r o c e s s a m e n t o d e d a d o s e 

computadores; óculos de proteção; 

DVDs; calçado de protecção; ……

……  ,  e q u i p a m e n t o  p a r a 

p r o c e s s a m e n t o d e d a d o s e 

computadores; DVDs; calçado de 

protecção; ……

N/148481

N/148482

商標（2019年3月6日第10期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Marca (B.O. da RAEM n.º 10, II 

Série, de 6 de Março de 2019)

 

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/059812 權利人（2012年6月20日第25期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Titular (B.O. da RAEM n.º 25, II 

Série, de 20 de Junho de 2012)

JOHN GALLIANO S.A. JOHN GALLIANO 

N/064327

N/064328

N/067679

N/067680

N/069510

N/069511

N/070580

N/073906

附註（2018年12月21日第51期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Averbamento (B.O. da RAEM 

n.º 51, II Série, de 21 de Dezembro 

de 2018)

地址/ Endereço: 

Vista Corporate Service Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola, VG1110, British Virgin 

Islands

地址/ Endereço:

Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola, VG1110, British Virgin 

Islands
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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/146557

N/146569

產品（2019年6月19日第25期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Produtos (B.O. da RAEM n.º 25, 

II Série, de 19 de Junho de 2019)

…… ; bastões para esqui; pranchas 

de windsurf; pranchas de surf; 

……

…… ; b a s t õ e s  p a r a  e s q u i ; 

pranchas de windsurf; pranchas de 

bodyboard; pranchas de surf; ……

二零一九年六月十三日於經濟局——代局長 陳子慧

Direcção dos Serviços de Economia, aos 13 de Junho de 2019. 

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

（是項刊登費用為 $654,720.00）
(Custo desta publicação $ 654 720,00)



印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $100.00
PreÇo deste nÚMero $ 100,00


