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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/152359

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/03

[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 : 16

[511] 產品 Produtos : Sinalização de exterior e interior (papel 

ou cartão); autocolantes; cartazes.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/12/03，毛里求斯 Maurícia，編

號N.º MU/M/2018/028391

[210] 編號 N.º : N/152362

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/03

[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 : 37

[511] 服務 Serviços : Trabalhos de construção; reparação e 

manutenção de edifícios; serviços de instalação; servi-

ços de instalação, nomeadamente instalação de apare-

lhos de iluminação, sistemas de segurança, portas, sis-

tema AVAC (sistema de climatização), pavimentação, 

instalação de circuitos eléctricos, maquinaria, equi-

pamento audiovisual, equipamentos e acessórios para 

edifícios, e hardware de computador e aparelhos de 

telecomunicações; consultoria e supervisão de cons-

trução; serviços de gestão de projectos de construção; 

serviços de construção imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/12/03，毛里求斯 Maurícia，編

號N.º MU/M/2018/028391

[210] 編號 N.º : N/152363

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/03

[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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, 

serviços de pesquisa e concepção relacionados com 

os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma 

comunidade on-line para utilizadores registados parti-

cipem em discussões, obter em feedback de seus pares, 

formar em comunidades virtuais, e envolverem-se 
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em negócios e redes sociais; criação e alojamento de 

plataformas para fornecimento de um portal on-line 

baseado na Web para os clientes participarem de redes 

sociais e de negócios, participem em comunidades vir-

tuais, gestão da filiação de um serviço de trabalho co-

laborativo (“co-working”) e escritórios particulares, 

solicitação e gestão de atribuições de escritório, reser-

va de salas de conferências, controle de acesso de uti-

lizador por trabalhadores, serviços de encomenda de 

impressão, e inscrição e pagamento de serviços de for-

necedor, como catering, benefícios e seguro de saúde; 

serviços informáticos, nomeadamente, alojamento de 

serviços Web on-line para terceiros para organização e 

realização de apresentações on-line; reuniões, encon-

tros sociais e discussões interactivas na área científica; 

serviços informáticos, nomeadamente serviços de 

alojamento interactivo que permitem ao utilizador pu-

blicar e partilhar os conteúdos e imagens próprios, e 

interagir com os terceiros, on-line; serviços informáti-

cos, nomeadamente alojamento virtual serviços de for-

necedor; serviços informáticos, nomeadamente, gestão 

no local e gestão remota de sistemas informáticos; 

instalação, actualização e manutenção de software; 

aluguer de servidores web; alojamento de servidores; 

serviços de assistência técnica, nomeadamente resolu-

ção de problemas de software de computador; serviços 

de assistência técnica, nomeadamente resolução de 

problemas sob a forma de diagnóstico de problemas 

de hardware e software; fornecimento de acesso tem-

porário a software não descarregável; software como 

serviço (SAAS); fornecimento de um website na área 

do software e da tecnologia da informação; tecnologia 

da informação e consultoria de software; concepção 

arquitectónica; serviços de design de interiores; design 

especializado de ambientes interiores e exteriores; ser-

viços de design gráfico; serviços de design industrial; 

serviços de previsão meteorológica; serviços de infor-

mações, consultadoria e assessoria relacionados com 

os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/12/03，毛里求斯 Maurícia，編

號N.º MU/M/2018/028391

[210] 編號 N.º : N/153391

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/04/25

[730] 申請人 Requerente : Spyglass IP Holdings, LLC

 地址 Endereço : c/o Venable LLP, 2049 Century Park 

East, Suite 2300, Los Angeles, California 90067, Uni-

ted 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 : Desenvolvimento, produção, distribui-

ção, exploração e exibição de filmes cinematográficos; 

desenvolvimento, produção e distribuição de progra-

mas de televisão e conteúdo digital com guião, sem 

guião, e animados; produções teatrais; produções de 

animações e efeitos especiais para animações; pro-

dução de efeitos especiais sob a forma de imagens 

geradas por computador para filmes, e programas de 

televisão e conteúdos digitais com guião, sem guião 

e animados; produção de vídeo para realidade au-

mentada; serviços de produção multimédia; produção 

de conteúdos de multimédia para realidade virtual e 

realidade aumentada; produção de espectáculos ao 

vivo, espectáculos de música ao vivo, e espectáculos de 

representação ao vivo; serviços de divertimento, nome-

adamente, prestação de clips de vídeo, clips de áudio 

e conteúdos digitais multimédia não-descarregáveis 

contendo áudio, vídeo, artes gráficas e texto; forne-

cimento de jogos de vídeo de realidade virtual, não-

-descarregável, contendo conteúdos baseados em ou 

com a temática de filmes cinematográficos, programas 

de televisão e conteúdos digitais com guião, sem guião 

e animados; fornecimento de jogos de vídeo, não-

-descarregáveis, de realidade virtual, jogos de realida-

de aumentada, jogos interativos contendo conteúdos 

baseados em ou com a temática de filmes cinematográ-

ficos, programas de televisão e conteúdos digitais com 

guião, sem guião e animados; prestação de um website 

contendo informações nas áreas de divertimento, cine-

ma, televisão, música, jogos interactivos, trabalhos au-

diovisuais, trabalhos de multimédia e desporto; pres-

tação de espectáculos musicais, vídeos musicais, clips 

de filmes e televisão, conteúdos digitais e fotografias 

não-descarregáveis; produção discográfica; produção 

de música; gravação e produção de áudio e de vídeo; 

produção de canções para filmes de cinema, televisão, 

e conteúdos digitais; serviços de divertimento, nome-

adamente, desenvolvimento, produção e distribuição 

de áudio e vídeo musical; desenvolvimento e produção 

e distribuição de gravações de áudio e vídeo musical 

para difusão e distribuição; composição e transcrição 

de música para terceiros; serviços de composição de 

canções; serviços de publicação de música; serviços de 

selecção de música para utilização em filmes, televi-
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são, rádio, conteúdos digitais, conteúdos de realidade 

virtual, conteúdos de realidade aumentadas, e jogos de 

vídeo; serviços de divertimento na forma de espectácu-

los de artistas musicais através de meios cinematográ-

ficos, televisivos, radiofónicos, de conteúdos digitais, 

conteúdos de realidade virtual, conteúdos de realidade 

aumentada e gravações de áudio e vídeo; prestação de 

filmes cinematográficos, trabalhos musicais, e progra-

mas de televisão e conteúdos digitais com guião, sem 

guião e animados através de transmissão televisiva, 

satélite, televisão por cabo, redes informáticas globais, 

websites, dispositivos sem fios, aplicações para dispo-

sitivos móveis, descodificadores de televisão, difusão 

pela web (web casts), e streaming de conteúdos multi-

média a pedido.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/07，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/185,737

[210] 編號 N.º : N/155287

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/06

[730] 申請人 Requerente : 澳門環購易有限公司

 GLOBAL BEST COMPRA DE MACAU, LIMITA-

DA

 地址 Endereço : 澳門昇平圍/昇平里6號利亨大廈地下B

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 : 跨境電商、電子商貿、出入口貿易、零售

店服務；透過互聯網銷售產品；文化創意產品銷售。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/155292

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/06

[730] 申請人 Requerente : 呂偉強

 LUI WAI KEUNG

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街7號西頓中心16

樓1604及09室

 Rm1604 & 09, 16/F Saxon Tower, 7 Cheung Shun St., 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑、醫藥用品、醫用營養

品、嬰兒食品，皮膚外用藥製劑、藥用草藥軟膏及油、膏

布（藥用）、西藥藥膏布、消毒劑、殺真菌劑、中式營養食

品、飲品（藥用）、中式醫藥營養品、中草藥、中草藥膏、

中草藥藥油、中草藥製成品、中藥成藥、中藥成藥口服

液、中藥成藥沖劑、中藥成藥膏布、中藥散、中藥材湯包、

中藥沐浴露、中藥油、中藥藥材、中藥藥膏、中藥製劑、中

藥製粉、中藥貼、中藥酒製劑、中藥飲片、人用中藥製劑、

人用藥品、人用藥油、保健茶包（中草藥）、健康營養食品

（醫藥用）、健康補品（中草藥）、內服中成藥品、內服保

健藥丸（醫藥用）、內服及外用藥酒、外用中藥止痛噴劑、

外用藥油、外用藥物、外用藥膏、止痛劑、止痛膏、浸製藥

液、營養食品（藥用）、膏劑（藥用）、膏藥、草本製品（藥

用）、草藥茶（藥用）、草藥製品（藥用）、藥材、藥用噴

劑、藥用或醫用片劑、丸狀、液體狀之藥品、藥用或醫用

膏劑、藥用搽劑、藥用營養品、藥用營養食品、藥用皮膚

膏、藥用膏劑、藥用草藥、藥用護膚劑、藥用軟膏、藥用

食品、藥用飲料、藥粉、藥草製品、醫藥用保健飲品；藥

品；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質；人用

和動物用膳食補充劑；繃敷材料；填塞牙孔用料；牙科用

蠟；消滅有害動物製劑；除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

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

209條第1至3款規定，刪除了“防曬軟膏”，因屬其他類

別。

[210] 編號 N.º : N/155295

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/06

[730] 申請人 Requerente : 呂偉強

 LUI WAI KEUNG

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街7號西頓中心16

樓1604及09室

 Rm1604 & 09, 16/F Saxon Tower, 7 Cheung Shun St., 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑、醫藥用品、醫用營養

品、嬰兒食品，皮膚外用藥製劑、藥用草藥軟膏及油、膏

布（藥用）、西藥藥膏布、消毒劑、殺真菌劑、中式營養食

品、飲品（藥用）、中式醫藥營養品、中草藥、中草藥膏、

中草藥藥油、中草藥製成品、中藥成藥、中藥成藥口服
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液、中藥成藥沖劑、中藥成藥膏布、中藥散、中藥材湯包、

中藥沐浴露、中藥油、中藥藥材、中藥藥膏、中藥製劑、中

藥製粉、中藥貼、中藥酒製劑、中藥飲片、人用中藥製劑、

人用藥品、人用藥油、保健茶包（中草藥）、健康營養食品

（醫藥用）、健康補品（中草藥）、內服中成藥品、內服保

健藥丸（醫藥用）、內服及外用藥酒、外用中藥止痛噴劑、

外用藥油、外用藥物、外用藥膏、止痛劑、止痛膏、浸製藥

液、營養食品（藥用）、膏劑（藥用）、膏藥、草本製品（藥

用）、草藥茶（藥用）、草藥製品（藥用）、藥材、藥用噴

劑、藥用或醫用片劑、丸狀、液體狀之藥品、藥用或醫用

膏劑、藥用搽劑、藥用營養品、藥用營養食品、藥用皮膚

膏、藥用膏劑、藥用草藥、藥用護膚劑、藥用軟膏、藥用

食品、藥用飲料、藥粉、藥草製品、醫藥用保健飲品；藥

品；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質；人用

和動物用膳食補充劑；繃敷材料；填塞牙孔用料；牙科用

蠟；消滅有害動物製劑；除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

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

209條第1至3款規定，刪除了“防曬軟膏”，因屬其他類

別。

[210] 編號 N.º : N/155298

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/06

[730] 申請人 Requerente : 嶺南藥廠（香港）有限公司

 LING NAM MEDICINE FACTORY (H.K.) LIMI-

TED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街7號西頓中心16

樓1604及09室

 Rm1604 & 09, 16/F Saxon Tower, 7 Cheung Shun St., 

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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑、醫藥用品、醫用營養

品、嬰兒食品，皮膚外用藥製劑、藥用草藥軟膏及油、膏

布（藥用）、西藥藥膏布、消毒劑、殺真菌劑、中式營養食

品、飲品（藥用）、中式醫藥營養品、中草藥、中草藥膏、

中草藥藥油、中草藥製成品、中藥成藥、中藥成藥口服

液、中藥成藥沖劑、中藥成藥膏布、中藥散、中藥材湯包、

中藥沐浴露、中藥油、中藥藥材、中藥藥膏、中藥製劑、中

藥製粉、中藥貼、中藥酒製劑、中藥飲片、人用中藥製劑、

人用藥品、人用藥油、保健茶包（中草藥）、健康營養食品

（醫藥用）、健康補品（中草藥）、內服中成藥品、內服保

健藥丸（醫藥用）、內服及外用藥酒、外用中藥止痛噴劑、

外用藥油、外用藥物、外用藥膏、止痛劑、止痛膏、浸製藥

液、營養食品（藥用）、膏劑（藥用）、膏藥、草本製品（藥

用）、草藥茶（藥用）、草藥製品（藥用）、藥材、藥用噴

劑、藥用或醫用片劑、丸狀、液體狀之藥品、藥用或醫用

膏劑、藥用搽劑、藥用營養品、藥用營養食品、藥用皮膚

膏、藥用膏劑、藥用草藥、藥用護膚劑、藥用軟膏、藥用

食品、藥用飲料、藥粉、藥草製品、醫藥用保健飲品；藥

品；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質；人用

和動物用膳食補充劑；繃敷材料；填塞牙孔用料；牙科用

蠟；消滅有害動物製劑；除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

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

209條第1至3款規定，刪除了“防曬軟膏”，因屬其他類

別。

[210] 編號 N.º : N/155301

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/06

[730] 申請人 Requerente : 嶺南藥廠（香港）有限公司

 LING NAM MEDICINE FACTORY (H.K.) LIMI-

TED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街7號西頓中心16

樓1604及09室

 Rm1604 & 09, 16/F Saxon Tower, 7 Cheung Shun St., 

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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑、醫藥用品、醫用營養

品、嬰兒食品，皮膚外用藥製劑、藥用草藥軟膏及油、膏

布（藥用）、西藥藥膏布、消毒劑、殺真菌劑、中式營養食

品、飲品（藥用）、中式醫藥營養品、中草藥、中草藥膏、

中草藥藥油、中草藥製成品、中藥成藥、中藥成藥口服

液、中藥成藥沖劑、中藥成藥膏布、中藥散、中藥材湯包、

中藥沐浴露、中藥油、中藥藥材、中藥藥膏、中藥製劑、中

藥製粉、中藥貼、中藥酒製劑、中藥飲片、人用中藥製劑、

人用藥品、人用藥油、保健茶包（中草藥）、健康營養食品

（醫藥用）、健康補品（中草藥）、內服中成藥品、內服保

健藥丸（醫藥用）、內服及外用藥酒、外用中藥止痛噴劑、

外用藥油、外用藥物、外用藥膏、止痛劑、止痛膏、浸製藥

液、營養食品（藥用）、膏劑（藥用）、膏藥、草本製品（藥

用）、草藥茶（藥用）、草藥製品（藥用）、藥材、藥用噴

劑、藥用或醫用片劑、丸狀、液體狀之藥品、藥用或醫用

膏劑、藥用搽劑、藥用營養品、藥用營養食品、藥用皮膚
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膏、藥用膏劑、藥用草藥、藥用護膚劑、藥用軟膏、藥用

食品、藥用飲料、藥粉、藥草製品、醫藥用保健飲品；藥

品；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質；人用

和動物用膳食補充劑；繃敷材料；填塞牙孔用料；牙科用

蠟；消滅有害動物製劑；除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

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

209條第1至3款規定，刪除了“防曬軟膏”，因屬其他類

別。

[210] 編號 N.º : N/155614

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/14

[730] 申請人 Requerente : Sheraton International IP, LLC

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut 

06902, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; serviços de 

franquia, nomeadamente prestação de assistência na 

gestão de empresas no estabelecimento e exploração 

de hotéis, restaurantes, discotecas, bares, spas, ins-

talações recreativas e de ginástica, lojas de retalho, 

condomínios, prédios de apartamentos, centros de 

conferência e estâncias turísticas em regime de direito 

real de habitação periódica para terceiros; serviços 

de gestão de negócios, nomeadamente gestão e explo-

ração de hotéis, restaurantes, discotecas, bares, spas, 

instalações recreativas e de ginástica, lojas de retalho, 

condomínios, edifícios de apartamentos, centros de 

conferências, estâncias de turismo em timeshare, clu-

bes de recreação, clubes de férias, clubes em compro-

priedade, clubes residenciais privados, direito de usar 

clubes e projectos de arrendamento de longo prazo 

para terceiros; lojas de retalho, catálogo e serviços 

de loja de retalho on-line, nomeadamente serviços de 

presentes, lembranças e loja de conveniência nas áre-

as de produtos de beleza, artigos de higiene pessoal, 

máquinas para uso doméstico, ferramentas manuais, 

produtos ópticos, câmeras, CDs, DVDs, equipamentos 

domésticos eléctricos e electrónicos, incluindo pro-

dutos de marca branca, joalharia, relógios, artigos de 

papelaria, publicações, chapéus-de-chuva, chapéus-

-de-sol, bagagem, malas; lojas de retalho, catálogo e 

serviços de loja de retalho on-line, nomeadamente 

serviços de presentes, lembranças e lojas de conveni-

ência no domínio do mobiliário, acessórios de casa de 

banho, recipientes e utensílios domésticos, utensílios 

e equipamentos de cozinha, equipamento e utensílios 

de jardinagem; lojas de retalho, catálogo e serviços de 

loja de retalho on-line, nomeadamente serviços de pre-

sentes, lembranças e lojas de conveniência no domínio 

dos elementos decorativos, camas, colchões, roupa 

de cama, lençóis e colchas, toalhas, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, retrosaria, brinquedos e jogos, 

equipamentos desportivos, alimentos, bebidas, vinhos, 

flores e artigos de couro, nomeadamente marcadores 

de livro, sacos, sacos de mão, carteiras e bolsas, ba-

gagem, etiquetas de bagagem, estojos para chaves e 

porta-chaves; serviços de retalho online; serviços de 

retalho por catálogo; fornecimento de instalações para 

o uso de equipamentos e máquinas de escritório; servi-

ços de consultoria em gestão de negócios; serviços de 

administração de empresas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/12/18，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018001700

[210] 編號 N.º : N/155616

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/14

[730] 申請人 Requerente : Sheraton International IP, LLC

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut 

06902, 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 : Fornecimento de actividades de entre-

tenimento, desportivas e culturais, nomeadamente or-

ganização de eventos comunitários desportivos e cul-

turais, actuações musicais ao vivo, eventos culinários e 

eventos artísticos; organização de conferências e orga-

nização de exposições para fins culturais e educativos; 

obtenção de bilhetes e feitura de ingressos e reservas 

para espectáculos e outros eventos de entretenimento; 

serviços de clube de saúde e ginástica, nomeadamente 

fornecimento de treino assistido e consultas no domí-

nio do exercício físico; aluguer de equipamento para 

exercício; fornecimento de instalações para ginástica e 

exercício; fornecimento de instalações para actividades 
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recreativas; fornecimento de instalações para piscinas 

e desportos aquáticos; fornecimento de instalações 

de ténis, aluguer de campos de ténis e aulas de ténis; 

fornecimento de serviços de parques de diversões de 

arcada; serviços de planeamento e organização de di-

vertimento para cerimónias de casamentos; serviços 

de planeamento e gestão de eventos, nomeadamente 

marcação, organização, programação e concepção 

de eventos especiais para fins de entretenimento so-

cial; serviços de casino; serviços de jogos; serviços de 

cabaré; serviços de clubes nocturnos; fornecimento 

a hóspedes de hotel de informação educacional e de 

entretenimento sobre atrações locais e pontos de in-

teresse nas proximidades das propriedades do hotel e 

distribuição de materiais relacionados com os mesmos; 

exibições de arte.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/12/18，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018001700

[210] 編號 N.º : N/155631

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/14

[730] 申請人 Requerente : Jin Nam PARK

 地址 Endereço : #701-305, 39, Hwamyeongsindosi-ro, 

Buk-gu, Busan, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Óleos essenciais para proteger couro; 

champô para cães [preparações de higiene não medi-

cadas]; soluções de limpeza para frutas; preparações 

cosméticas anti-envelhecimento; champô para cuidado 

do couro cabeludo; bases de maquilhagem (cosmé-

ticos); elixires bucais, excepto para uso medicinal; 

cosméticos usando biotecnologia; loções para a pele; 

produtos cosméticos sob a forma de aerossóis para 

cuidado da pele; óleos essenciais; creme nutritivo (cos-

méticos); água de toilette corrente; dentifrícos; pacotes 

faciais (cosmética); produtos para branqueamento de 

pele; preparações cosméticas para a renovação da pele; 

perfumaria sintética; perfume; cosméticos; máscaras 

faciais cosméticas; essências faciais; soros (cosméticos); 

cosméticos para acne; cosméticos branqueadores; cre-

mes anti-rugas; cremes anti-rugas para uso cosmético; 

cosméticos utilizados em salões de cuidados para a 

pele; cosméticos para uso hospitalar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155835

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 19

[511] 產品 Produtos : Edifícios de apartamentos (transportá-

veis, não metálicos); edifícios permanentes (transpor-

táveis, não metálicos); edifícios de apartamentos (pré-

-fabricados, não metálicos); edifícios (transportáveis, 

não metálicos); escritórios (edifícios transportáveis, 

não metálicos); estruturas de construção (não metáli-

cas); edifícios (transportáveis, não metálicos); edifícios 

pré-fabricados, não metálicos; casas de habitação 

(transportáveis, não metálicas); edifícios industriais 

(transportáveis, não metálicos); edifícios portáteis não 

metálicos; construções pré-fabricadas não metálicas; 

estruturas permanentes de construção (não metálicas); 

estruturas de construção portáteis (não metálicas); 

edifícios pré-fabricados (não metálicos); letreiros 

informativos não luminosos e não mecânicos, não 

metálicos; obras de arte em pedra, betão ou mármore; 

edifícios transportáveis não metálicos; monumentos 

não metálicos; materiais e elementos de edifícios e de 

construção, não metálicos; armações estruturais (não 

metálicas) para edifícios; unidades modulares (não 

metálicas) para a construção de edifícios pré-fabrica-

dos; construções não metálicas pré-fabricadas; compo-

nentes de construção pré-fabricados (não metálicos); 

caixilhos de construção (não metálicos); unidades mo-

dulares de construção (não metálicas); garagens pré-

-fabricadas, não metálicas; casas pré-fabricadas (não 

metálicas); instalações de drenagem (não metálicas); 

instalações de estacionamento de bicicletas, não me-

tálicas; estufas modulares, não metálicas; unidades de 

pontes [não metálicas].
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155837

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de propriedades; 

serviços de gestão de apartamentos; gestão de edi-

f ícios; gestão de apartamentos; seguros; assuntos 

financeiros; assuntos monetários; negócios imobiliá-

rios; aluguer de imóveis; serviços de gestão, locação 

financeira, avaliação, estimativa e corretagem imobi-

liária; serviços de investimento imobiliário; serviços 

de agência imobiliária; serviços de capital de risco; 

gestão e operação de imóveis residenciais e comerciais; 

fornecimento de financiamento, incluindo serviços de 

informação financeira e gestão financeira e serviços 

financeiros relacionados com bens imóveis; serviços fi-

nanceiros relacionados com a locação, venda, compra, 

reabilitação, hipoteca e arrendamento de terrenos e 

propriedades; serviços de gestão imobiliária e de imó-

veis; serviços imobiliários relacionados com a venda 

de propriedades em regime de partilha e em time-sha-

ring; serviços imobiliários relacionados com a troca 

de propriedades imobiliárias, incluindo propriedades 

em regime de partilha e em time-sharing; serviços 

associativos, sendo serviços imobiliários relacionados 

com time-sharing de propriedades; fornecimento de 

informações sobre imóveis, apartamentos, instalações 

imobiliárias de time-sharing e aluguer de apartamen-

tos; serviços imobiliários, nomeadamente time-sharing 

em imóveis; serviços de imóveis para férias em regime 

de time-sharing; serviços financeiros; serviços rela-

cionados com hipotecas; serviços de cartão de crédi-

to; serviços monetários; fornecimento de serviços de 

cofres; gestão de fundos de beneficência; programas 

de responsabilidade social filantrópica e corporativa, 

nomeadamente, patrocínios financeiros e apoios à 

angariação de fundos; angariação de fundos de bene-

ficência; cobrança de rendas; serviços de planeamento 

financeiro relacionados com projectos imobiliários; 

preparação de relatórios financeiros relacionados com 

o financiamento de projectos imobiliários; assessoria, 

consultadoria e informações em relação a todos os ser-

viços acima mencionados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155838

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de empreendimentos imobili-

ários [construção]; serviços de construção de imóveis 

residenciais; construção e reparação de espaços re-

creativos e desportivos, incluindo campos de golfe e 

estâncias de golfe; manutenção de campos de golfe, es-

tâncias de golfe, estâncias turísticas, hotéis e proprie-

dades residenciais; instalação e reparação de aparelhos 

recreativos e desportivos; construção e reparação de 

edifícios; serviços de instalação; remodelação de edi-

fícios; desenvolvimento de propriedades (construção); 

manutenção e renovação de imóveis; serviços de reno-

vação de apartamentos e edifícios; limpeza de imóveis; 

serviços de construção de propriedades comerciais 

retalhistas; serviços de construção de imóveis; cons-

trução de edifícios; desenvolvimento de terras, sendo 

serviços de construção; desenvolvimento habitacional; 

remodelação interior de edifícios; manutenção de 

imóveis; desenvolvimento (construção) de imobiliá-

rio; serviços de decoração de interiores; instalação de 

drenagem, sistemas e máquinas de controle ambiental, 

sistemas de eliminação de resíduos líquidos e insta-

lações de purificação de água; instalação de sistemas 

de engenharia ambiental, instalações de reciclagem e 

de recuperação de água; manutenção e reparação de 

instalações de infra-estrutura relacionadas a negócios 

ambientais; instalação de equipamentos de forneci-

mento de energia para a transmissão e distribuição 

de corrente eléctrica para estações de carregamento 

de veículos eléctricos; carregamento de baterias de 
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veículos; assessoria, consultadoria e informações em 

relação a todos os serviços acima mencionados; tudo 

incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155839

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços e instalações 

de campos de golfe; fornecimento de instalações de 

golfe; operação de clubes de golfe; serviços de clube de 

golfe; entretenimento sob a forma de torneios de golfe; 

campos de golfe; instruções de golfe; fornecimento 

de um website através do qual os golfistas reservem 

as horas para uso dos “tees” nos campos de golfe; 

fornecimento de um website através do qual os gol-

fistas localizam informações sobre campos de golfe 

e torneios de golfe; fornecimento de instalações des-

portivas; organização de competições; fornecimento 

de formação; serviços de jogos prestados em linha [a 

partir de uma rede informática]; serviços de estâncias 

termais turísticas; instalações, substituição, locação e 

manutenção de plantas, flores de árvores e exposições 

florais (eventos culturais ou de entretenimento); ser-

viços de clubes [entretenimento e recreação]; clubes 

de praia; serviços de clube de campo, clubes de campo 

que fornecem instalações e actividades desportivas, 

recreativas e de lazer; fornecimento de instalações de 

entretenimento; fornecimento de instalações recrea-

tivas; organização de actividades desportivas; organi-

zação e realização de eventos desportivos; aluguer de 

equipamentos desportivos; fornecimento de revistas 

em linha, nomeadamente blogs, com conteúdos defi-

nidos pelo utilizadores; serviços de publicação; publi-

cação em linha (electrónica) de notícias; publicação de 

textos (com excepção de textos publicitários); publica-

ção de textos, livros e periódicos (outros que não tex-

tos publicitários); publicação de diagramas, imagens 

e fotografias; serviços de educação e formação; forne-

cimento de informações sobre formação profissional; 

educação e formação fornecidas em linha a partir de 

uma base de dados informática ou da internet; tradu-

ção; interpretação; serviços de repórteres; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

notícias correntes e notícias de última hora fornecidas 

por transmissão de televisão por satélite, pela internet 

ou por outros meios electrónicos; assessoria, consul-

tadoria e informações em relação a todos os serviços 

acima mencionados; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155841

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 43

[511] 服務 Serviços : Prestação de serviços de alojamento 

temporário; serviços de hotel e de instâncias turísticas; 

serviços de reserva de alojamento, hotel e restaurante; 

prestação de serviços de hotel para eventos, espec-

táculos, festas; aluguer temporário de salas; serviços 

de pousadas; aluguer de camas e vidraria; serviços de 

hotel com programas de recompensas para clientes 

assíduos; serviços de clube (fornecimento de alimen-

tos, bebidas e alojamento temporário); serviços para 

fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de bar, 

café, restaurante, salão de cocktails, cantina e servi-

ços de cafetaria; serviços de confecção de alimentos; 

serviços de catering; fornecimento de instalações para 

convenções e exposições; assessoria, consultadoria 

e informações em relação a todos os serviços acima 

mencionados; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/155844

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 19

[511] 產品 Produtos : Edifícios de apartamentos (transportá-

veis, não metálicos); edifícios permanentes (transpor-

táveis, não metálicos); edifícios de apartamentos (pré-

-fabricados, não metálicos); edifícios (transportáveis, 

não metálicos); escritórios (edifícios transportáveis, 

não metálicos); estruturas de construção (não metá-

licas); edifícios (transportáveis, não metálicos); edifí-

cios pré-fabricados, não metálicos; casas de habitação 

(transportáveis, não metálicas); edifícios industriais 

(transportáveis, não metálicos); edifícios portáteis não 

metálicos; construções pré-fabricadas não metálicas; 

estruturas permanentes de construção (não metálicas); 

estruturas de construção portáteis (não metálicas); 

edifícios pré-fabricados (não metálicos); letreiros 

informativos não luminosos e não mecânicos, não 

metálicos; obras de arte em pedra, betão ou mármore; 

edifícios transportáveis não metálicos; monumentos 

não metálicos; materiais e elementos de edifícios e de 

construção, não metálicos; armações estruturais (não 

metálicas) para edifícios; unidades modulares (não 

metálicas) para a construção de edifícios pré-fabrica-

dos; construções não metálicas pré-fabricadas; compo-

nentes de construção pré-fabricados (não metálicos); 

caixilhos de construção (não metálicos); unidades mo-

dulares de construção (não metálicas); garagens pré-

-fabricadas, não metálicas; casas pré-fabricadas (não 

metálicas); instalações de drenagem (não metálicas); 

instalações de estacionamento de bicicletas, não me-

tálicas; estufas modulares, não metálicas; unidades de 

pontes [não metálicas].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155846

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de propriedades; 

serviços de gestão de apartamentos; gestão de edi-

f ícios; gestão de apartamentos; seguros; assuntos 

financeiros; assuntos monetários; negócios imobiliá-

rios; aluguer de imóveis; serviços de gestão, locação 

financeira, avaliação, estimativa e corretagem imobi-

liária; serviços de investimento imobiliário; serviços 

de agência imobiliária; serviços de capital de risco; 

gestão e operação de imóveis residenciais e comerciais; 

fornecimento de financiamento, incluindo serviços de 

informação financeira e gestão financeira e serviços 

financeiros relacionados com bens imóveis; serviços fi-

nanceiros relacionados com a locação, venda, compra, 

reabilitação, hipoteca e arrendamento de terrenos e 

propriedades; serviços de gestão imobiliária e de imó-

veis; serviços imobiliários relacionados com a venda 

de propriedades em regime de partilha e em time-sha-

ring; serviços imobiliários relacionados com a troca 

de propriedades imobiliárias, incluindo propriedades 

em regime de partilha e em time-sharing; serviços 

associativos, sendo serviços imobiliários relacionados 

com time-sharing de propriedades; fornecimento de 

informações sobre imóveis, apartamentos, instalações 

imobiliárias de time-sharing e aluguer de apartamen-

tos; serviços imobiliários, nomeadamente time-sharing 

em imóveis; serviços de imóveis para férias em regime 

de time-sharing; serviços financeiros; serviços relacio-

nados com hipotecas; serviços de cartão de crédito; 

serviços monetários; fornecimento de serviços de 

cofres; gestão de fundos de beneficência; programas 

de responsabilidade social filantrópica e corporativa, 

nomeadamente, patrocínios financeiros e apoios à 

angariação de fundos; angariação de fundos de bene-

ficência; cobrança de rendas; serviços de planeamento 

financeiro relacionados com projectos imobiliários; 

preparação de relatórios financeiros relacionados com 

o financiamento de projectos imobiliários; assessoria, 

consultadoria e informações em relação a todos os ser-

viços acima mencionados; tudo incluído na classe 36.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155847

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de empreendimentos imobili-

ários [construção]; serviços de construção de imóveis 

residenciais; construção e reparação de espaços re-

creativos e desportivos, incluindo campos de golfe e 

estâncias de golfe; manutenção de campos de golfe, es-

tâncias de golfe, estâncias turísticas, hotéis e proprie-

dades residenciais; instalação e reparação de aparelhos 

recreativos e desportivos; construção e reparação de 

edifícios; serviços de instalação; remodelação de edi-

fícios; desenvolvimento de propriedades (construção); 

manutenção e renovação de imóveis; serviços de reno-

vação de apartamentos e edifícios; limpeza de imóveis; 

serviços de construção de propriedades comerciais 

retalhistas; serviços de construção de imóveis; cons-

trução de edifícios; desenvolvimento de terras, sendo 

serviços de construção; desenvolvimento habitacional; 

remodelação interior de edifícios; manutenção de 

imóveis; desenvolvimento (construção) de imobiliá-

rio; serviços de decoração de interiores; instalação de 

drenagem, sistemas e máquinas de controle ambiental, 

sistemas de eliminação de resíduos líquidos e insta-

lações de purificação de água; instalação de sistemas 

de engenharia ambiental, instalações de reciclagem e 

de recuperação de água; manutenção e reparação de 

instalações de infra-estrutura relacionadas a negócios 

ambientais; instalação de equipamentos de forneci-

mento de energia para a transmissão e distribuição 

de corrente eléctrica para estações de carregamento 

de veículos eléctricos; carregamento de baterias de 

veículos; assessoria, consultadoria e informações em 

relação a todos os serviços acima mencionados; tudo 

incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155848

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços e instalações 

de campos de golfe; fornecimento de instalações de 

golfe; operação de clubes de golfe; serviços de clube de 

golfe; entretenimento sob a forma de torneios de golfe; 

campos de golfe; instruções de golfe; fornecimento 

de um website através do qual os golfistas reservem 

as horas para uso dos “tees” nos campos de golfe; 

fornecimento de um website através do qual os gol-

fistas localizam informações sobre campos de golfe 

e torneios de golfe; fornecimento de instalações des-

portivas; organização de competições; fornecimento 

de formação; serviços de jogos prestados em linha [a 

partir de uma rede informática]; serviços de estâncias 

termais turísticas; instalações, substituição, locação e 

manutenção de plantas, flores de árvores e exposições 

florais (eventos culturais ou de entretenimento); ser-

viços de clubes [entretenimento e recreação]; clubes 

de praia; serviços de clube de campo, clubes de campo 

que fornecem instalações e actividades desportivas, 

recreativas e de lazer; fornecimento de instalações de 

entretenimento; fornecimento de instalações recrea-

tivas; organização de actividades desportivas; organi-

zação e realização de eventos desportivos; aluguer de 

equipamentos desportivos; fornecimento de revistas 

em linha, nomeadamente blogs, com conteúdos defi-

nidos pelo utilizadores; serviços de publicação; publi-

cação em linha (electrónica) de notícias; publicação de 

textos (com excepção de textos publicitários); publica-

ção de textos, livros e periódicos (outros que não tex-

tos publicitários); publicação de diagramas, imagens 

e fotografias; serviços de educação e formação; forne-

cimento de informações sobre formação profissional; 
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educação e formação fornecidas em linha a partir de 

uma base de dados informática ou da internet; tradu-

ção; interpretação; serviços de repórteres; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

notícias correntes e notícias de última hora fornecidas 

por transmissão de televisão por satélite, pela internet 

ou por outros meios electrónicos; assessoria, consul-

tadoria e informações em relação a todos os serviços 

acima mencionados; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155850

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 43

[511] 服務 Serviços : Prestação de serviços de alojamento 

temporário; serviços de hotel e de instâncias turísticas; 

serviços de reserva de alojamento, hotel e restaurante; 

prestação de serviços de hotel para eventos, espec-

táculos, festas; aluguer temporário de salas; serviços 

de pousadas; aluguer de camas e vidraria; serviços 

de hotel com programas de recompensas para clients 

assíduos; serviços de clube (fornecimento de alimen-

tos, bebidas e alojamento temporário); serviços para 

fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de bar, 

café, restaurante, salão de cocktails, cantina e servi-

ços de cafetaria; serviços de confecção de alimentos; 

serviços de catering; fornecimento de instalações para 

convenções e exposições; assessoria, consultadoria 

e informações em relação a todos os serviços acima 

mencionados; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155853

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 19

[511] 產品 Produtos : Edifícios de apartamentos (transportá-

veis, não metálicos); edifícios permanentes (transpor-

táveis, não metálicos); edifícios de apartamentos (pré-

-fabricados, não metálicos); edifícios (transportáveis, 

não metálicos); escritórios (edifícios transportáveis, 

não metálicos); estruturas de construção (não metáli-

cas); edifícios (transportáveis, não metálicos); edifícios 

pré-fabricados, não metálicos; casas de habitação 

(transportáveis, não metálicas); edifícios industriais 

(transportáveis, não metálicos); edifícios portáteis não 

metálicos; construções pré-fabricadas não metálicas; 

estruturas permanentes de construção (não metálicas); 

estruturas de construção portáteis (não metálicas); 

edifícios pré-fabricados (não metálicos); letreiros 

informativos não luminosos e não mecânicos, não 

metálicos; obras de arte em pedra, betão ou mármore; 

edifícios transportáveis não metálicos; monumentos 

não metálicos; materiais e elementos de edifícios e de 

construção, não metálicos; armações estruturais (não 

metálicas) para edifícios; unidades modulares (não 

metálicas) para a construção de edifícios pré-fabrica-

dos; construções não metálicas pré-fabricadas; compo-

nentes de construção pré-fabricados (não metálicos); 

caixilhos de construção (não metálicos); unidades mo-

dulares de construção (não metálicas); garagens pré-

-fabricadas, não metálicas; casas pré-fabricadas (não 

metálicas); instalações de drenagem (não metálicas); 

instalações de estacionamento de bicicletas, não me-

tálicas; estufas modulares, não metálicas; unidades de 

pontes [não metálicas].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155855

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong
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 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 de gestão de propriedades; 

serviços de gestão de apartamentos; gestão de edi-

f ícios; gestão de apartamentos; seguros; assuntos 

financeiros; assuntos monetários; negócios imobiliá-

rios; aluguer de imóveis; serviços de gestão, locação 

financeira, avaliação, estimativa e corretagem imobi-

liária; serviços de investimento imobiliário; serviços 

de agência imobiliária; serviços de capital de risco; 

gestão e operação de imóveis residenciais e comerciais; 

fornecimento de financiamento, incluindo serviços de 

informação financeira e gestão financeira e serviços 

financeiros relacionados com bens imóveis; serviços fi-

nanceiros relacionados com a locação, venda, compra, 

reabilitação, hipoteca e arrendamento de terrenos e 

propriedades; serviços de gestão imobiliária e de imó-

veis; serviços imobiliários relacionados com a venda 

de propriedades em regime de partilha e em time-sha-

ring; serviços imobiliários relacionados com a troca 

de propriedades imobiliárias, incluindo propriedades 

em regime de partilha e em time-sharing; serviços 

associativos, sendo serviços imobiliários relacionados 

com time-sharing de propriedades; fornecimento de 

informações sobre imóveis, apartamentos, instalações 

imobiliárias de time-sharing e aluguer de apartamen-

tos; serviços imobiliários, nomeadamente time-sharing 

em imóveis; serviços de imóveis para férias em regime 

de time-sharing; serviços financeiros; serviços rela-

cionados com hipotecas; serviços de cartão de crédi-

to; serviços monetários; fornecimento de serviços de 

cofres; gestão de fundos de beneficência; programas 

de responsabilidade social filantrópica e corporativa, 

nomeadamente, patrocínios financeiros e apoios à 

angariação de fundos; angariação de fundos de bene-

ficência; cobrança de rendas; serviços de planeamento 

financeiro relacionados com projectos imobiliários; 

preparação de relatórios financeiros relacionados com 

o financiamento de projectos imobiliários; assessoria, 

consultadoria e informações em relação a todos os ser-

viços acima mencionados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155856

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de empreendimentos imobili-

ários [construção]; serviços de construção de imóveis 

residenciais; construção e reparação de espaços re-

creativos e desportivos, incluindo campos de golfe e 

estâncias de golfe; manutenção de campos de golfe, es-

tâncias de golfe, estâncias turísticas, hotéis e proprie-

dades residenciais; instalação e reparação de aparelhos 

recreativos e desportivos; construção e reparação de 

edifícios; serviços de instalação; remodelação de edi-

fícios; desenvolvimento de propriedades (construção); 

manutenção e renovação de imóveis; serviços de reno-

vação de apartamentos e edifícios; limpeza de imóveis; 

serviços de construção de propriedades comerciais 

retalhistas; serviços de construção de imóveis; cons-

trução de edifícios; desenvolvimento de terras, sendo 

serviços de construção; desenvolvimento habitacional; 

remodelação interior de edifícios; manutenção de 

imóveis; desenvolvimento (construção) de imobiliá-

rio; serviços de decoração de interiores; instalação de 

drenagem, sistemas e máquinas de controle ambiental, 

sistemas de eliminação de resíduos líquidos e insta-

lações de purificação de água; instalação de sistemas 

de engenharia ambiental, instalações de reciclagem e 

de recuperação de água; manutenção e reparação de 

instalações de infra-estrutura relacionadas a negócios 

ambientais; instalação de equipamentos de forneci-

mento de energia para a transmissão e distribuição 

de corrente eléctrica para estações de carregamento 

de veículos eléctricos; carregamento de baterias de 

veículos; assessoria, consultadoria e informações em 

relação a todos os serviços acima mencionados; tudo 

incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155857

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong
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 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 : Fornecimento de serviços e instalações 

de campos de golfe; fornecimento de instalações de 

golfe; operação de clubes de golfe; serviços de clube de 

golfe; entretenimento sob a forma de torneios de golfe; 

campos de golfe; instruções de golfe; fornecimento 

de um website através do qual os golfistas reservem 

as horas para uso dos “tees” nos campos de golfe; 

fornecimento de um website através do qual os gol-

fistas localizam informações sobre campos de golfe 

e torneios de golfe; fornecimento de instalações des-

portivas; organização de competições; fornecimento 

de formação; serviços de jogos prestados em linha [a 

partir de uma rede informática]; serviços de estâncias 

termais turísticas; instalações, substituição, locação e 

manutenção de plantas, flores de árvores e exposições 

florais (eventos culturais ou de entretenimento); ser-

viços de clubes [entretenimento e recreação]; clubes 

de praia; serviços de clube de campo, clubes de campo 

que fornecem instalações e actividades desportivas, 

recreativas e de lazer; fornecimento de instalações de 

entretenimento; fornecimento de instalações recrea-

tivas; organização de actividades desportivas; organi-

zação e realização de eventos desportivos; aluguer de 

equipamentos desportivos; fornecimento de revistas 

em linha, nomeadamente blogs, com conteúdos defi-

nidos pelo utilizadores; serviços de publicação; publi-

cação em linha (electrónica) de notícias; publicação de 

textos (com excepção de textos publicitários); publica-

ção de textos, livros e periódicos (outros que não tex-

tos publicitários); publicação de diagramas, imagens 

e fotografias; serviços de educação e formação; forne-

cimento de informações sobre formação profissional; 

educação e formação fornecidas em linha a partir de 

uma base de dados informática ou da internet; tradu-

ção; interpretação; serviços de repórteres; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

notícias correntes e notícias de última hora fornecidas 

por transmissão de televisão por satélite, pela internet 

ou por outros meios electrónicos; assessoria, consul-

tadoria e informações em relação a todos os serviços 

acima mencionados; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/155859

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[730] 申請人 Requerente : Madeline Investments Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Cyberport 2, 100 Cyberport 

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 : 43

[511] 服務 Serviços : Prestação de serviços de alojamento 

temporário; serviços de hotel e de instâncias turísticas; 

serviços de reserva de alojamento, hotel e restaurante; 

prestação de serviços de hotel para eventos, espec-

táculos, festas; aluguer temporário de salas; serviços 

de pousadas; aluguer de camas e vidraria; serviços de 

hotel com programas de recompensas para clientes 

assíduos; serviços de clube (fornecimento de alimen-

tos, bebidas e alojamento temporário); serviços para 

fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de bar, 

café, restaurante, salão de cocktails, cantina e servi-

ços de cafetaria; serviços de confecção de alimentos; 

serviços de catering; fornecimento de instalações para 

convenções e exposições; assessoria, consultadoria 

e informações em relação a todos os serviços acima 

mencionados; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156065

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/24

[730] 申請人 Requerente : PEAR TECHNOLOGIES LIM-

ITED

 地址 Endereço : Avenida de Xian Xing Hai, Edifício 

Jardim Nam Ngon, Loja BA, r/c, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de consultoria em de-

sign de páginas web e marketing digital; fornecimento 

de serviços de design de programas de soluções de 

gestão de relacionamento de consumidor (CRM) e 

de soluções de negócios; fornecimento de serviços de 

servidores de alojamento; fornecimento de serviços de 

gerenciamento de domínio de internet; fornecimento 

de aplicações de software relacionadas com o supraci-

tado; consultadoria em relação ao supracitado; todos 

os serviços supracitados oferecido como de empresa 
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para empresa e também todos os serviços supracitados 

como de empresa para consumidor ou consumidores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156085

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/25

[730] 申請人 Requerente : 僑梓集團有限公司

 GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS 

GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路28號1樓H座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品；人用藥品；人參粉末膠囊；對外銷

售的製藥用空膠囊；含有人參或人參提取物的中藥製劑；

人參提取物濃縮顆粒；藥用人參粉；主要由人參或人參提

取物製成的藥物製劑；由人參成分製成的藥物；醫藥保

健用途的人參提取物；用於醫藥目的的人參；扇貝提取物

製成的中藥製劑；海參提取物製成的重要製劑；製藥用

的空膠囊；用於醫療或配藥用途的化學物質；中草藥製

劑；為醫療和營養效用的中醫中藥藥材，藥材，草藥和製

劑；用於緩解咳嗽、感冒和呼吸道感染的藥物製劑；保健

藥劑；醫藥保健品；燕窩雞精（營養補品）；用於醫療保

健的茶飲；藥用茶提取物；製藥用茶；用於減肥目的的茶

飲；藥用涼茶；食品保健補充劑；營養補充劑；草本蜂糖

潤喉含片；為飲食失調的特殊需求人群準備的膳食補充

劑；用於醫療保健的鯊魚肝油；用於醫療目的的腸道外

營養液；人類膳食補充劑；植物，草本植，中醫中藥的提

取物和液體濃縮物和粉末；為醫療和營養效用的中醫中

藥藥材，藥材，草藥和製劑；中國專利藥材；草藥補充劑；

營養補充劑；人參，人參提取物；人參產品或製劑；含有人

參，人參提取物，純正人參片，人參粉，人參粉膠囊，人參

片，人參提取物丸的飲料；人參茶，紅參，人參飲，中醫中

藥養生產品，鹿茸，燕窩，冬蟲夏草。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156089

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/25

[730] 申請人 Requerente : 僑梓集團有限公司

 GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS 

GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路28號1樓H座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serv iços : 以下消費品的分銷、批發和零售：化妝

品、護膚品、減肥製劑、藥物製劑、營養補充劑、藥草、

藥酒、保健食品、食品補充劑、食品、食品保鮮、飲料、食

品配料、預製餐、食用油脂、香料、鹿茸、鹿茸提取物、人

參、全部關於醫藥製劑及醫藥製品、燕窩、經加工處理的

燕窩、保存裝燕窩、乾製燕窩、冷凍燕窩、瓶裝及罐裝燕

窩、帶冰糖的食用燕窩、即食燕窩、乾製海產、人參、乾

製或保存裝菇類、鹿茸、魚翅、藥劑、獸藥、中草藥、中藥

及中草藥製劑、具有專利的中藥品、中藥及醫用食品、食

用補充品、罐裝食品、罐裝鮑魚、即食食品、冬蟲草和乾

製、經加工處理、保存裝、冷凍及罐裝的鱷魚及其部分、

用於製藥的吸入器、與藥物一起使用的醫療器械、用於

製造藥品或化妝品的化學品、用於製藥的茶提取物、用於

製造藥品的維生素、茶具（非貴金屬）、湯碗、湯匙、新鮮

水果、肉類、家禽、煮熟的水果和蔬菜、雞蛋、牛奶和奶

製品、茶葉、茶葉（未加工）、咖啡、糖果、餅乾、糖果、礦

泉水、非酒精飲料、果汁飲料、果汁、啤酒、糖漿、飲料製

備、保健產品、葡萄酒和烈酒、中草藥、醫用營養製劑、

藥用飲料、保健食品、營養補充劑食品、飲料、藥物製劑

和物質、營養食品、肥皂、化妝品、濕巾、紙巾、香水、廁

所水、洗浴用品、精油和個人護理用品；超市零售藥品；

為了他人的利益，將各種商品匯集在一起，使顧客能夠

方便地從一般商品互聯網網站或通過電信方式查看和購

買這些商品；在線零售服務；批發零售店經營管理；批發

和零售促銷服務；進出口代理服務；安排，實施，管理，運

營，組織和監督，客戶忠誠度計劃，銷售和促銷獎勵；激

勵計劃的組織，運作和監督；與上述服務有關的諮詢和

信息服務。零售和批發服務及透過郵件的售賣服務，透

過電話、互聯網和電腦在線的訂購、經銷及寄銷服務，買

賣代理、貿易代理的產品選擇及產品購買的服務，市場

營銷及推銷服務，提供貿易的資訊；特許經營的服務；廣

告；於電視機、收音機、網上平台、手機應用程式、報章及

在線的廣告；推銷服務；廣告材料的傳播；貿易管理；貿

易行政；辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156091

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/25
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[730] 申請人 Requerente : 深圳市鴻合創新信息技術有限責任

公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市坪山新區青蘭一路8

號郵編：518118

 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 : 教學用視聽儀器，投影設備，教學儀器，

電視裝置，顯示器【電腦硬體】，視訊螢幕。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156161

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/26

[730] 申請人 Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 8 Shenton Way, #36-03, AXA Tower, 

Singapore 068811

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e produtos lácteos; lacticínios e 

produtos lácteos; substitutos lácteos; iogurte e bebidas 

à base de iogurte; preparações feitas de ou para fazer 

iogurte; queijo e produtos de queijo incluindo queijo 

de barras, requeijão e creme de queijo; nata, incluindo 

nata azeda e nata batida; ovos e alimentos à base de 

ovo; bebidas gaseificadas (feitas predominantemente 

de leite); frutas e laticínios combinados; frutos e le-

gumes em conserva, secos, transformados, enlatados, 

congelados e cozidos; fruta (em conserva) e de extrac-

tos de vegetais (alimentos); substitutos de carne à base 

de vegetais; carne, peixe, marisco, aves de capoeira e 

caça e produtos alimentares feitos dos mesmos; extrac-

tos de carne; extractos de carne para barrar; produ-

tos de carne e marisco em conserva, secos e cozidos; 

proteína (alimentos) e produtos alimentares protéicos 

(para consumo humano); produtos de soja, incluindo 

tofu, creme de soja, iogurte de soja, leite de soja, be-

bidas de soja e bebidas de leite de soja com com sabo-

res; castanhas comestíveis (em conserva) e produtos 

alimentares feitos de nozes; salgadinhos, alimentos 

preparados, semi-preparados, alimentos congelados, 

alimentos refrigerados, refeições prontas a comer e 

conjuntos de refeição compostos predominantemente 

por laticínios, legumes, frutas, carne, nozes ou frutos 

do mar; sopas, caldos e consomés; sobremesas e pro-

dutos de sobremesa constituídos predominantemente 

por produtos lácteos, legumes, frutas, carne, nozes ou 

frutos do mar; óleos e gorduras comestíveis, incluindo 

margarina, gorduras, manteiga e laticínios; geleias, 

doces [geleias], compotas; fruta e cremes para barrar 

à base de fruta, incluindo marmelada, conservas, mo-

lhos de fruta e outros produtos para barrar à base de 

fruta; molhos, recheios, pastas e pastas para barrar, in-

cluindo sanduíches, cremes doces para barrar, cremes 

salgados para barrar e cremes para barrar constituídos 

predominantemente por produtos lácteos, legumes, 

frutas, carne, nozes ou frutos do mar; pickles [picles]; 

algas comestíveis; gelatina comestível; cristais de ge-

leia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156162

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/26

[730] 申請人 Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 8 Shenton Way, #36-03, AXA Tower, 

Singapore 068811

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e produtos lácteos; lacticínios e 

produtos lácteos; substitutos lácteos; iogurte e bebidas 

à base de iogurte; preparações feitas de ou para fazer 

iogurte; queijo e produtos de queijo incluindo queijo 

de barras, requeijão e creme de queijo; nata, incluindo 

nata azeda e nata batida; ovos e alimentos à base de 

ovo; bebidas gaseificadas (feitas predominantemente 

de leite); frutas e laticínios combinados; frutos e le-

gumes em conserva, secos, transformados, enlatados, 

congelados e cozidos; fruta (em conserva) e de extrac-

tos de vegetais (alimentos); substitutos de carne à base 

de vegetais; carne, peixe, marisco, aves de capoeira e 

caça e produtos alimentares feitos dos mesmos; extrac-

tos de carne; extractos de carne para barrar; produ-

tos de carne e marisco em conserva, secos e cozidos; 

proteína (alimentos) e produtos alimentares protéicos 

(para consumo humano); produtos de soja, incluindo 

tofu, creme de soja, iogurte de soja, leite de soja, be-

bidas de soja e bebidas de leite de soja com com sabo-

res; castanhas comestíveis (em conserva) e produtos 

alimentares feitos de nozes; salgadinhos, alimentos 

preparados, semi-preparados, alimentos congelados, 

alimentos refrigerados, refeições prontas a comer e 

conjuntos de refeição compostos predominantemente 
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por laticínios, legumes, frutas, carne, nozes ou frutos 

do mar; sopas, caldos e consomés; sobremesas e pro-

dutos de sobremesa constituídos predominantemente 

por produtos lácteos, legumes, frutas, carne, nozes ou 

frutos do mar; óleos e gorduras comestíveis, incluindo 

margarina, gorduras, manteiga e laticínios; geleias, 

doces [geleias], compotas; fruta e cremes para barrar 

à base de fruta, incluindo marmelada, conservas, mo-

lhos de fruta e outros produtos para barrar à base de 

fruta; molhos, recheios, pastas e pastas para barrar, in-

cluindo sanduíches, cremes doces para barrar, cremes 

salgados para barrar e cremes para barrar constituídos 

predominantemente por produtos lácteos, legumes, 

frutas, carne, nozes ou frutos do mar; pickles [picles]; 

algas comestíveis; gelatina comestível; cristais de ge-

leia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156167

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/26

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Açúcar; doces; xarope de melaço; pão; 

sandes de cachorro quente; cachorro quente; pizas; 

massa feita com farinha de trigo e ovo, recheada com 

carne, peixe, vegetais ou queijo e cozidos em algum 

tipo de molho (“Ravioli”); empadas de carne; jiaozi 

[bolinhas de massa recheadas]; arroz instantâneo; al-

moço embalado para arroz ou talharim [massas com 

ovos]; preparações de cereais; talharim [massas com 

ovos]; massas alimentares; snacks à base de cereais; 

amido para alimentação; sal de cozinha; molho de 

soja; molho [condimentos]; pó gourmet para polvilhar; 

fermento em pó; aromas alimentares, excepto óleos 

essenciais; amaciadores de carne, para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156178

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/26

[730] 申請人 Requerente : GNAT AND COMPANY LIM-

ITED

 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de 

cafés e bares; serviços de salas de cocktail; serviços 

de catering; serviços de catering em clubes nocturnos; 

serviços de fornecimento de comidas e bebidas; prepa-

rações de comidas e refeições para consumir fora.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 871U) e 

amarelo (Pantone 1205U).

[210] 編號 N.º : N/156179

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/26

[730] 申請人 Requerente : GNAT AND COMPANY LIM-

ITED

 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de 

cafés e bares; serviços de salas de cocktail; serviços 

de catering; serviços de catering em clubes nocturnos; 

serviços de fornecimento de comidas e bebidas; prepa-

rações de comidas e refeições para consumir fora.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (pantone 871U) e 

amarelo (pantone 1205U).
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[210] 編號 N.º : N/156222

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/27

[730] 申請人 Requerente : 巨人金服有限公司

 GIANT FINANCIAL SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 薩摩亞阿皮亞海灘路NPF大廈地下瑞

致達企業服務中心

 Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF 

Building, Beach Road, Apia, Samoa

 國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機程序（可下載軟件）；可下載的計

算機應用軟件；已錄製的或可下載的計算機軟件平台；已

錄製的計算機程序（程序）；已錄製的計算機操作程序；

電腦軟件（錄製好的）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156223

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/27

[730] 申請人 Requerente : 巨人金服有限公司

 GIANT FINANCIAL SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 薩摩亞阿皮亞海灘路NPF大廈地下瑞

致達企業服務中心

 Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF 

Building, Beach Road, Apia, Samoa

 國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；市場分析；經濟預測；商業信息；通

過網站提供商業信息；軟件出版框架下的市場營銷；將信

息編入計算機數據庫；會計；繪製帳單、帳目報表；財務

審計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156224

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/27

[730] 申請人 Requerente : 巨人金服有限公司

 GIANT FINANCIAL SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 薩摩亞阿皮亞海灘路NPF大廈地下瑞

致達企業服務中心

 Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF 

Building, Beach Road, Apia, Samoa

 國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 信用卡發行；保險經紀；保險信息；金融

研究；金融信息；通過網站提供金融信息；金融服務；股

票和債券經紀；金融分析；金融管理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156228

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/27

[730] 申請人 Requerente : 潤泉廣告設計貿易一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門關前正街38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 : 3

[511] 產品 Produtos : 家庭及個人化妝護理日用品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顏色要求：橙色，緣色，棕色，

黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/156325

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/28

[730] 申請人 Requerente : Crabtree & Evelyn Holdings 

Limited

 地址 Endereço : 15 Bonhill Street London EC2P 2EA, 

Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, maquilhagem; produtos 

não medicinais para os cuidados da pele; brilho la-

bial; tratamento labial não medicinal; bálsamo labial; 

batôm; hidratantes; óleo de limpeza; preparações de 

limpeza; preparações para a remoção de maquilha-

gem; preparações para maquilhagem; máscaras de 

beleza; máscaras capilares; creme esfoliante; esfoliante 

corporal; esfoliante para as mãos; esfoliante facial; lo-

ções pós-barba; leite de amêndoas para uso cosmético; 
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óleo de amêndoa; preparações de aloé vera para uso 

cosmético; pedras de alume [adstringentes]; sabonete 

antitranspirante; antiperspirantes [artigos de higiene 

pessoal]; adstringentes para fins cosméticos; bálsa-

mos que não sejam para uso medicinal; sais de banho, 

não para uso medicinal; preparações cosméticas para 

banhos; produtos para banho de espuma; bolos de 

sabonete; leite de limpeza para uso sanitário; leite de 

banho; gel de banho; óleo de banho; conjuntos cos-

méticos; cremes cosméticos; sabonete desodorizante; 

champôs secos; tintas cosméticas; água-de-colônia; 

essências etéreas; óleos essenciais; bases para perfu-

mes de flores; gorduras para uso cosmético; loções ca-

pilares; incenso; óleo de jasmim; geleia (petróleo) para 

uso cosmético; varas de incenso; óleo de lavanda; água 

de lavanda; loções para uso cosmético; tecidos impreg-

nados com loções cosméticas; géis de massagem que 

não sejam para uso medicinal; hortelã para perfuma-

ria; óleos para uso cosmético; óleos para perfumes e 

aromas; óleo corporal; óleos para toilette; perfumaria; 

perfumes; pomadas para uso cosmético; pedra pomes; 

óleo de rosa; champôs; condicionadores; preparações 

para barbear; sabão de barbear; creme de barbear; 

preparações cosméticas para cuidados da pele; sabone-

tee; talco em pó para uso em higiene pessoal; produtos 

capilares; esfoliante labial; sementes esfoliantes; pro-

dutos de maquilhagem para os cuidados do corpo; cos-

méticos para rosto e corpo; produtos de maquilhagem 

para rosto e corpo; spray cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/01/11，中國 Ch i na，編號

N.º 35872178

[210] 編號 N.º : N/156326

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/28

[730] 申請人 Requerente : Crabtree & Evelyn Holdings 

Limited

 地址 Endereço : 15 Bonhill Street London EC2P 2EA, 

Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas e mechas para iluminação; velas 

aromáticas; velas perfumadas almiscaradas; velas; 

acendalhas; luzes nocturnas [velas]; velas perfumadas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/01/10，中國 Ch ina，編號

N.º 35845812

[210] 編號 N.º : N/156327

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/28

[730] 申請人 Requerente : Crabtree & Evelyn Holdings 

Limited

 地址 Endereço : 15 Bonhill Street London EC2P 2EA, 

Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos de lavagem anti-bacterianos 

e medicinais para o rosto, mãos e pele; preparações 

medicamentosas para o rosto, mãos e pele; tinturas de 

ervas; cremes medicinais para a pele; elixeres bocais 

medicinais; preparações para refrescar o hálito para 

fins médicos; preparações farmacêuticas para cuidados 

da pele; tónicos [medicamentos].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/01/10，中國 Ch ina，編號

N.º 35845811

[210] 編號 N.º : N/156328

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/28

[730] 申請人 Requerente : Crabtree & Evelyn Holdings 

Limited

 地址 Endereço : 15 Bonhill Street London EC2P 2EA, 

Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Geléias, doces, compotas; marmeladas; 

leite e produtos lácteos; queijo; conservas; manteiga 

de coco; peixe enlatado [enlatado]; petiscos à base de 

fruta; sopas; iogurte.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/01/10，中國 Ch ina，編號

N.º 35845810
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[210] 編號 N.º : N/156329

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/06/28

[730] 申請人 Requerente : Crabtree & Evelyn Holdings 

Limited

 地址 Endereço : 15 Bonhill Street London EC2P 2EA, 

Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; biscoitos; confeitaria; doces; 

confeitaria não medicinal; petiscos à base de cereais; 

condimentos; biscoitos; bolachas de água e sal; bebi-

das à base de chá; xarope dourado; xarope de amido 

comestível; aromatizantes à base de plantas, que não 

sejam óleos essenciais, para fazer bebidas; fritos (chips) 

[produtos de cereais].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/01/10，中國 Ch ina，編號

N.º 35845809

[210] 編號 N.º : N/156480

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/03

[730] 申請人 Requerente : Four Winds Interactive LLC

 地址 Endereço : 1221 North Broadway, Denver, Colo-

rado 80203, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação de sistemas de sinalização 

digital; serviços de suporte técnico para sistemas de 

sinalização digital; manutenção e reparação de hard-

ware informáticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/06/03，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/457,593

[210] 編號 N.º : N/156883

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/10

[730] 申請人 Requerente : 中達國際物流一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門新涉頭街51號安泰樓地下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 : 39

[511] 服務 Serviços : 物流運輸

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/157003

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; preparados para maqui-

lhagem; produtos para dar cor às bochechas; rímeis; 

lápis para sobrancelhas; sombras para os olhos; deli-

neadores líquidos para os olhos; batons; cremes para 

os lábios; glosses para os lábios; estojos para batons; 

polimentos para as unhas; removedores para polimen-

tos para as unhas; bases para maquilhagem; pó de ma-

quilhagem; pré-bases de maquilhagem (primers); água 

de toilete; loções leitosas; cremes para as mãos; cremes 

para cuidados do rosto e do corpo; loções para cuida-

dos do rosto e do corpo; óleos para cuidados do rosto 

e do corpo; máscaras de beleza para o rosto; máscaras 

para cabelo; preparados para cuidados de cabelo; pre-

parados para protecção solar; preparados para bronze-

amento solar (cosméticos); preparados para o banho, 

sem serem para fins medicinais; champôs para cabelo; 

produtos para enxaguar cabelo (champôs-amaciado-

res); óleos para bebés; pós para bebés; loções para 

bebés; toalhetes absorventes para o rosto; perfumes e 

materiais aromáticos; incenso; água-de-colónia (eau 

de cologne); perfumes; óleos essenciais; dentífricos; 

elixires para a boca não-medicinais; unhas postiças; 

pestanas postiças; adesivos para afixar pestanas pos-

tiças; preparados para polimentos; preparados para 

refrescar o hálito; preparados para refrescar o hálito 

para higiene pessoal; desodorizantes para animais; de-

sodorizantes e anti-transpirantes para uso pessoal; co-

tonetes para fins cosméticos; sabonetes e detergentes; 

sabonetes para a toilete; produtos para lavar o rosto; 

preparados para remoção de maquilhagem; sabões lí-

quidos para lavandaria; goma de amido para lavanda-
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ria; gelatina de algas para lavagem de roupa (Funori); 

amaciadores de tecido para uso em lavandaria; lixívia 

para lavandaria; benzina para remoção de nódoas; pre-

parados para remoção de tintas; adesivos para afixar 

cabelos postiços; preparados anti-estáticos para fins 

domésticos; preparados desengordurantes para fins 

domésticos; papel abrasivo (lixa); pano abrasivo; areia 

abrasiva; pedra-pome artificial; papel para polimento; 

creme para sapatos; graxa (graxa para sapatos); prepa-

rados para remoção de ferrugem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157004

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas informáticos; software de 

aplicações; software informático, gravados; discos 

fonográficos; ficheiros de músicas descarregáveis; 

f icheiros de imagens descarregáveis; publicações 

electrónicas descarregáveis; máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; máquinas, aparelhos e suas partes 

electrónicas; discos de vídeo e cassetes de vídeo grava-

dos; assistentes digitais pessoais em forma de relógios; 

telefones inteligentes (smartphones); óculos (óculos e 

óculos de protecção); óculos de sol; estojos para ócu-

los e óculos de sol; lentes de contacto; recipientes para 

lentes de contacto; programas de jogos para máquinas 

de jogos de vídeo de arcadas; programas de jogos para 

máquinas de jogos de vídeo domésticos; circuitos elec-

trónicos e CD-Roms gravados com programas para 

jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; filmes ci-

nematográficos expostos; filmes de diapositivos expos-

tos; molduras para filmes de diapositivos; magnéticos 

decorativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157008

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informação sobre 

beleza; consultoria de beleza; fornecimento de infor-

mações na área de penteados; consultoria na área de 

cosméticos; fornecimento de informação sobre maqui-

lhagem; cuidados de beleza e consultoria nas áreas de 

cosméticos, perfumaria e utensílios cosméticos; servi-

ços de consulta de maquilhagem fornecidos online ou 

pessoalmente; serviços de aplicação de maquilhagem; 

salões de beleza; salões de barbearia; massagens e 

massagens de shiatsu terapêuticas; quiropraxia; moxi-

bustão; tratamentos para articulações deslocadas, en-

torses, fracturas ósseas ou semelhantes (Judo-seifuku); 

acupunctura; orientação dietética e nutricional; alu-

guer de aparelhos e instrumentos para uso em salões 

de beleza e em barbearias; fornecimentos de estações 

termais; fornecimento de informações medicinais; exa-

mes físicos; criação de animais; serviços veterinários; 

embelezamento de animais; serviços de análise cosmé-

tica para determinar os cosméticos mais apropriados 

para utilizar com o tipo de rosto e tom de pele de uma 

pessoa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157009

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Informação relacionada com serviços 

de coordenação de moda para individuais; serviços de 

introdução de parceiros matrimoniais ou serviços de 

namoro; serviços de redes sociais on-line; serviços de 

guardas de segurança para instalações; guarda-costas 

personalizadas; investigação ou vigilância de perfis 

antecedentes; investigação de antecedentes pessoais; 

previsões de horóscopos; serviços de aconselhamento 

não-terapêuticos prestados para satisfazer as necessi-
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dades de indivíduos; assistência a animais de estima-

ção; acolhimento de bebés (excluindo serviços forneci-

dos em instalações); serviços de trabalhos domésticos 

prestados para satisfazer as necessidades de indivídu-

os; aluguer de vestuário; aluguer de altares; aluguer de 

sistemas de alarmes de incêndio; aluguer de extintores 

de incêndio; aluguer de ornamentos pessoais para ves-

tuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157012

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[730] 申請人 Requerente : Islestarr Holdings Limited

 地址 Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；皮膚護理製劑，粉餅；唇膏；潤

唇膏；化妝粉和粉底；保濕乳液；美容護理製劑，身體護

理製劑，個人用香精油；化妝品清洗劑；面部、手部和身

體用乳液、霜和調節劑；美容面膜；研磨布；研磨紙；研

磨材料；假髮粘貼劑；化妝用粘合劑；剃鬚後用液；化妝

用杏仁乳；杏仁油；杏仁肥皂； 化妝用蘆薈製劑；明礬石

（收斂劑）；琥珀香水；止汗皂；防汗劑（化妝品）；芳香劑

（香精油）；化妝用收斂劑；非醫用香膏；非醫用沐浴鹽；

洗澡用化妝品；鬍鬚染料；香檸檬油；化妝用漂白劑（脫

色劑）；口氣清新噴霧；口氣清新片；香皂；杉木香精油；

香櫞香精油；潔膚乳液；梳妝用顏料；去色劑；家庭洗衣

用亮色化學品；成套化妝品；減肥用化妝品；動物用化妝

品；化妝用棉籤；化妝棉；化妝用雪花膏；皮膚增白霜；牙

用漂白凝膠；除臭皂；個人或動物用除臭劑；脫毛劑；脫

毛製劑；個人清潔或祛味用下體注洗液；乾洗式洗髮劑；

化妝染料；古龍水；金剛砂；醚類香精；香精油；花精（香

料）；眉毛化妝品；眉筆；假睫毛粘膠；睫毛用化妝製劑；

假睫毛；假指甲；花香料原料；汗足皂；化妝用油脂；染髮

劑；潤髮乳；噴髮膠；毛髮捲曲劑；化妝用過氧化氫；香；

紫羅酮（香料）；茉莉油；次氯酸鉀；化妝用礦脂；祭祀用

香；成套化妝品；薰衣草油；薰衣草水；檸檬香精油；化妝

洗液；浸化妝水的薄紙；化妝劑；化妝品清洗劑；睫毛膏；

非醫用按摩凝膠；梳妝用洗面奶；薄荷油（芳香油）；香

料用薄荷；麝香（香料）；鬍鬚用蠟；指甲彩繪貼片；指甲

護劑；指甲油；燙髮中和劑；化妝用油；製香料香水用油；

梳妝用油；化妝筆；香料；香水；化妝品用凡士林；假牙用

拋光劑；化妝用潤髮脂；化妝粉；浮石；玫瑰油；香波；修

面劑；剃鬚皂；護膚用化妝劑；皮膚增白霜；防曬劑；曬黑

製劑（化妝品）；梳妝用滑石粉；萜烯烴（香精油）；淡香

水；梳洗用製劑；化妝用裝飾變色劑；除指甲油製劑；燙

髮劑；除汗毛用蠟。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/17，英國 Reino Unido，編

號N.º UK00003368002

[210] 編號 N.º : N/157020

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, 

British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

por grosso, encomendas por correio, telefone, inter-

net e outros meios computadorizados de encomenda 

online, de vendas e de distribuição relacionados com 

suplementos nutricionais veterinários e preparados 

medicinais para animais; serviços de vendas a retalho 

para produtos para animais de estimação incluindo 

comidas para animais de estimação, comidas para 

animais, petiscos para animais de estimação, rações 

para animais, brinquedos para animais de estimação, 

acessórios para animais de estimação, acessórios para 

animais, jogos e artigos de brincar, materiais para 

animais e animais de estimação incluindo liteiras, ca-

sotas, trelas, coleiras e etiquetas de nomes, acessórios 

para animais de estimação, acessórios para animais, 

vestuário para animais de estimação, vestuário para 

animais, acessórios e dispositivos para cuidados de hi-

giene e de beleza para animais de estimação e animais; 

tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157026

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[730] 申請人 Requerente : HERMES INTERNATIONAL

 地址 Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業 comercial
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[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de mão, mochilas com duas al-

ças, sacos de viagem, pastas porta-documentos [mar-

roquinaria], carteiras de bolso, bolsas, porta-cartões  

(estojo de bolso), estojos para chaves [marroquinaria], 

estojos de higiene pessoal vendidos vazios, pochettes 

destinadas a conter produtos de higiene (vazias), po-

chettes (bolsas de noite), pochettes em couro.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/03/08，法國 França，編號

N.º  4532179

[210] 編號 N.º : N/157051

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; preparados para maqui-

lhagem; produtos para dar cor às bochechas; rímeis; 

lápis para sobrancelhas; sombras para os olhos; deli-

neadores líquidos para os olhos; batons; cremes para 

os lábios; glosses para os lábios; estojos para batons; 

polimentos para as unhas; removedores para polimen-

tos para as unhas; bases para maquilhagem; pó de ma-

quilhagem; pré-bases de maquilhagem (primers); água 

de toilete; loções leitosas; cremes para as mãos; cremes 

para cuidados do rosto e do corpo; loções para cuida-

dos do rosto e do corpo; óleos para cuidados do rosto 

e do corpo; máscaras de beleza para o rosto; máscaras 

para cabelo; preparados para cuidados de cabelo; pre-

parados para protecção solar; preparados para bronze-

amento solar (cosméticos); preparados para o banho, 

sem serem para fins medicinais; champôs para cabelo; 

produtos para enxaguar cabelo (champôs-amaciado-

res); óleos para bebés; pós para bebés; loções para 

bebés; toalhetes absorventes para o rosto; perfumes e 

materiais aromáticos; incenso; água-de-colónia (eau 

de cologne); perfumes; óleos essenciais; dentífricos; 

elixires para a boca não-medicinais; unhas postiças; 

pestanas postiças; adesivos para afixar pestanas pos-

tiças; preparados para polimentos; preparados para 

refrescar o hálito; preparados para refrescar o hálito 

para higiene pessoal; desodorizantes para animais; de-

sodorizantes e anti-transpirantes para uso pessoal; co-

tonetes para fins cosméticos; sabonetes e detergentes; 

sabonetes para a toilete; produtos para lavar o rosto; 

preparados para remoção de maquilhagem; sabões lí-

quidos para lavandaria; goma de amido para lavanda-

ria; gelatina de algas para lavagem de roupa (Funori); 

amaciadores de tecido para uso em lavandaria; lixívia 

para lavandaria; benzina para remoção de nódoas; pre-

parados para remoção de tintas; adesivos para afixar 

cabelos postiços; preparados anti-estáticos para fins 

domésticos; preparados desengordurantes para fins 

domésticos; papel abrasivo (lixa); pano abrasivo; areia 

abrasiva; pedra-pome artificial; papel para polimento; 

creme para sapatos; graxa (graxa para sapatos); prepa-

rados para remoção de ferrugem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157052

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas informáticos; software de 

aplicações; software informático, gravados; discos 

fonográficos; ficheiros de músicas descarregáveis; 

f icheiros de imagens descarregáveis; publicações 

electrónicas descarregáveis; máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; máquinas, aparelhos e suas partes 

electrónicas; discos de vídeo e cassetes de vídeo grava-

dos; assistentes digitais pessoais em forma de relógios; 

telefones inteligentes (smartphones); óculos (óculos e 

óculos de protecção); óculos de sol; estojos para ócu-

los e óculos de sol; lentes de contacto; recipientes para 

lentes de contacto; programas de jogos para máquinas 

de jogos de vídeo de arcadas; programas de jogos para 

máquinas de jogos de vídeo domésticos; circuitos elec-

trónicos e CD-Roms gravados com programas para 

jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; filmes ci-

nematográficos expostos; filmes de diapositivos expos-

tos; molduras para filmes de diapositivos; magnéticos 

decorativos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/157056

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informação sobre 

beleza; consultoria de beleza; fornecimento de infor-

mações na área de penteados; consultoria na área de 

cosméticos; fornecimento de informação sobre maqui-

lhagem; cuidados de beleza e consultoria nas áreas de 

cosméticos, perfumaria e utensílios cosméticos; servi-

ços de consulta de maquilhagem fornecidos online ou 

pessoalmente; serviços de aplicação de maquilhagem; 

salões de beleza; salões de barbearia; massagens e 

massagens de shiatsu terapêuticas; quiropraxia; moxi-

bustão; tratamentos para articulações deslocadas, en-

torses, fracturas ósseas ou semelhantes (Judo-seifuku); 

acupunctura; orientação dietética e nutricional; alu-

guer de aparelhos e instrumentos para uso em salões 

de beleza e em barbearias; fornecimentos de estações 

termais; fornecimento de informações medicinais; exa-

mes físicos; criação de animais; serviços veterinários; 

embelezamento de animais; serviços de análise cosmé-

tica para determinar os cosméticos mais apropriados 

para utilizar com o tipo de rosto e tom de pele de uma 

pessoa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157057

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Informação relacionada com serviços 

de coordenação de moda para individuais; serviços de 

introdução de parceiros matrimoniais ou serviços de 

namoro; serviços de redes sociais on-line; serviços de 

guardas de segurança para instalações; guarda-costas 

personalizadas; investigação ou vigilância de perfis 

antecedentes; investigação de antecedentes pessoais; 

previsões de horóscopos; serviços de aconselhamento 

não-terapêuticos prestados para satisfazer as necessi-

dades de indivíduos; assistência a animais de estima-

ção; acolhimento de bebés (excluindo serviços forneci-

dos em instalações); serviços de trabalhos domésticos 

prestados para satisfazer as necessidades de indivídu-

os; aluguer de vestuário; aluguer de altares; aluguer de 

sistemas de alarmes de incêndio; aluguer de extintores 

de incêndio; aluguer de ornamentos pessoais para ves-

tuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157058

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; preparados para maqui-

lhagem; produtos para dar cor às bochechas; rímeis; 

lápis para sobrancelhas; sombras para os olhos; deli-

neadores líquidos para os olhos; batons; cremes para 

os lábios; glosses para os lábios; estojos para batons; 

polimentos para as unhas; removedores para polimen-

tos para as unhas; bases para maquilhagem; pó de ma-

quilhagem; pré-bases de maquilhagem (primers); água 

de toilete; loções leitosas; cremes para as mãos; cremes 

para cuidados do rosto e do corpo; loções para cuida-

dos do rosto e do corpo; óleos para cuidados do rosto 

e do corpo; máscaras de beleza para o rosto; máscaras 

para cabelo; preparados para cuidados de cabelo; pre-

parados para protecção solar; preparados para bronze-

amento solar (cosméticos); preparados para o banho, 

sem serem para fins medicinais; champôs para cabelo; 

produtos para enxaguar cabelo (champôs-amaciado-

res); óleos para bebés; pós para bebés; loções para 

bebés; toalhetes absorventes para o rosto; perfumes e 

materiais aromáticos; incenso; água-de-colónia (eau 

de cologne); perfumes; óleos essenciais; dentífricos; 

elixires para a boca não-medicinais; unhas postiças; 

pestanas postiças; adesivos para afixar pestanas pos-

tiças; preparados para polimentos; preparados para 

refrescar o hálito; preparados para refrescar o hálito 

para higiene pessoal; desodorizantes para animais; de-

sodorizantes e anti-transpirantes para uso pessoal; co-

tonetes para fins cosméticos; sabonetes e detergentes; 



N.º 42 — 16-10-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 17515

sabonetes para a toilete; produtos para lavar o rosto; 

preparados para remoção de maquilhagem; sabões lí-

quidos para lavandaria; goma de amido para lavanda-

ria; gelatina de algas para lavagem de roupa (Funori); 

amaciadores de tecido para uso em lavandaria; lixívia 

para lavandaria; benzina para remoção de nódoas; pre-

parados para remoção de tintas; adesivos para afixar 

cabelos postiços; preparados anti-estáticos para fins 

domésticos; preparados desengordurantes para fins 

domésticos; papel abrasivo (lixa); pano abrasivo; areia 

abrasiva; pedra-pome artificial; papel para polimento; 

creme para sapatos; graxa (graxa para sapatos); prepa-

rados para remoção de ferrugem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157059

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas informáticos; software de 

aplicações; software informático, gravados; discos 

fonográficos; ficheiros de músicas descarregáveis; 

f icheiros de imagens descarregáveis; publicações 

electrónicas descarregáveis; máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; máquinas, aparelhos e suas partes 

electrónicas; discos de vídeo e cassetes de vídeo grava-

dos; assistentes digitais pessoais em forma de relógios; 

telefones inteligentes (smartphones); óculos (óculos e 

óculos de protecção); óculos de sol; estojos para ócu-

los e óculos de sol; lentes de contacto; recipientes para 

lentes de contacto; programas de jogos para máquinas 

de jogos de vídeo de arcadas; programas de jogos para 

máquinas de jogos de vídeo domésticos; circuitos elec-

trónicos e CD-Roms gravados com programas para 

jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; filmes ci-

nematográficos expostos; filmes de diapositivos expos-

tos; molduras para filmes de diapositivos; magnéticos 

decorativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157063

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informação sobre 

beleza; consultoria de beleza; fornecimento de infor-

mações na área de penteados; consultoria na área de 

cosméticos; fornecimento de informação sobre maqui-

lhagem; cuidados de beleza e consultoria nas áreas de 

cosméticos, perfumaria e utensílios cosméticos; servi-

ços de consulta de maquilhagem fornecidos online ou 

pessoalmente; serviços de aplicação de maquilhagem; 

salões de beleza; salões de barbearia; massagens e 

massagens de shiatsu terapêuticas; quiropraxia; moxi-

bustão; tratamentos para articulações deslocadas, en-

torses, fracturas ósseas ou semelhantes (Judo-seifuku); 

acupunctura; orientação dietética e nutricional; alu-

guer de aparelhos e instrumentos para uso em salões 

de beleza e em barbearias; fornecimentos de estações 

termais; fornecimento de informações medicinais; exa-

mes físicos; criação de animais; serviços veterinários; 

embelezamento de animais; serviços de análise cosmé-

tica para determinar os cosméticos mais apropriados 

para utilizar com o tipo de rosto e tom de pele de uma 

pessoa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157064

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

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

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Informação relacionada com serviços 

de coordenação de moda para individuais; serviços de 

introdução de parceiros matrimoniais ou serviços de 

namoro; serviços de redes sociais on-line; serviços de 

guardas de segurança para instalações; guarda-costas 

personalizadas; investigação ou vigilância de perfis 

antecedentes; investigação de antecedentes pessoais; 

previsões de horóscopos; serviços de aconselhamento 

não-terapêuticos prestados para satisfazer as necessi-

dades de indivíduos; assistência a animais de estima-

ção; acolhimento de bebés (excluindo serviços forneci-

dos em instalações); serviços de trabalhos domésticos 

prestados para satisfazer as necessidades de indivídu-

os; aluguer de vestuário; aluguer de altares; aluguer de 

sistemas de alarmes de incêndio; aluguer de extintores 

de incêndio; aluguer de ornamentos pessoais para ves-

tuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157103

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e  

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 
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controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

cartões de crédito codificados e equipamento para lei-

tura de cartões; terminais de pagamento eletrónico e 

terminais de transações em pontos de venda; baterias; 

carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, 

cabos, carregadores, acopladores, estações de acopla-

mento e adaptadores eléctricos e electrónicos para uti-

lização com todos os produtos atrás referidos; interfa-

ces para computadores, periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteli-

gentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / 

/ descodificadores (set-top boxes), e leitores e grava-

dores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a 

monitores de computador; capas, sacos, estojos, capas 

protectoras, correias e  cordões para computadores, te-

lemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (mono-

pods manuais); carregadores de bateria para cigarros 

electrónicos; colares electrónicos para treinar animais; 

agendas electrónicas; aparelhos para verificar a sela-

gem de correio; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; 

marcadores de bainhas para a costura; máquinas de 

votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de 

escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e 

instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos 

electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício 

[para circuitos integrados]; circuitos integrados; am-

plificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remoto; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

lações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; para-raios; electrolisadores; extintores de 

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 

apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores [apa-

relhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar 

os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; 

retardadores de carro com controlo remoto portáteis; 

peúgas aquecidas electricamente; aparelhos electróni-

cos de comando e reconhecimento de voz para contro-

le de operações dispositivos electrónicos de consumo 

e sistemas residenciais; assistentes digitais pessoais; 

aparelhos para regular o calor; termóstatos; monitores, 

sensores, e controles para dispositivos e sistemas de 

ares condicionados, aquecimento, e ventilação; apare-

lhos eléctricos para regularização; reguladores de luz 

eléctrica (reguladores de intensidade da luz eléctrica); 

aparelhos de controle da electricidade; tomadas elétri-

cas; interruptores eléctricos e electrónicos; alarmes, 

sensores de alarme e sistemas de monitorização de 

alarmes; detectores de fumo e monóxido de carbono; 

fechaduras e fechos eléctricos e electrónicos para por-

tas e janelas; controles eléctricos e electrónicos para 

portas de garagem; sistemas de segurança e de vigilân-

cia residencial.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/15，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-039

[210] 編號 N.º : N/157104

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviço de tran-

sacções financeiras;  aconselhamento financeiro, con-

sultoria financeira, gestão financeira, pesquisa finan-

ceira, planeamento financeiro e informação financeira; 

aconselhamento sobre investimentos, consultoria, 

gestão, administração, pesquisa e informação sobre in-

vestimentos; serviços de transacção de títulos; serviços 

de investimento em fundos de investimento (geridos 

por sociedade financeira especializada) e em fundos 

especulativos; serviços bancários; troca de moeda e 

serviços de câmbio; serviços de pagamento de contas; 

provisão de transacções comerciais seguras; serviços 

de transferência e pagamento electrónicos de fundos; 
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emissão de cartões de crédito, cartões de débito e car-

tões de valor armazenado; autorização de pagamento, 

verificação, e serviços de processamento de transac-

ções de cartões de crédito, cartões de débito e cartões 

de valor armazenado; serviços de subscrições de se-

guros de vida, de saúde, de propriedades e de aciden-

tes pessoais; serviços de administração de planos de 

saúde; agências de seguros, informação e consultoria; 

serviços de corretagem imobiliária; serviços de imobi-

liário e hipoteca; colectas de beneficência; concessão 

de bolsas de estudo; serviços de garantia; serviços 

de subscrições a programas de garantia de produtos; 

provisão de garantia de produtos; serviços de adminis-

tração de reclamações de garantias de produtos; ava-

liação de custos de reparação de artigos de consumo; 

provisão de contractos de seguros de serviços a artigos 

de consumo; subscrições a seguros de protecção antir-

roubo e danificação de produtos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/15，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-039

[210] 編號 N.º : N/157105

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e  

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-
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móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

cartões de crédito codificados e equipamento para lei-

tura de cartões; terminais de pagamento eletrónico e 

terminais de transações em pontos de venda; baterias; 

carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, 

cabos, carregadores, acopladores, estações de acopla-

mento e adaptadores eléctricos e electrónicos para uti-

lização com todos os produtos atrás referidos; interfa-

ces para computadores, periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteli-

gentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / 

/ descodificadores (set-top boxes), e leitores e grava-

dores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a 

monitores de computador; capas, sacos, estojos, capas 

protectoras, correias e  cordões para computadores, te-

lemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (mono-

pods manuais); carregadores de bateria para cigarros 

electrónicos; colares electrónicos para treinar animais; 

agendas electrónicas; aparelhos para verificar a sela-

gem de correio; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; 

marcadores de bainhas para a costura; máquinas de 

votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de 

escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e 

instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos 

electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício 

[para circuitos integrados]; circuitos integrados; am-

plificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remoto; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

lações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; para-raios; electrolisadores; extintores de 

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 

apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores [apa-

relhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar 

os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; 

retardadores de carro com controlo remoto portáteis; 

peúgas aquecidas electricamente; aparelhos electróni-

cos de comando e reconhecimento de voz para contro-

le de operações dispositivos electrónicos de consumo 

e sistemas residenciais; assistentes digitais pessoais; 

aparelhos para regular o calor; termóstatos; monitores, 

sensores, e controles para dispositivos e sistemas de 

ares condicionados, aquecimento, e ventilação; apare-

lhos eléctricos para regularização; reguladores de luz 

eléctrica (reguladores de intensidade da luz eléctrica); 

aparelhos de controle da electricidade; tomadas elétri-

cas; interruptores eléctricos e electrónicos; alarmes, 

sensores de alarme e sistemas de monitorização de 

alarmes; detectores de fumo e monóxido de carbono; 

fechaduras e fechos eléctricos e electrónicos para por-

tas e janelas; controles eléctricos e electrónicos para 

portas de garagem; sistemas de segurança e de vigilân-

cia residencial.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/15，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-037

[210] 編號 N.º : N/157106

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviço de tran-

sacções financeiras;  aconselhamento financeiro, con-

sultoria financeira, gestão financeira, pesquisa finan-

ceira, planeamento financeiro e informação financeira; 

aconselhamento sobre investimentos, consultoria, 

gestão, administração, pesquisa e informação sobre in-

vestimentos; serviços de transacção de títulos; serviços 

de investimento em fundos de investimento (geridos 

por sociedade financeira especializada) e em fundos 

especulativos; serviços bancários; troca de moeda e 

serviços de câmbio; serviços de pagamento de contas; 

provisão de transacções comerciais seguras; serviços 

de transferência e pagamento electrónicos de fundos; 

emissão de cartões de crédito, cartões de débito e car-
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tões de valor armazenado; autorização de pagamento, 

verificação, e serviços de processamento de transac-

ções de cartões de crédito, cartões de débito e cartões 

de valor armazenado; serviços de subscrições de se-

guros de vida, de saúde, de propriedades e de aciden-

tes pessoais; serviços de administração de planos de 

saúde; agências de seguros, informação e consultoria; 

serviços de corretagem imobiliária; serviços de imobi-

liário e hipoteca; colectas de beneficência; concessão 

de bolsas de estudo; serviços de garantia; serviços 

de subscrições a programas de garantia de produtos; 

provisão de garantia de produtos; serviços de adminis-

tração de reclamações de garantias de produtos; ava-

liação de custos de reparação de artigos de consumo; 

provisão de contractos de seguros de serviços a artigos 

de consumo; subscrições a seguros de protecção antir-

roubo e danificação de produtos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/15，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-037

[210] 編號 N.º : N/157107

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de hard-

ware de computador, software informático, periféricos 

de computador, e jogos de computador e jogos de ví-

deo; serviços de consultadoria de hardware e software 

de computador; programação de computadores; con-

cepção de base de dados para computador; armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de 

hardware, software informático e periféricos de com-

putador; fornecimento de software não descarregável 

on-line; serviços de consultadoria para desenvolvi-

mento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; serviços de consultoria de dados e seguran-

ça de computadores; serviço de criptografia de dados; 

fornecimento de informações de hardware ou software 

de computador on-line; manutenção, reparação e actu-

alização de hardware de computador, software infor-

mático, periféricos e aplicações; serviços de suporte 

técnico, diagnóstico e resolução de problemas de hard-

ware e software de computador, e serviços de apoio 

informático ao cliente; serviços de criação, concepção 

e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; fornecimento de motores de busca para 

obtenção de dados através de internet e outras redes 

de comunicações electrónicas; criação de índices de 

informação online, sítios e outros recursos disponíveis 

na Internet e outras redes electrónicas de comunica-

ção; serviços de cartografia e mapas; fornecimento 

de um portal da Internet que permite aos utilizado-

res pré-visualizar e descarregar livros, publicações e 

outros documentos eletrónicos; serviços científicos 

e tecnológicos; serviços de concepção / projectos de 

desenhos industriais; serviços de análises e de pesqui-

sas industriais; serviços de informações, assessoria e 

consultadoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/15，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-037

[210] 編號 N.º : N/157108

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-
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res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e  

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

cartões de crédito codificados e equipamento para lei-

tura de cartões; terminais de pagamento eletrónico e 

terminais de transações em pontos de venda; baterias; 

carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, 

cabos, carregadores, acopladores, estações de acopla-

mento e adaptadores eléctricos e electrónicos para 

utilização com todos os produtos atrás referidos; inter-

faces para computadores, periféricos para computador 

telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteli-

gentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / 

/ descodificadores (set-top boxes), e leitores e grava-

dores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a 

monitores de computador; capas, sacos, estojos, capas 

protectoras, correias e  cordões para computadores, te-

lemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (mono-

pods manuais); carregadores de bateria para cigarros 

electrónicos; colares electrónicos para treinar animais; 

agendas electrónicas; aparelhos para verificar a sela-

gem de correio; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; 

marcadores de bainhas para a costura; máquinas de 

votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de 

escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e 

instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos 

electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício 

[para circuitos integrados]; circuitos integrados; am-

plificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remoto; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

lações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; para-raios; electrolisadores; extintores de 

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 
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apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores [apa-

relhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar 

os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; 

retardadores de carro com controlo remoto portáteis; 

peúgas aquecidas electricamente; aparelhos electróni-

cos de comando e reconhecimento de voz para contro-

le de operações dispositivos electrónicos de consumo 

e sistemas residenciais; assistentes digitais pessoais; 

aparelhos para regular o calor; termóstatos; monitores, 

sensores, e controles para dispositivos e sistemas de 

ares condicionados, aquecimento, e ventilação; apare-

lhos eléctricos para regularização; reguladores de luz 

eléctrica (reguladores de intensidade da luz eléctrica); 

aparelhos de controle da electricidade; tomadas elétri-

cas; interruptores eléctricos e electrónicos; alarmes, 

sensores de alarme e sistemas de monitorização de 

alarmes; detectores de fumo e monóxido de carbono; 

fechaduras e fechos eléctricos e electrónicos para por-

tas e janelas; controles eléctricos e electrónicos para 

portas de garagem; sistemas de segurança e de vigilân-

cia residencial.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/15，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-038

[210] 編號 N.º : N/157109

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviço de tran-

sacções financeiras;  aconselhamento financeiro, con-

sultoria financeira, gestão financeira, pesquisa finan-

ceira, planeamento financeiro e informação financeira; 

aconselhamento sobre investimentos, consultoria, 

gestão, administração, pesquisa e informação sobre in-

vestimentos; serviços de transacção de títulos; serviços 

de investimento em fundos de investimento (geridos 

por sociedade financeira especializada) e em fundos 

especulativos; serviços bancários; troca de moeda e 

serviços de câmbio; serviços de pagamento de contas; 

provisão de transacções comerciais seguras; serviços 

de transferência e pagamento electrónicos de fundos; 

emissão de cartões de crédito, cartões de débito e car-

tões de valor armazenado; autorização de pagamento, 

verificação, e serviços de processamento de transac-

ções de cartões de crédito, cartões de débito e cartões 

de valor armazenado; serviços de subscrições de se-

guros de vida, de saúde, de propriedades e de aciden-

tes pessoais; serviços de administração de planos de 

saúde; agências de seguros, informação e consultoria; 

serviços de corretagem imobiliária; serviços de imobi-

liário e hipoteca; colectas de beneficência; concessão 

de bolsas de estudo; serviços de garantia; serviços 

de subscrições a programas de garantia de produtos; 

provisão de garantia de produtos; serviços de adminis-

tração de reclamações de garantias de produtos; ava-

liação de custos de reparação de artigos de consumo; 

provisão de contractos de seguros de serviços a artigos 

de consumo; subscrições a seguros de protecção antir-

roubo e danificação de produtos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/15，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-038

[210] 編號 N.º : N/157110

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 
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instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e  

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

cartões de crédito codificados e equipamento para lei-

tura de cartões; terminais de pagamento eletrónico e 

terminais de transações em pontos de venda; baterias; 

carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, 

cabos, carregadores, acopladores, estações de acopla-

mento e adaptadores eléctricos e electrónicos para uti-

lização com todos os produtos atrás referidos; interfa-

ces para computadores, periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteli-

gentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / 

/ descodificadores (set-top boxes), e leitores e grava-

dores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a 

monitores de computador; capas, sacos, estojos, capas 

protectoras, correias e  cordões para computadores, te-

lemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (mono-

pods manuais); carregadores de bateria para cigarros 

electrónicos; colares electrónicos para treinar animais; 

agendas electrónicas; aparelhos para verificar a sela-

gem de correio; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; 

marcadores de bainhas para a costura; máquinas de 

votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de 

escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e 

instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos 

electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício 

[para circuitos integrados]; circuitos integrados; am-

plificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remoto; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

lações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; para-raios; electrolisadores; extintores de 

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 

apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores [apa-

relhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar 

os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; 
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retardadores de carro com controlo remoto portáteis; 

peúgas aquecidas electricamente; aparelhos electróni-

cos de comando e reconhecimento de voz para contro-

le de operações dispositivos electrónicos de consumo 

e sistemas residenciais; assistentes digitais pessoais; 

aparelhos para regular o calor; termóstatos; monitores, 

sensores, e controles para dispositivos e sistemas de 

ares condicionados, aquecimento, e ventilação; apare-

lhos eléctricos para regularização; reguladores de luz 

eléctrica (reguladores de intensidade da luz eléctrica); 

aparelhos de controle da electricidade; tomadas elétri-

cas; interruptores eléctricos e electrónicos; alarmes, 

sensores de alarme e sistemas de monitorização de 

alarmes; detectores de fumo e monóxido de carbono; 

fechaduras e fechos eléctricos e electrónicos para por-

tas e janelas; controles eléctricos e electrónicos para 

portas de garagem; sistemas de segurança e de vigilân-

cia residencial.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/15，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-036

[210] 編號 N.º : N/157111

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviço de tran-

sacções financeiras;  aconselhamento financeiro, con-

sultoria financeira, gestão financeira, pesquisa finan-

ceira, planeamento financeiro e informação financeira; 

aconselhamento sobre investimentos, consultoria, 

gestão, administração, pesquisa e informação sobre in-

vestimentos; serviços de transacção de títulos; serviços 

de investimento em fundos de investimento (geridos 

por sociedade financeira especializada) e em fundos 

especulativos; serviços bancários; troca de moeda e 

serviços de câmbio; serviços de pagamento de contas; 

provisão de transacções comerciais seguras; serviços 

de transferência e pagamento electrónicos de fundos; 

emissão de cartões de crédito, cartões de débito e car-

tões de valor armazenado; autorização de pagamento, 

verificação, e serviços de processamento de transac-

ções de cartões de crédito, cartões de débito e cartões 

de valor armazenado; serviços de subscrições de se-

guros de vida, de saúde, de propriedades e de aciden-

tes pessoais; serviços de administração de planos de 

saúde; agências de seguros, informação e consultoria; 

serviços de corretagem imobiliária; serviços de imobi-

liário e hipoteca; colectas de beneficência; concessão 

de bolsas de estudo; serviços de garantia; serviços 

de subscrições a programas de garantia de produtos; 

provisão de garantia de produtos; serviços de adminis-

tração de reclamações de garantias de produtos; ava-

liação de custos de reparação de artigos de consumo; 

provisão de contractos de seguros de serviços a artigos 

de consumo; subscrições a seguros de protecção antir-

roubo e danificação de produtos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/15，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-036

[210] 編號 N.º : N/157112

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de hard-

ware de computador, software informático, periféricos 

de computador, e jogos de computador e jogos de ví-

deo; serviços de consultadoria de hardware e software 

de computador; programação de computadores; con-

cepção de base de dados para computador; armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de 

hardware, software informático e periféricos de com-

putador; fornecimento de software não descarregável 

on-line; serviços de consultadoria para desenvolvi-

mento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; serviços de consultoria de dados e seguran-

ça de computadores; serviço de criptografia de dados; 

fornecimento de informações de hardware ou software 

de computador on-line; manutenção, reparação e actu-

alização de hardware de computador, software infor-

mático, periféricos e aplicações; serviços de suporte 

técnico, diagnóstico e resolução de problemas de hard-

ware e software de computador, e serviços de apoio 
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informático ao cliente; serviços de criação, concepção 

e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; fornecimento de motores de busca para 

obtenção de dados através de internet e outras redes 

de comunicações electrónicas; criação de índices de 

informação online, sítios e outros recursos disponíveis 

na Internet e outras redes electrónicas de comunica-

ção; serviços de cartografia e mapas; fornecimento 

de um portal da Internet que permite aos utilizado-

res pré-visualizar e descarregar livros, publicações e 

outros documentos eletrónicos; serviços científicos 

e tecnológicos; serviços de concepção / projectos de 

desenhos industriais; serviços de análises e de pesqui-

sas industriais; serviços de informações, assessoria e 

consultadoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/15，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-036

[210] 編號 N.º : N/157164

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/16

[730] 申請人 Requerente : 肆二服裝設計有限公司

 NO.42 DESIGN DE MODA LIMITADA / NO.42 

FASHION DESIGN CO., LTD.

 地址 Endereço : 澳門三巴仔橫街67號新安大廈1樓D

 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，圍巾，領帶，腰帶，襪。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（C0，M0，Y0，K100）

如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/157179

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/16

[730] 申請人 Requerente : Charles & Keith (Macau) Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Av. Praia Grande No. 369, Keng Ou 

Building, 17th Floor., B, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為第三者利益而匯集多種類產品，使顧

客能夠在零售商店、批發直銷中心、或透過郵寄、全球網

站或本地通訊網絡的貨品總目錄觀看及購買這些物品；

郵件列表匯編；透過郵遞、電話及其他通訊和電訊方式

的訂購服務；直郵廣告；商業顧問及商業管理服務；廣告

服務；貨品展示服務；廣告宣傳；市場營銷及推銷服務；

市場分析及調查；出入口代理服務；替他人採購及替其他

企業購買商品；櫥窗佈置；組織及監督獎勵計劃、忠誠顧

客獎勵計劃及獎償計劃；特許經營的商業服務；為運作

及成立特許經營提供商業輔助及商業支援；替他人管理

與特許經營有關的商業項目及計劃；特許經營的市場營

銷及業務發展；提供有關特許經營的商業資訊；全包含

於第35類。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157192

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/17

[730] 申請人 Requerente : Synthorx, Inc.

 地址 Endereço : 11099 N. Torrey Pines Road, La Jolla, 

California 92037, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa médica; pesquisa científica na 

área do ADN; pesquisa e desenvolvimento farmacêu-

tico; serviços de investigação laboratorial no domínio 

dos produtos farmacêuticos; pesquisa farmacêutica 

no campo da terapêutica proteica; investigação far-

macêutica nos domínios da imunologia, incluindo 

reumatologia, oncologia, incluindo imuno-oncologia, 

pulmonologia, gastroenterologia, endocrinologia, der-

matologia, urologia, ginecologia, incluindo fertilidade, 

infectologia, incluindo virologia, oftalmologia, hepa-

tologia, neurologia, geriatria, genética e fenotipagem, 

patologia e medicina forense, proteómica, medicina 

veterinária e de diagnóstico; fornecimento de informa-

ções sobre investigação médica e científica no domínio 

dos produtos farmacêuticos e ensaios clínicos; pesqui-

sa farmacêutica usando um organismo semi-sintético 

para uso no desenvolvimento de medicamentos; in-

vestigação farmacêutica nomeadamente, investigação 

relacionada com proteínas sintéticas que incorporam 

um ou mais aminoácidos não naturais para melhorar 

as propriedades farmacológicas; investigação farma-

cêutica nomeadamente, investigação relacionada com 
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proteínas sintéticas para utilização relacionada com 

uma grande variedade de agentes terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157195

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/17

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa de cama para bebé nomeada-

mente, sacos (lona) de pacote, panos envolventes, pro-

tectores para berço, lençóis ajustáveis de berço, tecido 

decorativo para berço, cobertores de berço, e fraldário 

(pano) excepto de papel; cobertas de cama, cobertores 

para crianças; cobertor para envolver uma criança (de-

pois do banho); cobertas decorativas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157215

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/17

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educativos; provisão de for-

mação, orientação, treino, estágios, aprendizagem, 

e programas de aconselhamento sobre orientação 

profissional em áreas de publicidade, marketing, co-

municação e design; preparação, organização, condu-

ção e apresentação de seminários, workshops, aulas, 

webinars, conferências, formação online programas 

de ensino à distância; preparação, organização, con-

dução e apresentação de concertos, actuações ao vivo, 

eventos especiais de entretenimento, eventos artísticos 

e culturas, entretenimento teatral, competições, con-

cursos, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos 

desportivos; produção, distribuição e apresentação de 

programas de rádio, programas de televisão, imagens 

em movimento, gravações sonoras; fornecimento de 

programa de televisão, rádio, áudio, vídeo, podcast 

e webcast a decorrer; fornecimento de programação 

de entretenimento, desporto, música, informação, 

notícias e eventos da actualidade através de redes de 

telecomunicações, redes de computador, Internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicações wireless, televisão 

e televisão por cabo; fornecimento de programação de 

entretenimento, desporto, música, informação, notícias 

e eventos da actualidade não transferíveis por download; 

fornecimento de sites e aplicações de computador 

com apresentação de programação de entretenimen-

to, desporto, música, informação, notícias, eventos 

da actualidade, artística e cultural; fornecimento de 

sites e aplicações de computador com apresentação 

de informação no campo do entretenimento, música, 

desporto, notícias e arte e cultura; fornecimento de 

jogos de computador, jogos electrónicos, jogos inte-

ractivos, e videojogos não transferíveis por download; 

fornecimento de informações, horários, revisões e 

recomendações personalizadas de programas educa-

tivos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 

e eventos desportivos; serviços de reserva de bilhetes 

e de inscrições para programas educativos, entreteni-

mento, imagens em movimento, teatro e eventos artís-

ticos e culturais, concertos, actuações ao vivo, compe-

tições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos 

desportivos; publicação e apresentação de análises, 

inquéritos e classificações e fornecimento de sites inte-

ractivos e aplicações de computador para a publicação 

e partilha de análises, inquéritos e classificações rela-

tivas a programas educativos, entretenimento, imagens 

em movimento, teatro, eventos artísticos e culturais, 

concertos, actuações ao vivo, competições, feiras, 

festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; 

fornecimento de toques, música pré-gravada, vídeos e 

grafismos não transferíveis por download para utilizar 

em dispositivos de comunicações móveis; fornecimen-

to de um site para o carregamento, armazenamento, 

partilha, visualização e publicação de imagens, áudio, 

vídeos, boletins informativos online, blogs, podcasts 

e conteúdos multimédia; publicação de livros, peri-

ódicos, jornais, newsletters, manuais, blogs, boletins 

informativos e outras publicações; fornecimento de si-

tes e aplicações de computador que apresentam livros, 

periódicos, jornais, newsletters, manuais, blogs, bo-

letins informativos e outras publicações; reportagens 

noticiosas; serviços de biblioteca electrónicos e online; 
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fornecimento de software de computador não transfe-

rível por download para utilizar em articulação com 

fitness e exercício físico; fornecimento de sites e apli-

cações de computador que apresentam informações 

no campo do fitness e do exercício físico; serviços de 

imagens digitais; criação de efeitos visuais e grafismos 

para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/17，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-047

[210] 編號 N.º : N/157217

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/17

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educativos; provisão de for-

mação, orientação, treino, estágios, aprendizagem, 

e programas de aconselhamento sobre orientação 

profissional em áreas de publicidade, marketing, co-

municação e design; preparação, organização, condu-

ção e apresentação de seminários, workshops, aulas, 

webinars, conferências, formação online programas 

de ensino à distância; preparação, organização, con-

dução e apresentação de concertos, actuações ao vivo, 

eventos especiais de entretenimento, eventos artísticos 

e culturas, entretenimento teatral, competições, con-

cursos, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos 

desportivos; produção, distribuição e apresentação de 

programas de rádio, programas de televisão, imagens 

em movimento, gravações sonoras; fornecimento de 

programa de televisão, rádio, áudio, vídeo, podcast 

e webcast a decorrer; fornecimento de programação 

de entretenimento, desporto, música, informação, 

notícias e eventos da actualidade através de redes de 

telecomunicações, redes de computador, Internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicações wireless, televisão 

e televisão por cabo; fornecimento de programação de 

entretenimento, desporto, música, informação, notícias 

e eventos da actualidade não transferíveis por downlo-

ad; fornecimento de sites e aplicações de computador 

com apresentação de programação de entretenimen-

to, desporto, música, informação, notícias, eventos 

da actualidade, artística e cultural; fornecimento de 

sites e aplicações de computador com apresentação 

de informação no campo do entretenimento, música, 

desporto, notícias e arte e cultura; fornecimento de 

jogos de computador, jogos electrónicos, jogos inte-

ractivos, e videojogos não transferíveis por download; 

fornecimento de informações, horários, revisões e 

recomendações personalizadas de programas educa-

tivos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 

e eventos desportivos; serviços de reserva de bilhetes 

e de inscrições para programas educativos, entreteni-

mento, imagens em movimento, teatro e eventos artís-

ticos e culturais, concertos, actuações ao vivo, compe-

tições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos 

desportivos; publicação e apresentação de análises, 

inquéritos e classificações e fornecimento de sites inte-

ractivos e aplicações de computador para a publicação 

e partilha de análises, inquéritos e classificações rela-

tivas a programas educativos, entretenimento, imagens 

em movimento, teatro, eventos artísticos e culturais, 

concertos, actuações ao vivo, competições, feiras, 

festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; 

fornecimento de toques, música pré-gravada, vídeos e 

grafismos não transferíveis por download para utilizar 

em dispositivos de comunicações móveis; fornecimen-

to de um site para o carregamento, armazenamento, 

partilha, visualização e publicação de imagens, áudio, 

vídeos, boletins informativos online, blogs, podcasts 

e conteúdos multimédia; publicação de livros, peri-

ódicos, jornais, newsletters, manuais, blogs, boletins 

informativos e outras publicações; fornecimento de si-

tes e aplicações de computador que apresentam livros, 

periódicos, jornais, newsletters, manuais, blogs, bo-

letins informativos e outras publicações; reportagens 

noticiosas; serviços de biblioteca electrónicos e online; 

fornecimento de software de computador não transfe-

rível por download para utilizar em articulação com 

fitness e exercício físico; fornecimento de sites e apli-

cações de computador que apresentam informações 

no campo do fitness e do exercício físico; serviços de 

imagens digitais; criação de efeitos visuais e grafismos 

para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/17，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-046



17528 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2019 年 10 月 16 日

[210] 編號 N.º : N/157294

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/19

[730] 申請人 Requerente : Tessa Therapeutics Ltd.

 地址 Endereço : 8 Temasek Boulevard, #24-02, Singa-

pore, 038988

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 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/157295

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/19

[730] 申請人 Requerente : Tessa Therapeutics Ltd.

 地址 Endereço : 8 Temasek Boulevard, #24-02, Singa-

pore, 038988

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 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/157296

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/19

[730] 申請人 Requerente : Tessa Therapeutics Ltd.

 地址 Endereço : 8 Temasek Boulevard, #24-02, Singa-

pore, 038988

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 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/157297

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/19

[730] 申請人 Requerente : Tessa Therapeutics Ltd.

 地址 Endereço : 8 Temasek Boulevard, #24-02, Singa-

pore, 038988

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 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/157341

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場

航天科技大廈12樓1213-1215室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕

麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營

養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕麥，非醫用口

香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非

藥用保健食品、非醫用營養口服液，非醫用營養品，非醫

用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠

囊，非醫用營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，

可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗

麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，

麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157342

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場

航天科技大廈12樓1213-1215室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，

粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；所有

種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157343

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場

航天科技大廈12樓1213-1215室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 三氯甲烷，三碘甲烷，中國人參製品，中

式營養食品（藥用），中式營養飲品（藥用），中式醫藥營

養品，中樞神經系統用藥，中樞神經系統用藥劑，草藥，

中草藥膏，中草藥藥油，中草藥製成品，中藥成藥，中藥

成藥口服液，中藥成藥沖劑，中藥成藥膏布，中藥散，中

藥材湯包，中藥沐浴露，中藥油，中藥眼滴劑，中藥藥材，

中藥藥膏，中藥藥酒，中藥製劑，中藥製粉，中藥貼，中藥

酒製劑，中藥飲片，乳糖，乳脂，乾癬藥劑，乾製藥用菌，

人參，人參製品（口服液），人參製品（片劑），人參製品

（粉劑），人參製品（顆粒劑），人參靈芝孢子粉（藥用食

品），人工受精用精液，人用中藥製劑，人用和獸用微量元

素製劑，人用局部性抗黴菌藥品，人用微量元素製劑，人

用殺菌劑，人用生物製劑，人用疫苗，人用荷爾蒙，人用

藥，人用藥品，人用藥油，人用防蚊液，人用驅蚊貼片，代

用血漿，以礦物質為主的健康食品補充劑，以維他命為主

的健康食品補充劑，伽瑪血球蛋白製劑，便秘舒緩劑，保

健茶包（中草藥），假牙用瓷料，假牙粘合劑，假牙粘膠

劑，健康營養食品（醫藥用），健康補品（中草藥），健康

食品添加劑（醫用），健神經劑，催生劑，傷風感冒製劑，

傷風油，免疫試驗用藥品，免疫調節藥劑，內服中成藥

品，內服保健藥丸（醫用），內服及外用藥酒，冰箱用吸味

包，冰箱除臭劑（去味劑），凍傷用藥劑，凍傷用藥膏，凍

傷藥膏，凍瘡製劑，出牙劑，分析及醫學用稀釋藥劑，利

尿劑，助消化之胰島激素補充劑，動物用含藥性洗滌劑，

動物用殺菌劑，動物用消毒劑，動物用藥品，動物用衛生

製劑，動物用防寄生蟲套圈，動物用防寄生蟲頸圈，動物

蹄用膠合劑，動物蹄用膠粘劑，包紥繃帶，包紮傷口用繃

帶，化學原料藥，化學盥洗室用消毒劑，化學藥物製劑，

化學避孕劑，化學驅蟲驅蚊劑，北美黃連堿，卵磷脂粉

（藥用），卵磷脂顆粒（藥用），去濕茶，去頭皮屑的藥物

製劑，參花消渴茶，參茸，參茸製品，及靈芝孢子粉（醫

用），口服用胎盤素膠囊（醫用），口服疫苗（醫用），口服

藥液，口瘡及飛滋治療蜜劑，口腔止痛劑，口腔消炎劑，

古拉爾氏水（稀次醋酸鉛溶液），可卡因，可調節血脂藥，

各類男女催情醫藥，吊膿膏，含汞藥劑，含礦物質之營養

補充品，含維他命之營養補充品，含蛋白質之營養添加劑

（藥用），含蛋白質之營養粉（藥用），含蛋白質乳劑（藥

用），含酵母菌之樟芝營養補充劑（藥用），含長白山人參

成份的醫用營養食品，含鴉片製劑，吸收式失禁用尿布

褲，咳嗽糖漿（藥用），咳嗽藥糖（藥用），哺乳用墊，唾

液刺激藥品，喘咳膏，嗅鹽，器官治療劑，土壤消毒劑，土

壤消毒製劑，坐瘡藥劑，培養細菌用的溶劑，培養細菌用

肉湯，填塞牙孔用料，填塞牙模用料，填牙材料，外傷藥

用棉，外用中藥止痛噴劑，外用擦劑（醫用），外用藥油，

外用藥物，外用藥膏，外科包紮物，外科和矯形用黏固

劑，外科或整型外科用骨頭結合物，外科手術用布（織

物），外科手術用無菌布，外科手術用通氣膠布，外科敷

料，外科用潤滑軟膏（醫用），外科用紗布，外科用織物，

外科用肩繃帶，外科移植物（活組織），大蒜油丸（醫

用），大蒜油粉（醫用），大蒜精膠囊（醫用），大豆異黃

酮，天然卵磷脂，天然大蒜精（藥用），天然營養補充劑

（藥用），失禁吸收襯褲，失禁用尿布，失禁用尿褲，女性

衛生巾，女性衛生用品，婦女陰道灌洗藥劑，嬰兒乳粉，

嬰兒奶粉，嬰兒用含乳麵粉，嬰兒米粉，嬰兒豆奶粉，嬰

兒食品，嬰兒食品罐頭，嬰兒食物，嬰兒麥粉，安眠藥，安

神藥劑，小麥黑穗病化學處理劑，尼古丁減除劑（醫用），

山藥粉（藥用），已裝藥急救箱，巴豆莖皮，幼蟲驅除劑，

強心劑（醫用），微生物用營養物質，心臟血管用藥，心臟

顯影劑，心電圖描記器電極用化學導體，急救箱（備好藥

的），感冒傷風素（膠囊），感冒液，懷孕診斷用化學劑，

懷孕診斷用化學製劑，成人紙尿褲，成人紙尿片，戒煙助

劑，戒煙口嚼藥錠，打蟲藥，抑制黴菌生長藥劑，抑菌護

手膜（藥用），抗厭氧性藥品，抗嘔劑，抗尿酸劑，抗帕金

森症藥劑，抗心律不整劑，抗心律不整藥品，抗心絞痛

劑，抗惡性腫瘤劑，抗憂鬱藥劑，抗氧化營養補充劑，抗

氧化藥劑，抗汗藥劑，抗潰瘍藥劑，抗濾過性病原體藥

劑，抗牙周病治療劑，抗生素，抗病毒藥劑，抗痙攣藥，

抗痢疾藥劑，抗瘧疾藥劑，抗癌劑，抗癲癇藥，抗癲癇藥

劑，抗組織胺藥劑，抗結核病藥劑，抗菌素，抗血液栓塞

劑，抗過敏藥劑，抗隱花植物製劑，抗風濕病圈環，抗高

血壓藥品，抗齲齒藥劑，拇囊炎襯墊，捕蒼蠅用粘膠，捕

蠅粘膠劑，排毒丸（醫用），排毒生肌膏（膏藥），排汗

藥，控制皮膚色素之生理藥物，提神藥劑，提高人體免疫

力的的保健食品（醫用），搽劑，支氣管擴張劑（藥用），

支氣管擴張製劑，放射性藥品，放射線用造影劑（醫用），

散劑（藥用），整腸劑，敷料紗布，敷藥用材料，斑蝥粉，

月經墊，月經帶，月經栓，月經用墊，月經用止血棉，月經

短內褲，月經繃帶，月經衞生用品，月見草油膠囊（藥

用），杏仁、薄荷糖為主要原料製成的保健食品（醫用），

枇杷汁（藥用），枇杷膏（藥用），枇杷露（藥用），果寡糖

漿（藥用），栓劑，棉球（醫用），棉花（醫用），棉花棒（醫

用），棒狀硫黃（消毒劑），植物纖維減肥片（藥用），樟

腦丸，樟腦油（醫用），樟芝營養滋潤劑（醫用），樟芝營

養補充品（醫用），樟芝片（醫用），樟芝發酵液（醫用），
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樟芝粉末（醫用），樟芝粒（醫用），樟芝精（醫用），樟芝

膠囊（醫用），樟芝茶（醫用），樟芝錠（醫用），樟芝降血

糖（醫用），橡皮膏，止咳丸，止咳劑，止咳露，止汗劑，止

瀉劑，止痙攣病藥，止痛劑，止痛油，止痛膏，止痛藥，止

痛製劑，止癢丸，止癢水，止血劑，止血散，止血栓，止血

用藥劑，止血藥，止血藥條，殺寄生蟲劑，殺寄生蟲藥，

殺微生物劑，殺滅有害動物製劑，殺真菌劑，殺精子劑，

殺菌劑，殺菌啫喱，殺菌濕紙巾，殺菌用品，殺蟎劑，殺

蟲劑，殺蟲噴霧劑，殺蟲產品，殺蟲藥片，殺蟲藥粒，殺

鼠劑，毒藥，毛髮促生劑，氣喘茶，氧氣浴盆，氨基酸溶

液，水劑（藥用化學製劑），汗足藥，汞軟膏，污物消毒

劑，汽車芳香劑，油劑（傷風油），油劑（清涼油），油劑

（風濕油），治咳嗽藥，治小麥枯萎病（黑穗病）的化學

製劑，治氣喘藥，治燙傷油膏，治疣藥筆，治痔劑，治療中

樞神經異常製劑，治療乳癌之藥品，治療人類耳疾用藥

品，治療便秘的藥物，治療凝血素元過低之藥品，治療呼

吸器官藥物，治療喉嚨不適之膠囊，治療官能性勃起障礙

之藥品，治療心律不整之藥劑，治療心臟血管疾病之藥

劑，治療新陳代謝治劑，治療曬傷軟膏，治療淋浴用海

水，治療燒傷液劑紗布，治療燒傷液製劑，治療燒傷製

劑，治療牙齒藥劑，治療皮膚病之藥劑，治療血管疾病用

血漿補強對抗劑，治療身體痿症的中成藥，治療青春痘

藥劑，治療頭皮藥劑，治療風濕用環，治糖尿病藥劑，治

花柳劑，治葡蚜用化學製劑，治藤蔓病化學藥劑，治遺尿

劑，治頭痛藥品，治頭痛藥條，治頭皮屑的藥劑，治風濕

藥劑，治骨軟劑，泥敷劑，注射用胎盤素（醫用），注射用

葡萄糖（醫用），注射疫苗（醫用），洋參沖劑，洋地黃甘，

洗浴藥劑，洗腎藥劑，浴用氧氣，浴用治療劑，浴用泥漿，

海洋生物鈣（藥用），海藻片（藥用），浸製藥液，浸泡藥

劑，浸藥液的薄紙，浸藥液的衛生紙，浸製藥液，消化劑

（藥用），消毒丸（膠囊）（藥用），消毒劑，消毒啫喱，消

毒棉，消毒水，消毒用品，消毒紙巾，消毒藥水，消滅有害

動物製劑，消滅有害植物製劑，消炎劑，消炎藥水，消炎

製劑，消炎鎮痛劑，消炎鎮痛貼布，消痔丸，消肝丸（藥

用），消腫膏，消除靜脈腫脹劑，淋巴液製劑（藥用），淋

巴球T細胞單株抗體（藥用），淨化劑，淨化製劑（藥

用），深海鮭魚油，淸涼油（醫用），添加劑（醫用），清除

橡皮膏溶劑，減肥用藥劑，減肥茶（醫用），減肥藥，減肥

降脂丸（藥用），溫泉水，滅乾朽真菌製劑，滅幼蟲劑，滅

微生物劑，滅蠅劑，滅鼠劑，滋補品（藥用），漂白粉（消

毒），口劑（藥用），漱口水（藥用），潤腸通便的口服液

（粉劑）（藥用），潤腸通便的口服液（顆粒劑）（藥用），

濃縮藥粉，濃縮蛋白質粉（藥用），濕疹藥劑，瀉劑，瀉

藥，灌腸劑，炭纖維移植活體素，烏頭堿，煙熏錠劑，煙精

（殺蟲劑），無菌試劑（醫療用），煎好的藥，薰蒸棒，薰

蒸用棍，薰蒸香錠，燒傷治療藥劑，燙火藥品，營養滋補

劑（藥用），營養片（藥用），營養補充劑（藥用），營養補

充品（藥用），營養補充膠囊（藥用），營養補劑（藥用），

營養補助劑（藥用），營養食品（藥用），營養食品補充物

（藥用），片劑（藥用化學製劑），牙填料，牙填料劑，牙

根管治療劑，牙模用料，牙洞填充物，牙用光潔劑，牙用

氟化藥物，牙用研磨粉，牙用粘合劑，牙科光潔劑，牙科

用印模材料，牙科用橡膠，牙科用汞化物，牙科用汞合金，

牙科用研磨劑，牙科用粘固粉，牙科用粘膠劑，牙科用

藥，牙科用藥劑，牙科用貴重金屬合金，牙科用金汞合

金，牙科用麻醉劑，牙蠟，醫用造型蠟，牙醫製模用蠟，牙

齒生長促進劑，牙齒粘膠劑，牙齒結石用藥劑，牛初乳片

（藥用），牛痘疫苗，牛蠅驅除用油（藥用），牲畜用洗滌

劑，狗用洗淨藥劑，狗用洗滌劑，狗用洗滌液，狗用藥水，

狗用驅蟲劑，狗用驅蟲藥，猴棗散（醫用），獸用化學製劑

（醫用），獸用氨基酸，獸用洗滌劑，獸用衛生用品，獸用

衛生製劑（醫用），獸藥，獸醫用化學製劑，獸醫用油脂，

獸醫用洗液，獸醫用生物製劑，獸醫用藥，獸醫用製劑，

獸醫用酶，獸醫用酶製劑，玉屏風散（藥用），王漿（醫

用），玫瑰花（藥用），珍珠層粉（藥用），珍珠粉（藥

用），球根牽牛製瀉藥，環境衛生用消毒劑，甘汞，甘油磷

酸酯，甘草（藥用），甘香酒（藥物製劑），生化藥品，生

物藥品，生理用襯墊，生髮丸（藥用），生髮水（藥用），

生髮精（藥用），生髮膏（藥用），生髮藥水（藥用），礦

物質營養補充品，礦物食品添加劑，祛風活絡油（藥

油），神經安定劑（藥用），神經強健劑（藥用），神經性

頭痛藥品，穀類加工的副產品（醫用），空氣淨化劑，空

氣淨化製劑，空氣清新劑，空氣清淨劑，空氣清潔劑，竹

醋液（醫用），節食或醫藥用澱粉，粘蠅紙，粘蠅膠，糖尿

病人食用麵包，糖尿病患者用之營養物（醫用），糜爛性

毒劑，紅藥水，紅血球素，納豆膠囊，純中藥空氣殺菌劑，

純靈芝破壁孢子粉（醫用），細菌培養劑，細菌培養媒

介，細菌毒藥，絆創膏（藥用），經皮輸給之麻醉劑，綜合

礦物質製劑，綜合維他命，綠藻片（藥用），綠藻粉（藥

用），綠藻粒（藥用），綠藻錠（藥用），維他命丸，維他命

健康產品，維他命劑，維他命片，維他命膠囊，維他命補

充劑，維他命鈣片，維生素製劑，緊身內褲襯裡（衛生

用），緩和便秘的藥物，縫合皮膚傷口用膠布，縮子宮藥

（醫用），繃帶，繃敷材料（醫用），繃敷藥品，纖維減肥

粉（醫用），耳用滴劑（藥用），肉蓗蓉（藥用），肉食果蔬

罐頭（嬰兒用），肌肉關節疼痛治痛功效的藥油，肌肉鬆

弛劑（藥用），肝炎檢驗試劑，肝臟保護藥劑，肝藥，肥皂

樟腦搽劑，胃丸，胃乳（醫用），胃藥，胎盤素膠囊（醫

用），胎盤誘導藥（醫用），胡蘿蔔素（醫用），胰島素製劑

（醫用），胺基酸製劑（醫用），能吸附的填塞物，脈管擴

大劑（醫用），脫脂棉，腎氣丹（醫用），腐蝕性筆，腦保

健品（醫用），腳戴除雞眼環，腳用止汗劑，腸胃中成藥

品，腹膜滲析藥液，膏劑（藥用），膏布（藥用），膏藥，膠

囊（藥用），膠布，膠布石膏，膽汁排泄藥，臟器保存灌流

液之人工血液（醫用），臟器治療劑（醫用），臨床用脂質

注射液（醫用），臨床試驗用製劑（醫用），興奮劑（醫

用），芥子敷劑紙，芥子泥敷劑，芥子膏藥，芥子膏藥紙，

芥末膏藥，花旗參，花粉類營養品（醫用），芳香劑，苦茶

油丸（醫用），茶劑（藥用），茶包（藥用），草本製品（藥

用），草藥，草藥茶（藥用），草藥製品（藥用），荷爾蒙製
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劑（醫用），菇蕈多醣體膠囊（藥用），菇蕈菌絲體膠囊

（藥用），菝葜（醫用），葡萄籽精華素（藥用），蒽油（殺

寄生蟲用），薄荷油（醫用），薄荷精（醫用），薄荷腦（醫

用），薄荷醇，薫香片（中草藥），藍藻（螺旋藻片）（藥

用），藍藻片（藥用），藍藻粉（藥用），藍藻粒（藥用），

藍藻精（藥用），藍藻錠（藥用），藥品膠囊，藥散，藥材，

藥枕，藥水，藥油，藥浴用海水，藥浸棗，藥片，藥物膠

囊，藥物飲料，藥用乙醚，藥用乙醛，藥用乙醛（中醫藥藥

酒），藥用保健營養產品，藥用兒茶，藥用助消化劑，藥用

化學製劑，藥用口服液，藥用口香糖，藥用喉片，藥用喉

糖，藥用噴劑，藥用大黃根，藥用小蘇打，藥用或醫用水

劑，藥用或醫用片劑，藥用或醫用膏劑，藥用或醫用貼

劑，藥用或醫用酊劑，藥用搽劑，藥用木炭，藥用杏仁乳，

藥用松節油，藥用栓劑，藥用根塊植物，藥用桉樹，藥用

桉樹腦，藥用棓酸，藥用植物，藥用植物根，藥用植物飲

品，藥用樹皮，藥用氧化鎂，藥用氨基酸，藥用水合氯醛，

藥用沉澱泥，藥用消毒劑，藥用溴，藥用營養品，藥用營

養食品，藥用片劑，藥用牛奶酵素，藥用甘草粉，藥用甲

醛，藥用的草藥飲料，藥用皮膚膏，藥用真菌提取物，藥

用硝酸氧鉍，藥用硫華，藥用碘，藥用碘化物，藥用竹醋

液，藥用糖，藥用糖果，藥用纖維素脂，藥用纖維素醚，藥

用纖體健康食品，藥用膏劑，藥用膠，藥用膠丸，藥用膠

囊，藥用膠布，藥用膠棉，藥用芥末，藥用苛性鹼，藥用

茶，藥用茶包，藥用草藥，藥用草藥茶，藥用蛇麻子浸膏，

藥用蛇麻腺，藥用補身食品，藥用護膚劑，藥用軟膏，藥

用鄰甲氧基苯酚，藥用酒，藥用酒石乳劑，藥用酯，藥用

酵素，藥用酸，藥用醋酸乳，藥用醋酸鹽，藥用針劑，藥用

鈉鹽，藥用鉍製劑，藥用錠劑，藥用鎮靜油，藥用食品，藥

用飲料，藥用香料，藥用魚粉，藥用鷄精，藥用鹼性碘化

物，藥用麥角，藥用麵粉，藥用龍膽，藥粉，藥膏，藥膏藥

品，藥膠囊，藥茶，藥草，藥草製品，藥製糖果，藥製糖果

（醫用），藥貼，藥貼膠布，藥酒，蘆薈（醫用），蟲草精

（醫用），蚊怕水，蚊香，蛋白牛奶，蛋白質之營養添加劑

（醫用），蛋白質營養補充品（醫用），蛋白質片（醫用），

蛋白質粉（醫用），蜂王精（醫用），蜂皇漿（醫用），蜂膠

（醫用），蜂蜜（醫用），蟲草精華（醫用），蟲草膠囊（醫

用），血液製品（醫用），血清，血清療法用藥劑，血清醫

療藥劑，血漿，血球蛋白注射劑（醫用），血管收縮劑（醫

用），血紅蛋白，血紅蛋白元，血色蛋白元，衛生墊，衛生

女褲，衛生栓，衛生棉，衛生棉墊，衛生棉條，衛生止血棉

塞，衛生毛巾帶（毛巾），衛生消毒劑，衛生球，衛生用品

及藥品，衛生短內褲，衛生緊身內褲，衛生繃帶，衛生藥

品，衛生襯褲，衛生護墊，衣服和紡織品用除臭劑，補健

藥，補充營養品（藥用），補充營養飲料（藥用），補劑

（藥用），補品（藥用），補牙材料，補牙材料牙燭，補腎

丸，補藥（醫用），補藥（藥），補血丸（醫用），補血劑（醫

用），製微生物用培養物，複合氨基酸片（醫用），複合維

生素B片，複合維生素C片，西洋參製品，西藥，西藥之原

料藥，西藥劑，西藥品，西藥藥丸，西藥藥膏布，解毒丸

（醫用），解毒片（醫用），解熱劑，解熱藥劑，解熱退燒

劑，調節血壓的茶葉製品（醫用），調經丸，護墊，護膚藥

劑，貼劑（藥用化學製劑），貼劑（醫用），賴氨酸鹽（醫

用），贅瘤預防劑（醫用），超音波診斷用傳導液，跌打擦

劑，跌打膏藥，跌打藥丸，跌打藥油，跌打酒，跌打酒（藥

用），跌打風濕膏（膏藥），車用香座，輕便藥箱（已裝藥

的），輕瀉劑，農藥，退燒藥，通便劑，通氣膠布，造血

劑，避孕栓劑，避孕藥，酸痛跌打損傷敷藥，醫學用試管

內診斷劑，醫用X光造影劑，醫用三碘甲烷，醫用佐藥，醫

用健康營養食品，醫用催乾劑，醫用冷敷貼布，醫用凝

膠，醫用礦脂，醫用化學製劑，醫用南美牛奶菜的乾皮，

醫用卵磷脂，醫用去垢劑，醫用及獸醫用細菌學研究製

劑，醫用及獸醫用細菌製劑，醫用口服液，醫用口服藥

品，醫用口香糖，醫用同位素，醫用喹啉，醫用填料，醫用

奎寧，醫用安果斯都拉樹皮，醫用微生物培養劑，醫用或

獸醫用化學試劑，醫用或獸醫用微生物培養基，醫用或獸

醫用微生物培養體，醫用或獸醫用微生物製劑，醫用手

鐲，醫用指環，醫用放射性物質，醫用敷料，醫用栓劑，醫

用棉，醫用棉絨，醫用樟腦，醫用樟腦油，醫用橡皮膏，醫

用檢查用水溶性潤膚凍膏，醫用止痛製劑，醫用氣體，醫

用氧，醫用水蛭，醫用油，醫用油脂，醫用浴劑，醫用浸

液，醫用淋浴鹽，醫用減肥茶，醫用漱口劑，醫用漱口水，

醫用潤髮脂，醫用澱粉酶，醫用激素，醫用煙藥草，醫用

無煙草香煙，醫用無煙葉香煙，醫用煙燻草藥，醫用煙草

藥，醫用薰蒸製劑，醫用營養品，醫用營養添加劑，醫用

營養物品，醫用營養補充品，醫用營養食品，醫用營養食

物，醫用營養飲料，醫用牙用光潔劑，醫用甘油，醫用生

物製劑，醫用生物鹼，醫用發酵乳劑，醫用白朊製劑，醫

用白朊食品，醫用眼罩，醫用破斧木，醫用碘酊，醫用礦

泉水，醫用糖果，醫用糖漿，醫用繃帶，醫用膠，醫用膠

布，醫用膠帶，醫用芥子油，醫用芥末軟膏，醫用苦木藥，

醫用茴香，醫用葡萄糖，醫用蓖麻油，醫用薄荷，醫用藤

黃，醫用藥丸，醫用藥油，醫用藥物，醫用藥膏，醫用藥

草，醫用蛋白質，醫用血，醫用衛生製劑，醫用製藥，醫用

角叉菜，醫用診斷劑，醫用診斷製劑，醫用過氧化氫，醫

用酒石，醫用酒精，醫用酚（苯），醫用酵素，醫用酶，醫

用酶製劑，醫用金雞納樹皮，醫用針劑，醫用鉀鹽，醫用

鐳，醫用陀螺狀羯布羅香油（香膏），醫用雜酚油，醫用電

解質製劑，醫用頭痛藥品，醫用頭髮增長劑，醫用食慾抑

制劑，醫用食物營養製劑，醫用食用營養製劑，醫用飼料

添加劑，醫用香煙，醫用香膏，醫用骨筋藥丸，醫用鹽，醫

用麝香草酚，醫用麥乳精飲料，醫用鼴鼠皮，醫用Ｘ光造

影劑，醫療用凝膠，醫療用口腔洗淨劑，醫療用古柯鹼，

醫療用塞藥，醫療用微生物用營養物質，醫療用放射性物

質，醫療用放射線造影劑，醫療用斑蝥酸鹽粉，醫療用杏

仁乳劑，醫療用橡皮膏，醫療用氣體，醫療用氯化銨錠

劑，醫療用油，醫療用洗淨劑，醫療用浴劑，醫療用浴泥，

醫療用浴鹽，醫療用消化劑，醫療用溫泉水，醫療用烏頭

鹼，醫療用煙草，醫療用石灰製劑，醫療用碘，醫療用碘

酊，醫療用磷酸甘油，醫療用礦泉水，醫療用糖，醫療用

紗布，醫療用膠，醫療用膠帶，醫療用芥末油，醫療用茴
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香，醫療用荷爾蒙，醫療用葡萄糖，醫療用血液，醫療用

衛生輔助材料及用品，醫療用製酸劑，醫療用診斷劑，醫

療用造影劑，醫療用酒石，醫療用酒精，醫療用鎮痛軟

膏，醫療用雪茄，醫療用顯影劑，醫療用香膠製劑，醫療

用骨頭結合劑，醫療用鹽，醫療用麥芽乳，醫療用黴菌，

醫療診斷用造影劑，醫療食品，醫藥，醫藥中間體，醫藥

丸，醫藥原藥，醫藥擦劑，醫藥敷料，醫藥松節油，醫藥

營養品，醫藥用乾製食用菌，醫藥用亞麻仁（粉），醫藥用

亞麻子，醫藥用亞麻子餅粉，醫藥用保健飲品，醫藥用

品，醫藥用日曬傷劑，醫藥用日防曬劑，醫藥用曬傷劑，

醫藥用杏仁牛奶，醫藥用松節油，醫藥用松脂油，醫藥用

果膠，醫藥用櫻桃李樹皮，醫藥用沖劑飲品，醫藥用泥

漿，醫藥用洗劑，醫藥用洗液，醫藥用活性碳，醫藥用潔

劑，醫藥用澱粉，醫藥用營養品，醫藥用牛奶發酵劑，醫

藥用甘草，醫藥用甘草莖，醫藥用石灰製劑，醫藥用磷酸

鹽，醫藥用糖漿，醫藥用紅樹皮，醫藥用胃蛋白酶，醫藥

用腐蝕（桿）劑，醫藥用腖，醫藥用芥末，醫藥用苯酚，醫

藥用茴香油，醫藥用草本，醫藥用草本製成品，醫藥用薄

荷，醫藥用蜂花水，醫藥用酒石，醫藥用酚（苯），醫藥用

酵母，醫藥用酵母菌，醫藥用錠劑，醫藥用顆粒沖劑，醫

藥用麥片，醫藥用麥芽，醫藥製劑，野生西洋參製品，金

銀花（醫用），鈣片，鈣粉，鈣質及維他命D製劑，鈣質維

他命製劑，鉛水，鎮定劑，鎮痛劑，鎮靜劑，鎮靜藥，鐵鋅

鈣葉酸片（醫用），關節內視鏡手術用玻尿酸（醫用），關

節炎藥（醫用），防寄生蟲製劑，防尿製劑，防日曬藥膏，

防疫用藥劑，防腐劑，防腐棉，防虻油，防蚊產品（藥

用），防蛀劑，防蛀油，防蛀牙用藥劑，防蛀紙，防風濕手

鐲，防風濕指環，防風濕病圈環（醫用），降糖沖劑（藥

用），降膽固醇藥劑，除口臭藥，除尿酸劑（藥用），除牙

斑藥劑，除草劑，除藻劑，除蛞蝓劑，除蟲菊粉，除雞眼

藥物，除黴化學製劑，陰道清洗液，隱形眼鏡保存液，隱

形眼鏡清洗液，隱形眼鏡清潔劑，隱形眼鏡清潔液，隱形

眼鏡用洗淨劑，隱形眼鏡用溶液，隱形眼鏡酵素清潔片，

雙氧水（醫用），雞眼治療藥，雞眼藥膏，雪梨膏（醫

用），靈芝（藥用），靈芝丸（藥用），靈芝孢子粉（藥

用），靈芝提取物（藥用），靈芝片（藥用），靈芝精（藥

用），靈芝精丸（藥用），靈芝精粉（藥用），靈芝膠囊（藥

用），靈芝茶（藥用），靈芝藥品，非個人用除臭劑，面皰

治療藥劑，預防頭髮脫落用藥劑，頭痛用藥品，頭皮屑治

療藥劑，類固醇，類固醇藥膏，風濕油（藥用），風濕膠布

（藥用），風濕鎮痛藥，飛滋止痛劑（藥用），食慾壓抑劑

（醫用），食用植物纖維（非營養性），食用營養藥片，食

用菌提取物（醫用），香港腳藥膏，馬錢子，馬錢子堿，驅

昆蟲劑，驅梅毒劑（醫用），驅腸蟲藥，驅蚊貼，驅蟲劑，

驅蟲劑（人或獸用），驅蟲用香，驅蟲藥，驅風油（藥

用），驅風跌打酒（藥用），驗孕製劑，驗孕試劑（醫用），

骨膠原（醫用），骨骼用藥，高含量羊胎素（藥用），高含

量魚油，高麗人參，高麗人參製品，魚油，魚油丸，魚油膠

囊，魚粉營養補充品，魚肝油，鮫魚油丸，鮫魚油膠囊，鮭

魚油，鮭魚油丸，鮭魚油膠囊，鯊魚軟骨粉，鯊魚軟骨素

膠囊（粉），鯊魚軟骨素製劑，鯊魚軟骨膠製劑，鰻魚髓油

丸，鴉片，鴉片製劑，麻醉劑，麻醉劑（局麻藥），麻醉劑

（麻醉藥），麻醉藥，黏鼠板，黨參，鼠藥，鼻敏感丸（藥

用），齒槽潰膿藥。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157344

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : JLWH PTE. LTD.

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Link, #01-05 Nexus @ 

One-North, Singapore 138542

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumaria; óleos essenciais; cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o banho; pre-

parações cosméticas para pestanas; preparações cos-

méticas para os cuidados da pele; preparações cosmé-

ticas para emagrecer; cosméticos; máscaras de beleza; 

preparações de protecção solar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157345

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : JLWH PTE. LTD.

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Link, #01-05 Nexus @ 

One-North, Singapore 138542

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desinfetantes; fungicidas; herbicidas; 

suplementos dietéticos de pó de açaí; suplementos ali-

mentares à base de albumina; suplementos dietéticos 

de alginato; suplementos dietéticos de caseína; suple-

mentos dietéticos com efeito cosmético; suplementos 

dietéticos de enzimas; suplementos dietéticos de glico-

se; suplementos dietéticos de lecitina; suplementos die-

téticos de linhaça; suplementos dietéticos de óleo de 

linhaça; suplementos dietéticos de pólen; suplementos 

dietéticos de própolis; suplementos dietéticos de prote-

ína; suplementos dietéticos de geleia real; suplementos 
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dietéticos de germe de trigo; suplementos alimentares 

de levedura; preparações vitamínicas; preparações far-

macêuticas para os cuidados da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157346

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : JLWH PTE. LTD.

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Link, #01-05 Nexus @ 

One-North, Singapore 138542

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Malhetes [encadernação]; material de 

encadernação; aparelhos e máquinas de encadernação 

[equipamento de escritório]; panos para encadernação; 

cordas para encadernação; tecidos para encadernação; 

fotografias; pincéis de pintura; pincéis para pintores; 

pincéis para escrita; cartazes; revistas [periódicos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157347

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : JLWH PTE. LTD.

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Link, #01-05 Nexus @ 

One-North, Singapore 138542

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

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

comestíveis; frutos secos de casca rija aromatizados; 

frutos preservados; aperitivos à base de frutos; frutos 

congelados; frutos enlatados; leite; produtos de leite; 

leite de aveia; azeite para alimentação; passas de uva; 

óleo de colza para alimentos; leite de arroz; sementes 

preparadas; óleo de gergelim para alimentos; óleo de 

girassol para alimentos; iogurte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157348

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : JLWH PTE. LTD.

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Link, #01-05 Nexus @ 

One-North, Singapore 138542

 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 : Sucedâneos de café; bebidas à base 

de camomila; chicória [substituto do café]; bebidas de 

chocolate com leite; bebidas à base de chocolate; bebi-

das de cacau com leite; bebidas à base de cacau; aro-

mas de café; café; bebidas de café com leite; bebidas à 

base de café; flores ou folhas para uso como substitutos 

do chá; chá; bebidas à base de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157349

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : JLWH PTE. LTD.

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Link, #01-05 Nexus @ 

One-North, Singapore 138542

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Sumos de frutos; extratos de frutos não 

alcoólicos; bebidas não alcoólicas de sumos de frutos; 

bebidas para desporto enriquecidas com proteínas; 

bebidas à base de arroz, com excepção dos substitu-

tos do leite; bebidas à base de soja, com excepção dos 

substitutos do leite; sumos de tomate [bebidas]; sumos 

de legumes [bebidas].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157350

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : JLWH PTE. LTD.

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Link, #01-05 Nexus @ 

One-North, Singapore 138542

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

sultadoria em gestão e organização de negócios; publi-
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cidade; publicidade em linha numa rede informática; 

publicidade televisiva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157392

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : 康能（德國）醫藥有限公司

 地址 Endereço : 澳門長壽大馬路442號百利大廈地下

AN舖

 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 : 藥物及醫療用品零售和批發。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黑色，棕色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/157449

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[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 : 42

[511] 服務 Serviços : Planeamento, concepção, desenvolvi-

mento, monitorização e reporte de projectos de cons-

trução de imóveis para terceiros; serviços de optimiza-

ção e gestão assistida por computador (desenvolvimen-

to de software para), nomeadamente gestão logística e 

gestão de espaços físicos com o objectivo de aumentar 

a produtividade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157531

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/24

[730] 申請人 Requerente : 上海騰富金融信息服務有限公司

 SHANGHAI TENGFU FINANCIAL INFORMA-

TION SERVICE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區徐涇鎮聯民路1881號

10幢6層B區618室

 Room 618, Area B, 6/F, Block 10, 1881 Lianmin Road, 

Xujing Town, Qingpu District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 硬幣；貴重金屬硬幣；金幣；黃金；鑰匙

圈及鑰匙鏈（帶小飾物或短鏈飾物的扣環）；戒指（珠

寶）；耳環；手鐲（珠寶）；項鏈（首饰）；鏈子（珠寶）；吊

墜；胸針（珠寶）；帽子用首飾；飾品（首饰）；貴重金屬及

其合金；首飾，寶石和半寶石；鐘錶和計時儀器。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/25，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304813182

[210] 編號 N.º : N/157532

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/24

[730] 申請人 Requerente : 上海騰富金融信息服務有限公司

 SHANGHAI TENGFU FINANCIAL INFORMA-

TION SERVICE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區徐涇鎮聯民路1881號

10幢6層B區618室

 Room 618, Area B, 6/F, Block 10, 1881 Lianmin Road, 

Xujing Town, Qingpu District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 電子繳費服務；電子賬單和繳費服務；貨

幣交易、兌換、匯款和貿易；電子轉帳；通過全球性的通

信網絡繳費服務；提供安全的通過全球性的通信網絡進

行的金融交易，包括電子現金交易、電子信用咭交易、電

子借記咭交易、電子支票交易、電子繳付賬單；用于電子

商務的互聯網安全電子交易服務，即處理電子托管、提

供銀行服務、現金管理、貿易融資交易及支付服務；貨幣

交易服務；網上自動繳費服務；電子支付咭服務；金融管

理服務；提供網上金融管理服務；加密貨幣、電子貨幣、

電子現金和電子金錢的發行和贖回；票據、硬幣、匯票

和銀行匯票的發行；購買、出售、儲存金幣和金條的代理

服務；黃金投資分析及服務；有價證券的發行；儲值咭的

發行；信用卡、簽賬卡、現金卡、支票保證卡、借記卡、支

付卡、金融卡和購物卡的注册服務；銀行和金融服務；網

上銀行和金融服務；通過電訊網絡提供的銀行和金融服

務；電話銀行服務；投資銀行服務；抵押銀行保險；與銀

行、金融、貨幣事務和股票市場有關的研究和諮詢服務；
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企業和公司的估值；安排金融貸款；保險；金融；貨幣事

務；不動產事務；資本投資。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/01/25，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304813182

[210] 編號 N.º : N/157556

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/25

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DOS VINHOS 

BORGES, S.A.

 地址 Endereço : Rua Infante D. Henrique, 421, 4435-288 

Rio Tinto, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos produzidos exclusivamente em 

Portugal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157557

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/25

[730] 申請人 Requerente : INESSA HEALTHCARE PTY 

LTD

 地址 Endereço : Suite 102, 202 Jells Road Wheelers 

Hill VIC 3150 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações à base de ervas para fins 

medicinais; cápsulas de ervas para uso medicinal; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso medici-

nal; suplementos dietéticos; suplementos nutricionais; 

vitaminas, suplementos vitamínicos e preparações 

vitamínicas; aditivos minerais, suplementos alimen-

tares minerais, preparações minerais; estimulantes à 

base de vitaminas; estimulantes à base de minerais; 

remédios à base de ervas; suplementos dietéticos de 

proteína; preparações farmacêuticas; preparações me-

dicinais; suplementos alimentares medicinais; aditivos 

alimentares medicinais; preparações nutricionais para 

uso medicinal; medicamentos para alívio de dores nas 

articulações; preparações proteicas nesta classe para 

consumo humano; suplementos dietéticos de proteí-

nas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157558

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/25

[730] 申請人 Requerente : INESSA HEALTHCARE PTY 

LTD

 地址 Endereço : Suite 102, 202 Jells Road Wheelers 

Hill VIC 3150 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Soro de leite; soro de leite em pó; 

proteína de soro de leite; preparações proteicas nesta 

classe para consumo humano; preparações nesta classe 

para melhorar o desempenho desportivo, resistência, 

condicionamento e recuperação física; barras energéti-

cas sendo barras à base de frutos secos de casca rija e 

barras à base de sementes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157560

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/25

[730] 申請人 Requerente : 僑梓集團有限公司

 GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS 

GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路28號1樓H座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 適用於皮膚，面部，身體，手，腳和指甲

的個人護理用品；適用於嬰兒，成人和化妝品用途的個

人護理濕巾；非醫用沐浴鹽；非醫用洗浴製劑；洗衣用澱

粉；洗衣用漿粉；漂白鹽；洗衣浸泡劑；浸洗衣物製劑；洗

衣用織物柔順劑；洗衣劑；洗衣用漂白劑。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157561

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/25

[730] 申請人 Requerente : 僑梓集團有限公司

 GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS 

GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路28號1樓H座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品；人用藥品；對外銷售的製藥用空膠

囊；製藥用的空膠囊；用於醫療或配藥用途的化學物質；

中草藥製劑；為醫療和營養效用的中醫中藥藥材，保健

藥劑；醫藥保健品；用於醫療保健的茶飲；食品保健補充

劑；營養補充劑；草本蜂糖潤喉含片；為飲食失調的特殊

需求人群準備的膳食補充劑；用於醫療目的的腸道外營

養液；人類膳食補充劑；植物，草本植物，中醫中藥的提

取物和液體濃縮物和粉末；藥用的果蔬發酵提取液，及其

液體濃縮物、粉末、膠囊、果凍；草藥補充劑；營養補充

劑；膳食纖維；醫療用製劑；飲食療法或藥用澱粉；藥用

糖漿；藥茶；解熱劑；藥用果膠；醫用營養飲料；醫用營養

品；營養補充劑；酶膳食補充劑；酵母膳食補充劑；醫用

糖果；藥製糖果；醫用營養品；人用膳食補充劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157563

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/25

[730] 申請人 Requerente : 僑梓集團有限公司

 GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS 

GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路28號1樓H座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 中國傳統養生食品提煉而成的飲料和不

包括在其他類別的非醫療用的營養補充產品；糖果；膠

凍狀甜豆沙條；羊羹；無糖糖果；棒棒糖；冰凍糖果；醋；

果醋；酵母；發酵劑；人用酶；食用酵母提取物；濃縮酵母

提取物（非藥用食物），濃縮果蔬發酵提取物（非藥用食

物），濃縮酶液提取物（非藥用食物）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157564

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/25

[730] 申請人 Requerente : 僑梓集團有限公司

 GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS 

GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路28號1樓H座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；礦泉水和汽水；水果飲料及果汁，

糖漿及其他製飲料用的製劑。礦物質和其他不含酒精成

份的飲料，飲料，不含酒精成份的飲料；植物飲料；無酒

精果汁；果汁飲料；水果味軟飲；蔬菜汁飲料；製軟飲料

用濃縮液；製作飲料用配料，稀釋果蔬發酵提取液飲料

（不含酒精）；稀釋果蔬發酵飲料（不含酒精）；酶液飲料

（不含酒精）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157597

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/25

[730] 申請人 Requerente : Klook Travel Technology Limited

 地址 Endereço : 22/F, Kinwick Center, 32 Hollywood 

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 : Educação; formação; divertimento; 

actividades desportivas e culturais; organização de es-

pectáculos; informações sobre actividades educativas; 

informação sobre entretenimento; informação sobre 

actividades recreativas; serviços de bilheteira (diverti-
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mento); serviços de reservas de lugares para espectá-

culos; reservas de lugares para espectáculos, serviços 

de reservas de bilhetes para eventos desportivos; servi-

ços de reservas de lugares e bilhetes para espectáculos 

e eventos desportivos; informações sobre reservas de 

lugares para espectáculos; informações sobre reservas 

de bilhetes e serviços de reservas para eventos despor-

tivos; prestação de publicações electrónicas on-line, 

não descarregáveis; serviços de educação relacionados 

com viagens e destino de viagem; reserva de bilhetes 

para espectáculos e representações teatrais; reserva de 

bilhetes para eventos artísticos; Serviços de informa-

ções relacionados com a reserva de bilhetes e serviços 

de reserva para eventos e espectáculos de divertimen-

to; serviços de agência de bilhetes para divertimento; 

serviços de reserva de lugares e de bilhetes para even-

tos de divertimento, desportivos e culturais; serviços 

de agência de reservas bilhetes (divertimento); servi-

ços de reserva e marcação de bilhetes e serviços de in-

formações relacionados com a organização de eventos 

e actividades de divertimento, desportivos, culturais, 

educativos e de teatro e organização de espectáculos, 

concertos e seminários; incluindo a prestação dos ser-

viços acima-mencionados on-line através de uma rede 

de computadores, da Internet ou da extranet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157608

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[730] 申請人 Requerente : Lantheus Medical Imaging, Inc.

 地址 Endereço : 331 Treble Cove Road, N. Billerica, 

MA 01862, 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 : 診斷用成像與超音波顯像劑；用於超音

波成像之診斷顯像劑；用於診斷成像與治療含有微氣泡

之超音波顯像劑；用於人體含有微氣泡之治療傳送劑；醫

療用超音波設備之顯像劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157625

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[730] 申請人 Requerente : 香港銀行學會

 The Hong Kong Institute of Bankers

 地址 Endereço : 香港上環干諾道中148號粵海投資大廈

3樓

 3/F, Guangdong Investment Tower, 148 Connaught 

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 : 教育及職業培訓服務，包括提供持續或

專業訓練課程、考試及通過電子或網絡提供上述服務；

安排研討會、比賽、展覽；組織及提供會議、研討會、工作

坊、展覽及課程，以提昇銀行、金融、財務策劃及管理業

界之專業水準或實務水準（包括中國業務、銀行業務及

銀行產品、銀行法律及實務，以提供一站式之服務）；及

有關商業銀行、信用卡、信貸風險、分行運作、銀行及金

融、信貸管理、財資管理、法律及守則、風險管理、銷售及

服務、貿易融資、證券及期貨之監管架構、投資（證券）、

投資（衍生工具）、保險及退休策劃、投資計劃、稅務及

遺產管理、基金管理及風險管理之培訓服務；出版服務；

通過電子或網絡提供上述服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157627

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[730] 申請人 Requerente : 香港銀行學會

 The Hong Kong Institute of Bankers

 地址 Endereço : 香港上環干諾道中148號粵海投資大廈

3樓

 3/F, Guangdong Investment Tower, 148 Connaught 

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 : 教育及職業培訓服務，包括提供持續或

專業訓練課程、考試及通過電子或網絡提供上述服務；

安排研討會、比賽、展覽；組織及提供會議、研討會、工作

坊、展覽及課程，以提昇銀行、金融、財務策劃及管理業

界之專業水準或實務水準（包括中國業務、銀行業務及

銀行產品、銀行法律及實務，以提供一站式之服務）；及

有關商業銀行、信用卡、信貸風險、分行運作、銀行及金

融、信貸管理、財資管理、法律及守則、風險管理、銷售及

服務、貿易融資、證券及期貨之監管架構、投資（證券）、
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投資（衍生工具）、保險及退休策劃、投資計劃、稅務及

遺產管理、基金管理及風險管理之培訓服務；出版服務；

通過電子或網絡提供上述服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157649

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[730] 申請人 Requerente : TD Ameritrade IP Company, Inc.

 地址 Endereço : 200 South 108th Avenue, Omaha, Ne-

braska 68154, United States

 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 holding, nomeadamente, 

prestação de serviços de gestão de negócios comer-

ciais e de administração comercial para subsidiárias 

e afiliados; serviços de trabalhos administrativos sob 

a forma de manutenção de registos de liquidações de 

transferências de obrigações, acções e títulos; compi-

lação de informações financeiras, de títulos, da bolsas 

de valores, comerciais e de cotações, de valores de 

índices e de outras informações de mercado financeiro 

para fins de negócios comerciais; serviços de publicida-

de para a promoção de corretagem de acções e outros 

títulos; pesquisas económicas e serviços de pesquisas 

económicas prestados através de uma rede informática 

global; serviços de previsões e análise económica; ges-

tão de negócios e dos recursos humanos, consultoria 

empresarial, consultoria em marketing empresarial, e 

execução de estudos de marketing.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157652

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[730] 申請人 Requerente : TD Ameritrade IP Company, Inc.

 地址 Endereço : 200 South 108th Avenue, Omaha, Ne-

braska 68154, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação, nomeadamente, 

webinars (seminários on-line) não descarregáveis, we-

bcasts, e seminários nas áreas de investimento e finan-

ças; publicações on-line não descarregáveis sob a for-

ma de revistas, boletins informativos e relatórios nas 

áreas de investimento e produtos de investimento, no-

meadamente, títulos mobiliários e futuros; serviços de 

divertimento, nomeadamente, a produção e prestação 

de um programa noticioso contínuo distribuído através 

da Internet; prestação de informações on-line relativa-

mente a um programa de televisão noticioso contínuo; 

prestação de um website contendo informações, vídeos 

não descarregáveis, fotografias não descarregáveis, 

imagens não descarregáveis, e conteúdos audiovisuais 

pré-gravados não descarregáveis para programas de 

televisão; prestação de diários on-line, nomeadamente, 

blogs relacionados com programas de televisão noti-

ciosos; prestação de notícias e comentários na área de 

actualidades relacionadas com os mercados financei-

ros, investimento, e produtos de investimento, nomea-

damente, títulos, futuros, e divisas (divertimento).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157675

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/29

[730] 申請人 Requerente : FARMOR

 地址 Endereço : ZI de Bellevue, F-22200 Saint-Aga-

thon, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carnes; aves, aves inteiras, cortadas 

ou pré-cortadas; carnes de caça; extractos de carne 

de aves ou de caça; presunto [fiambre]; patês; terrinas; 

peixe, não vivo; crustáceos; comida à base de peixe; 

produtos de charcutaria; salsichas; salsichas; frutos e 

legumes em conserva, secos e cozidos; geleias; doces 

[geleias]; compotas; ovos; leite; produtos lácteos; quei-

jo; óleos; gorduras comestíveis; pratos, pratos cozinha-

dos e aperitivos elaborados à base de produtos de aves; 

pratos, pratos cozinhados e aperitivos elaborados à 

base dos produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

lha, branca e azul tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade : 2019/02/07，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018020459
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[210] 編號 N.º : N/157700

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/29

[730] 申請人 Requerente : Roraj Trade LLC

 地址 Endereço : 400 South Hope Street, Suite 800, Los 

Angeles, California 90071, 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 : Cosméticos e produtos de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; perfumaria, 

óleos essenciais; preparações para branquear e ou-

tras substâncias para uso em lavandaria; produtos 

para limpar, polir, raspar e desengordurar; produtos 

não medicinais para os cuidados da pele; sabões não 

medicinais; preparações cosméticas para os cuidados 

do corpo; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; 

toalhetes e lenços pré-humedecidos para limpeza do 

rosto; panos de limpeza pré-humedecidos; discos  cos-

méticos de esfoliação tratados ou não tratados; kits 

de tratamento corporal com produtos não medicinais 

para os cuidados do corpo, nomeadamente produtos 

não medicinais para a pele, sabões não medicinais, 

produtos cosméticos para os cuidados do corpo, toa-

lhetes cosméticos pré-humedecidos, toalhetes e lenços 

para o rosto pré-humedecidos, panos de limpeza pré-

-humedecidos e discos  cosméticos de esfoliação tra-

tados ou não tratados; kits para os cuidados da pele 

que incluam produtos não medicinais para os cuidados 

da pele, nomeadamente produtos não medicinais para 

a pele, sabões não medicinais, produtos cosméticos 

para os cuidados do corpo, toalhetes cosméticos pré-

-humedecidos, toalhetes e lenços para o rosto pré-

-humedecidos, panos de limpeza pré-humedecidos 

e discos  cosméticos de esfoliação tratados ou não 

tratados; maquilhagem; cosméticos; kits cosméticos 

compostos de maquilhagem, batom, brilhos para os 

lábios, sombras para os olhos, correctores cosméticos, 

bases de maquilhagem; maquilhagem; cosméticos; kits 

cosméticos compostos de maquilhagem, batom, bri-

lhos para os lábios, sombras para os olhos, correctores 

cosméticos, bases de maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157773

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/30

[730] 申請人 Requerente : Hin Lee Investment Company 

Limited

 地址 Endereço : 11/F, Silvercord Tower 1, 30 Canton 

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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café; bebidas à base de café; grãos de 

café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157787

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/01

[730] 申請人 Requerente : BORELLA, Riccardo

 地址 Endereço : Via Monte Rosa n.13 28041 Arona 

(No) - 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 : （女式）錢包；樂譜盒；獵物袋（打獵用

具）；書包；卡片盒（皮夾子）；皮製帽盒；旅行箱；抱嬰

兒用吊袋；工具袋（空的）；彈簧用皮套；背包；手提包

骨架；錢包（錢夾）；帶輪購物袋；購物袋；公文箱；爬山

用手提袋；野營手提袋；海濱浴場用手提袋；手提包；旅

行包；包裝用皮袋（信封、小袋）；公事包；旅行用具（皮

件）；手提箱；手提箱提手；鏈式網眼錢包；皮革或皮革

板製箱；行李箱；非專用化妝包；帆布背包；旅行用衣袋；

鑰匙包；購物網袋；手提旅行箱；運動包；嬰兒背袋；包；

信用卡包；名片夾；護脊書包；行李牌；皮製標籤；購物袋

用拎袋器；帶輪手提箱；可騎行的電動行李箱；行李箱專

用壓縮收納包；會議用文件包；傘；手杖。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157788

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/01

[730] 申請人 Requerente : BORELLA, Riccardo

 地址 Endereço : Via Monte Rosa n.13 28041 Arona 

(No) - Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；套服；成品衣；針織服裝；運動衫；

皮製長外衣；仿皮服裝；內衣；連褲內衣；睡衣；內褲；浴
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衣；女式連身內衣；嬰兒全套衣；化裝舞會用服裝；舞衣；

靴；拖鞋；鞋；運動鞋；帽子；耳套（服裝）；襪；非電暖

腳套；手套（服裝）；披肩；圍巾；領帶；背帶；服裝帶（衣

服）；皮帶（服飾用）；衣服吊帶；婚紗。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157789

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/01

[730] 申請人 Requerente : BORELLA, Riccardo

 地址 Endereço : Via Monte Rosa n.13 28041 Arona 

(No) - 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 : 貨物展出；樣品散發；廣告；商業櫥窗佈

置；為廣告或推銷提供模特服務；計算機網絡上的在線

廣告；在通訊媒體上出租廣告時間；為零售目的在通訊媒

體上展示商品；製作電視購物節目；通過體育賽事贊助推

廣商品和服務；商業管理和組織諮詢；市場分析；組織商

業或廣告交易會；為消費者提供商品和服務選擇方面的

商業資訊和建議；特許經營的商業管理；外購服務（商業

輔助）；消費者忠誠度計劃管理；進出口代理；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；

軟件出版框架下的市場營銷；尋找贊助；自動售貨機出

租；成衣零售批發；衣服零售批發；眼鏡零售批發；首飾

零售批發；服飾配件零售批發；髮飾品零售批發；鞋零售

批發；皮件零售批發；皮包零售批發；手提袋零售批發；

皮箱零售批發；美容用具零售批發；商品買賣之中介服

務；二手商品買賣之中介服務；藉由網絡提供商品交換之

中介服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157804

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/01

[730] 申請人 Requerente : Aoyama Optical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9-8, Handa-cho, Fukui-shi, Fukui 

919-0326 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 : 眼鏡框；眼鏡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157805

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/01

[730] 申請人 Requerente : Stevie Awards, Inc.

 地址 Endereço : 10560 Main Street, #519, Fairfax, Vir-

ginia 22030, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de reconhecimento e 

incentivos por meio de prémios para demonstrar exce-

lências nas áreas de negócios, comunicações de mar-

keting, empreendedorismo, recursos humanos, tecno-

logia, desenvolvimento de produtos e serviços, vendas, 

e atendimento ao cliente.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/06/26，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/490221

[210] 編號 N.º : N/157807

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/01

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Company, Limited

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

104-0061, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; cosméticos; artigos de 

perfumaria, incensos e fragrâncias; dentífricos; unhas 

postiças; pestanas postiças; algodão para fins cosméti-

cos; cotonetes para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157808

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/01

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Company, Limited

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

104-0061, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21
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[511] 產品 Produtos : Utensílios cosméticos e para casas 

de banho; recipientes industriais para embalagem de 

vidro para cosméticos; aparelhos para remover maqui-

lhagem; aplicadores para cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157809

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/01

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Company, Limited

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

104-0061, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; cosméticos; artigos de 

perfumaria, incensos e fragrâncias; dentífricos; unhas 

postiças; pestanas postiças; algodão para fins cosméti-

cos; cotonetes para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157810

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/01

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Company, Limited

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

104-0061, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios cosméticos e para casas 

de banho; recipientes industriais para embalagem de 

vidro para cosméticos; aparelhos para remover maqui-

lhagem; aplicadores para cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157812

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/01

[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 : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos; livros; revistas; boletins 

informativos; jornais; publicações educacionais; folhe-

tos; cartões; cartas de menús; periódicos; certificados 

impressos; materiais educativos impressos; fotografias; 

catálogos; brochuras; máquinas para encadernação; 

guias de estudo; calendários; blocos de notas; livros de 

endereços; artigos de papelaria; materiais de instrução 

e de ensino (excepto aparelhos); materiais em plástico 

para embalagem (não incluídos noutras classes); livros 

para escrever ou para desenhar; material de encader-

nação; canetas; porta-canetas e porta-lápis; lápis; sacos 

e artigos para embalagem, embrulho e armazenamen-

to de papel, cartão ou plásticos; esteiras de mesa de 

papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157864

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/02

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, 

Illinois 60064, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite, lacticínios, leite em pó.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157889

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/05

[730] 申請人 Requerente : SER A PH I NA EDM U N DS 

CORNEILLE

 地址 Endereço : 13A Stanlake Villas, London, W12 

7EX, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; “ho-

siery”; luvas [vestuário]; lenços de cabeça ou de pesco-

ço; cintos [vestuário]; casulas; máscaras para dormir; 

faixas para vestir.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157890

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/05

[730] 申請人 Requerente : SER A PH I NA EDM U N DS 

CORNEILLE

 地址 Endereço : 13A Stanlake Villas, London, W12 

7EX, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; organização de desfiles de 

moda para fins promocionais; marketing; consultado-

ria de gestão de pessoal; serviços de relocalização para 

empresas; processamento administrativo de ordens de 

compra; contabilidade; aluguer de stands de vendas; 

angariação de patrocínios; aluguer de máquinas de 

venda automática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158029

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/07

[730] 申請人 Requerente : 劉小英

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市官渡區春城明珠小區

5幢2單元902號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serv iços : 餐廳；自助餐廳；日式料理店；酒店；酒

吧；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；提供野營場地設施；

養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌

子、桌布和玻璃器皿。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158089

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : CR CARE COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : 8/F., Pak Sik Godown No. 2, 15-29 Wo 

Shui Street, Shatin, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥製劑；醫用及衞生製劑；醫用營養食

物，嬰兒食品；藥草；草本提取物（醫藥用）；補品（中草

藥）和製劑（醫藥用）；保健品補充劑；營養補充劑；維他

命補充劑；膳食補充劑；藥用及礦物質補充劑；以膠囊，

片劑，液體濃縮物、粉狀或晶體形式的膳食補充劑；亞麻

籽油（營養補充劑）；月見草油（營養補充劑）；鯊魚軟骨

膠（營養補充劑）；大豆異黄酮（營養補充劑）；牛初乳片

（營養補充劑）；鋸棕櫚（營養補充劑）；螺旋藻（營養補

充劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158092

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : CR CARE COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : 8/F., Pak Sik Godown No. 2, 15-29 Wo 

Shui Street, Shatin, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥製劑；醫用及衞生製劑；醫用營養食

物，嬰兒食品；藥草；草本提取物（醫藥用）；補品（中草

藥）和製劑（醫藥用）；保健品補充劑；營養補充劑；維他

命補充劑；膳食補充劑；藥用及礦物質補充劑；以膠囊，

片劑，液體濃縮物、粉狀或晶體形式的膳食補充劑；亞麻

籽油（營養補充劑）；月見草油（營養補充劑）；鯊魚軟骨

膠（營養補充劑）；大豆異黄酮（營養補充劑）；牛初乳片

（營養補充劑）；鋸棕櫚（營養補充劑）；螺旋藻（營養補

充劑）。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158095

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : CR CARE COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : 8/F., Pak Sik Godown No. 2, 15-29 Wo 

Shui Street, Shatin, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥製劑；醫用及衞生製劑；醫用營養食

物，嬰兒食品；藥草；草本提取物（醫藥用）；補品（中草

藥）和製劑（醫藥用）；保健品補充劑；營養補充劑；維他

命補充劑；膳食補充劑；藥用及礦物質補充劑；以膠囊，

片劑，液體濃縮物、粉狀或晶體形式的膳食補充劑；亞麻

籽油（營養補充劑）；月見草油（營養補充劑）；鯊魚軟骨

膠（營養補充劑）；大豆異黄酮（營養補充劑）；牛初乳片

（營養補充劑）；鋸棕櫚（營養補充劑）；螺旋藻（營養補

充劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158135

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 江門市皇之家乳膠有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市新會區睦洲鎮牛古田

大圍工業區華恒燈飾廠房8四層、五層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 乳膠枕頭；乳膠床墊；傢俱；枕頭；床墊；

嬰兒更換尿布用墊；床用墊褥（麻用織品除外）；軟墊（傢

俱）；U形枕；樹脂工藝品；嬰兒床；竹木工藝品；羽獸毛

工藝品；嬰兒遊戲圍欄用墊；非醫用氣墊；軟墊；衣物架；

畫框；展示板；非金屬螺母。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158193

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 伍爾特在線世界有限公司

 WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH

 地址 Endereço : 德國金策爾斯奧市74653, 施利芬街22

號

 Schliffenstrasse 22, 74653 Kunzelsau, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 自動拆裝輪胎裝置；電梯（升降機）；

升降工作臺（包括可移動的）；機械和液壓升降機；壓縮

機；機器用製動器；馬達和引擎用排氣裝置；汽車千斤頂

（機器）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158204

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 管亞飛

 地址 Endereço : 中國江蘇省如東縣岔河鎮白石路3-5號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 淡香水；乾花瓣與香料混合物（香料）；

動物用化妝品；乾洗式洗髮劑；洗潔精；擦亮用劑；香精

油；防皺霜；牙膏；化妝品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158205

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 管亞飛

 地址 Endereço : 中國江蘇省如東縣岔河鎮白石路3-5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 : 營養補充劑；維生素製劑；中藥成藥；膳

食纖維；嬰兒奶粉；人用藥；嬰兒食品；藥酒；礦物質食品

補充劑；醫用營養品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158206

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 管亞飛

 地址 Endereço : 中國江蘇省如東縣岔河鎮白石路3-5號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : 貝殼類動物（非活）；家禽（非活）；酸

奶；食用油；牛奶飲料（以牛奶為主）；魚製食品；甲殼動

物（非活）；肉；牛奶；蛋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158207

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 管亞飛

 地址 Endereço : 中國江蘇省如東縣岔河鎮白石路3-5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 : 咖啡；調味品；甜食；食用豆粉；茶；蜂

蜜；穀類製品；冰淇淋；糖果；穀粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158208

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 管亞飛

 地址 Endereço : 中國江蘇省如東縣岔河鎮白石路3-5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 P rodutos : 無酒精果汁；豆類飲料；果汁；礦泉水

（飲料）；水（飲料）；啤酒；汽水；奶茶（非奶為主）；飲

料製作配料；乳酸飲料（果製品，非奶）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158209

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 管亞飛

 地址 Endereço : 中國江蘇省如東縣岔河鎮白石路3-5號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 米酒；黃酒；燒酒；含水果酒精飲料；利

口酒；清酒（日本米酒）；烈酒（飲料）；雞尾酒；食用酒

精；汽酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158210

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 管亞飛

 地址 Endereço : 中國江蘇省如東縣岔河鎮白石路3-5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 : 廣告策劃；商業管理輔助；市場營銷；藥

用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的批發服務；藥用、

獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售服務；廣告宣傳；

會計；特許經營的商業管理；為商品和服務的買賣雙方

提供在線市場；職業介紹；廣告設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158217

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 亞洲國際證券交易所有限公司

 Asia International Securities Exchange Co., Ltd.

 地址 Endereço : 大開曼島 31493號信箱, 喬治鎮瑪麗街

122號西風之家5樓

 Fifth Floor, Zephyr House, 122 Mary Street, George 

Town, P. O. Box31493, Grand Cayman KY1-1206 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 : 發行有價證券；有價證券經紀；證券和公

債經紀；證券交易行情；資金投資；金融服務；金融分析；

金融信息；基金投資；資本投資；保險。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158218

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 亞洲國際證券交易所有限公司

 Asia International Securities Exchange Co., Ltd.

 地址 Endereço : 大開曼島 31493號信箱, 喬治鎮瑪麗街

122號西風之家5樓
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 Fifth Floor, Zephyr House, 122 Mary Street, George 

Town, P. O. Box31493, Grand Cayman KY1-1206 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 : 38

[511] 服務 Ser v iços : 提供與全球計算機網絡的電訊聯接服

務；提供全球計算機網絡用戶接入服務；全球計算機網絡

訪問時間出租；信息傳送；計算機終端通訊；計算機輔助

信息和圖像傳送；電子郵件；電信信息；提供數據庫接入

服務；數字文件傳送。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158219

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 818 DURIAN HOLDINGS PTE. 

LTD.

 地址 Endereço : 408 North Bridge Road #04-01, Lu-

britrade Building, Singapore 188725

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Frutos frescos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158220

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : 818 DURIAN HOLDINGS PTE. 

LTD.

 地址 Endereço : 408 North Bridge Road #04-01, Lu-

britrade Building, Singapore 188725

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

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

mocionais; consultadoria para direcção de negócios 

comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158230

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/09

[730] 申請人 Requerente : SUN PHARMA GLOBAL FZE

 地址 Endereço : Of f ice No.43, Block-Y, P.O. Box 

122304, SAIF Zone, Sharjah, U.E.A

 國籍 Nacionalidade : 阿拉伯聯合酋長國 Emirados Ára-

bes Unidos

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

tratamento do cancro; e preparações farmacêuticas 

para os efeitos colaterais do tratamento do cancro, 

nomeadamente, mucosite, dor, náuseas, esgotamento 

da medula óssea, fibrose, danos nos nervos, erupções 

cutâneas, pele inflamada, queda de cabelo, sintomas 

de gripe, fadiga, fraqueza, febre e queda na pressão 

sanguínea.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro, azul marinho 

e laranja.

[210] 編號 N.º : N/158254

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/12

[730] 申請人 Requerente : 高登智慧科技（深圳）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區園嶺街道上林

社區八卦四路廠房7棟四樓L09

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；化學藥物製劑；醫用生物製劑；

個人用性交潤滑劑；性欲抑製劑；藥用化學製劑；醫藥製

劑；醫用藥物；藥用膠囊 ；醫用化學製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158304

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para gra-

vação, transmissão, reprodução ou processamento de 

som, imagens ou dados; médias gravadas e descarregá-

veis, software informático, gravações digitais ou analó-

gicas em branco e armazenamento de média; suportes 

de registo magnético, dispositivos de calcular; compu-

tadores e dispositivos periféricos para computadores; 

cartões codificados ou magnéticos de fidelidade, de in-

centivos, de recompensa, de oferta e de clubes; cartões 

electrónicos (e-cards); aplicações de software (apps) 

para telemóveis ou dispositivos sem fios e dispositivos 

de computadores; publicações electrónicas e digitais 

descarregáveis; software para uso em assegurar iden-

tificação, armazenamento, transmissão e/ou recupe-

ração de dados; software para facilitar transacções de 

pagamento segura por meios electrónicos; software 

relacionado com verificação de identidade e prevenção 

de fraudes; software informático e software de apli-

cações móveis para uso com programas de fidelidade, 

incentivo e de recompensa ao cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158305

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; impressos; material 

de encadernação; fotografias; artigos de papelaria 

e artigos de escritório, excepto mobiliário; adesivos 

para fins de papelaria ou domésticos; materiais para 

desenho e materiais para artistas; pincéis; materiais 

de instrução e de ensino; folhas, películas e sacos de 

plástico para embrulhar e embalar; tipos para impres-

soras, blocos para impressoras; revistas; jornais; bo-

letins informativos; periódicos; brochuras; catálogos; 

folhetos e panfletos; jornais; manuais; cartazes; mapas; 

calendários; autocolantes; postais ilustrados; carteiras 

em papel; pastas de arquivo; cartões de aviso; cartões 

de aniversário; cartões de felicitações; cartões festivos 

e sazonais; pacotes de envelopes vermelhos (lai sis) 

(oferta de dinheiro); formulários; certificados; etique-

tas de cartão para bagagens; papel para embrulhar 

(artigos de papelaria); envelopes; etiquetas; canetas; 

lápis; réguas; cupões impressos; cartões para uso re-

lacionado com os esquemas de lealdade, incentivo e 

fidelidade; cartões de membro de papel ou de plástico; 

livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158306

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; funções de escritório; promoção 

de vendas para terceiros; serviços de vendas a retalho 

online, vendas por grosso online, encomendas por cor-

reio, telefone, internet e outros serviços de encomenda, 

venda e distribuição online informatizados; serviços 

de compras electrónicas; fornecimento de programas 

de fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

serviços de publicidade através de fornecimento de es-

quemas de fidelidade, de incentivos e de recompensas; 

administração, gestão e supervisão de programas de fi-

delidade, de incentivo e de recompensa a clientes; ges-

tão de bases de dados informatizados; organização de 

sorteios e competições para fins publicitários; serviços 

de gestão e consultoria de pontos de venda a retalho; 

serviços de vendas a retalho de farmacêuticos; servi-

ços de lojas a retalho; serviços de vendas a retalho de 

armazéns comerciais; serviços de vendas a retalho de 

lojas de conveniência; serviços de distribuição, vendas 

por grosso e vendas a retalho de artigos de toilete, ar-

tigos de perfumaria, cosméticos, preparados para ma-

quilhagem, preparados para cuidados da pele, prepa-

rados para cuidados de cabelo, máscaras faciais, pre-

parados para remoção de maquilhagem, óleos para o 

banho e espumas para o banho, utensílios domésticos 
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e recipientes, artigos de limpeza para uso doméstico, 

incluindo vassouras e esfregonas, porta-chaves, fecha-

duras, máquinas de barbear, escovas de dentes, pentes, 

esponjas, molduras, espelhos, baterias, alimentos para 

animais de estimação, sacos de compras, guarda-chu-

vas, produtos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, 

brinquedos, jogos e artigos de brincar, equipamentos 

para desporto e de exercícios, cartas de jogar, artigos 

de papel e de cartão, livros, artigos de papelaria, re-

vistas, jornais e impressos, preparados farmacêuticos 

e sanitários, caixas de primeiro-socorros, dentífricos, 

alimentos saudáveis e dietéticos, vitaminas, suplemen-

tos nutricionais, ervas medicinais, vinhos medicinais, 

vestuário, calçado, chapelaria, artigos de vidro, por-

celana, cristais e faiança, cutelaria e serviços de mesa, 

equipamentos de áudio e / ou visuais e dispositivos 

periféricos, calculadoras, computadores, software in-

formático, hardware informático, câmaras, negativos, 

equipamentos para processamento de dados, apare-

lhos para gravação, transmissão ou reprodução de sons 

ou de imagens, suportes magnéticos de dados, discos 

para gravação, artigos de joalharia, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos, comidas e bebidas, frutas e 

vegetais frescos, frutas e vegetais cozidas, carne, aves, 

peixe, ovos, leite e produtos lácteos, chá, confeitaria, 

aperitivos alimentares, alimentos em conservas, água 

engarrafada, cervejas, bebidas não-alcoólicas e alcoó-

licas; serviços de informações e assessoria relaciona-

dos com todos os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158307

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sa de clientes; serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade e de recompensa de cartões 

de crédito do cliente; serviços de câmbio e redenção 

relacionados com programas de fidelidade, de incen-

tivo e de recompensa de clientes; fornecimento de 

serviços de cartão de desconto e outros serviços de 

descontos com parte de um programa de fidelidade do 

cliente; fornecimento de descontos em estabelecimen-

tos de participantes de terceiros através da utilização 

de um cartão de sócio; serviços de cartão de desconto; 

serviços de cartão de valor armazenado; serviços de 

cartões de crédito e de débito; processamento de paga-

mentos relativo aos serviços supracitados; serviços de 

assessoria e consultoria relacionado com os serviços 

supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158308

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações rela-

cionados com comércio electrónico; transmissão de 

informações relativas a compras on-line e serviços de 

retalho em geral via meios electrónicos; serviços de 

transmissão electrónica on-line para transacções de 

pagamentos seguros;  fornecimento de transmissão 

electrónica de cartões de crédito, cartão de débito, 

valor armazenado e cartão de débito e dados de pa-

gamento de contas online através de uma rede global 

de computadores; transmissão de informações para a 

realização de transacções em formato electrónico atra-

vés da Internet ou de outras redes de comunicações ou 

outros meios electrónicos (incluindo todos os disposi-

tivos móveis ou sem fios).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158309

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para gra-

vação, transmissão, reprodução ou processamento de 

som, imagens ou dados; médias gravadas e descarregá-

veis, software informático, gravações digitais ou analó-

gicas em branco e armazenamento de média; suportes 

de registo magnético, dispositivos de calcular; compu-

tadores e dispositivos periféricos para computadores; 

cartões codificados ou magnéticos de fidelidade, de in-

centivos, de recompensa, de oferta e de clubes; cartões 

electrónicos (e-cards); aplicações de software (apps) 

para telemóveis ou dispositivos sem fios e dispositivos 

de computadores; publicações electrónicas e digitais 

descarregáveis; software para uso em assegurar iden-

tificação, armazenamento, transmissão e/ou recupe-

ração de dados; software para facilitar transacções de 

pagamento segura por meios electrónicos; software 

relacionado com verificação de identidade e prevenção 

de fraudes; software informático e software de apli-

cações móveis para uso com programas de fidelidade, 

incentivo e de recompensa ao cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158310

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; impressos; material 

de encadernação; fotografias; artigos de papelaria 

e artigos de escritório, excepto mobiliário; adesivos 

para fins de papelaria ou domésticos; materiais para 

desenho e materiais para artistas; pincéis; materiais 

de instrução e de ensino; folhas, películas e sacos de 

plástico para embrulhar e embalar; tipos para impres-

soras, blocos para impressoras; revistas; jornais; bo-

letins informativos; periódicos; brochuras; catálogos; 

folhetos e panfletos; jornais; manuais; cartazes; mapas; 

calendários; autocolantes; postais ilustrados; carteiras 

em papel; pastas de arquivo; cartões de aviso; cartões 

de aniversário; cartões de felicitações; cartões festivos 

e sazonais; pacotes de envelopes vermelhos (lai sis) 

(oferta de dinheiro); formulários; certificados; etique-

tas de cartão para bagagens; papel para embrulhar 

(artigos de papelaria); envelopes; etiquetas; canetas; 

lápis; réguas; cupões impressos; cartões para uso re-

lacionado com os esquemas de lealdade, incentivo e 

fidelidade; cartões de membro de papel ou de plástico; 

livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158311

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; funções de escritório; promoção 

de vendas para terceiros; serviços de vendas a retalho 

online, vendas por grosso online, encomendas por cor-

reio, telefone, internet e outros serviços de encomenda, 

venda e distribuição online informatizados; serviços 

de compras electrónicas; fornecimento de programas 

de fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

serviços de publicidade através de fornecimento de es-

quemas de fidelidade, de incentivos e de recompensas; 

administração, gestão e supervisão de programas de fi-

delidade, de incentivo e de recompensa a clientes; ges-

tão de bases de dados informatizados; organização de 

sorteios e competições para fins publicitários; serviços 

de gestão e consultoria de pontos de venda a retalho; 

serviços de vendas a retalho de farmacêuticos; servi-
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ços de lojas a retalho; serviços de vendas a retalho de 

armazéns comerciais; serviços de vendas a retalho de 

lojas de conveniência; serviços de distribuição, vendas 

por grosso e vendas a retalho de artigos de toilete, ar-

tigos de perfumaria, cosméticos, preparados para ma-

quilhagem, preparados para cuidados da pele, prepa-

rados para cuidados de cabelo, máscaras faciais, pre-

parados para remoção de maquilhagem, óleos para o 

banho e espumas para o banho, utensílios domésticos 

e recipientes, artigos de limpeza para uso doméstico, 

incluindo vassouras e esfregonas, porta-chaves, fecha-

duras, máquinas de barbear, escovas de dentes, pentes, 

esponjas, molduras, espelhos, baterias, alimentos para 

animais de estimação, sacos de compras, guarda-chu-

vas, produtos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, 

brinquedos, jogos e artigos de brincar, equipamentos 

para desporto e de exercícios, cartas de jogar, artigos 

de papel e de cartão, livros, artigos de papelaria, re-

vistas, jornais e impressos, preparados farmacêuticos 

e sanitários, caixas de primeiro-socorros, dentífricos, 

alimentos saudáveis e dietéticos, vitaminas, suplemen-

tos nutricionais, ervas medicinais, vinhos medicinais, 

vestuário, calçado, chapelaria, artigos de vidro, por-

celana, cristais e faiança, cutelaria e serviços de mesa, 

equipamentos de áudio e / ou visuais e dispositivos 

periféricos, calculadoras, computadores, software in-

formático, hardware informático, câmaras, negativos, 

equipamentos para processamento de dados, apare-

lhos para gravação, transmissão ou reprodução de sons 

ou de imagens, suportes magnéticos de dados, discos 

para gravação, artigos de joalharia, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos, comidas e bebidas, frutas e 

vegetais frescos, frutas e vegetais cozidas, carne, aves, 

peixe, ovos, leite e produtos lácteos, chá, confeitaria, 

aperitivos alimentares, alimentos em conservas, água 

engarrafada, cervejas, bebidas não-alcoólicas e alcoó-

licas; serviços de informações e assessoria relaciona-

dos com todos os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158312

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sa de clientes; serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade e de recompensa de cartões 

de crédito do cliente; serviços de câmbio e redenção 

relacionados com programas de fidelidade, de incen-

tivo e de recompensa de clientes; fornecimento de 

serviços de cartão de desconto e outros serviços de 

descontos com parte de um programa de fidelidade do 

cliente; fornecimento de descontos em estabelecimen-

tos de participantes de terceiros através da utilização 

de um cartão de sócio; serviços de cartão de desconto; 

serviços de cartão de valor armazenado; serviços de 

cartões de crédito e de débito; processamento de paga-

mentos relativo aos serviços supracitados; serviços de 

assessoria e consultoria relacionado com os serviços 

supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158313

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações rela-

cionados com comércio electrónico; transmissão de 

informações relativas a compras on-line e serviços de 

retalho em geral via meios electrónicos; serviços de 

transmissão electrónica on-line para transacções de 

pagamentos seguros;  fornecimento de transmissão 

electrónica de cartões de crédito, cartão de débito, 

valor armazenado e cartão de débito e dados de pa-

gamento de contas online através de uma rede global 

de computadores; transmissão de informações para a 

realização de transacções em formato electrónico atra-

vés da Internet ou de outras redes de comunicações ou 
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outros meios electrónicos (incluindo todos os disposi-

tivos móveis ou sem fios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158314

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para gra-

vação, transmissão, reprodução ou processamento de 

som, imagens ou dados; médias gravadas e descarregá-

veis, software informático, gravações digitais ou analó-

gicas em branco e armazenamento de média; suportes 

de registo magnético, dispositivos de calcular; compu-

tadores e dispositivos periféricos para computadores; 

cartões codificados ou magnéticos de fidelidade, de in-

centivos, de recompensa, de oferta e de clubes; cartões 

electrónicos (e-cards); aplicações de software (apps) 

para telemóveis ou dispositivos sem fios e dispositivos 

de computadores; publicações electrónicas e digitais 

descarregáveis; software para uso em assegurar iden-

tificação, armazenamento, transmissão e/ou recupe-

ração de dados; software para facilitar transacções de 

pagamento segura por meios electrónicos; software 

relacionado com verificação de identidade e prevenção 

de fraudes; software informático e software de apli-

cações móveis para uso com programas de fidelidade, 

incentivo e de recompensa ao cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158315

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; impressos; material 

de encadernação; fotografias; artigos de papelaria 

e artigos de escritório, excepto mobiliário; adesivos 

para fins de papelaria ou domésticos; materiais para 

desenho e materiais para artistas; pincéis; materiais 

de instrução e de ensino; folhas, películas e sacos de 

plástico para embrulhar e embalar; tipos para impres-

soras, blocos para impressoras; revistas; jornais; bo-

letins informativos; periódicos; brochuras; catálogos; 

folhetos e panfletos; jornais; manuais; cartazes; mapas; 

calendários; autocolantes; postais ilustrados; carteiras 

em papel; pastas de arquivo; cartões de aviso; cartões 

de aniversário; cartões de felicitações; cartões festivos 

e sazonais; pacotes de envelopes vermelhos (lai sis) 

(oferta de dinheiro); formulários; certificados; etique-

tas de cartão para bagagens; papel para embrulhar 

(artigos de papelaria); envelopes; etiquetas; canetas; 

lápis; réguas; cupões impressos; cartões para uso re-

lacionado com os esquemas de lealdade, incentivo e 

fidelidade; cartões de membro de papel ou de plástico; 

livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158316

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço :

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; funções de escritório; promoção 

de vendas para terceiros; serviços de vendas a retalho 

online, vendas por grosso online, encomendas por cor-

reio, telefone, internet e outros serviços de encomenda, 

venda e distribuição online informatizados; serviços 

de compras electrónicas; fornecimento de programas 

de fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

serviços de publicidade através de fornecimento de es-

quemas de fidelidade, de incentivos e de recompensas; 

administração, gestão e supervisão de programas de fi-
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delidade, de incentivo e de recompensa a clientes; ges-

tão de bases de dados informatizados; organização de 

sorteios e competições para fins publicitários; serviços 

de gestão e consultoria de pontos de venda a retalho; 

serviços de vendas a retalho de farmacêuticos; servi-

ços de lojas a retalho; serviços de vendas a retalho de 

armazéns comerciais; serviços de vendas a retalho de 

lojas de conveniência; serviços de distribuição, vendas 

por grosso e vendas a retalho de artigos de toilete, ar-

tigos de perfumaria, cosméticos, preparados para ma-

quilhagem, preparados para cuidados da pele, prepa-

rados para cuidados de cabelo, máscaras faciais, pre-

parados para remoção de maquilhagem, óleos para o 

banho e espumas para o banho, utensílios domésticos 

e recipientes, artigos de limpeza para uso doméstico, 

incluindo vassouras e esfregonas, porta-chaves, fecha-

duras, máquinas de barbear, escovas de dentes, pentes, 

esponjas, molduras, espelhos, baterias, alimentos para 

animais de estimação, sacos de compras, guarda-chu-

vas, produtos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, 

brinquedos, jogos e artigos de brincar, equipamentos 

para desporto e de exercícios, cartas de jogar, artigos 

de papel e de cartão, livros, artigos de papelaria, re-

vistas, jornais e impressos, preparados farmacêuticos 

e sanitários, caixas de primeiros-socorros, dentífricos, 

alimentos saudáveis e dietéticos, vitaminas, suplemen-

tos nutricionais, ervas medicinais, vinhos medicinais, 

vestuário, calçado, chapelaria, artigos de vidro, por-

celana, cristais e faiança, cutelaria e serviços de mesa, 

equipamentos de áudio e / ou visuais e dispositivos 

periféricos, calculadoras, computadores, software in-

formático, hardware informático, câmaras, negativos, 

equipamentos para processamento de dados, apare-

lhos para gravação, transmissão ou reprodução de sons 

ou de imagens, suportes magnéticos de dados, discos 

para gravação, artigos de joalharia, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos, comidas e bebidas, frutas e 

vegetais frescos, frutas e vegetais cozidas, carne, aves, 

peixe, ovos, leite e produtos lácteos, chá, confeitaria, 

aperitivos alimentares, alimentos em conservas, água 

engarrafada, cervejas, bebidas não-alcoólicas e alcoó-

licas; serviços de informações e assessoria relaciona-

dos com todos os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158317

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sa de clientes; serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade e de recompensa de cartões 

de crédito do cliente; serviços de câmbio e redenção 

relacionados com programas de fidelidade, de incen-

tivo e de recompensa de clientes; fornecimento de 

serviços de cartão de desconto e outros serviços de 

descontos com parte de um programa de fidelidade do 

cliente; fornecimento de descontos em estabelecimen-

tos de participantes de terceiros através da utilização 

de um cartão de sócio; serviços de cartão de desconto; 

serviços de cartão de valor armazenado; serviços de 

cartões de crédito e de débito; processamento de paga-

mentos relativo aos serviços supracitados; serviços de 

assessoria e consultoria relacionado com os serviços 

supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158318

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações rela-

cionados com comércio electrónico; transmissão de 

informações relativas a compras on-line e serviços de 

retalho em geral via meios electrónicos; serviços de 

transmissão electrónica on-line para transacções de 

pagamentos seguros;  fornecimento de transmissão 

electrónica de cartões de crédito, cartão de débito, 

valor armazenado e cartão de débito e dados de pa-
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gamento de contas online através de uma rede global 

de computadores; transmissão de informações para a 

realização de transacções em formato electrónico atra-

vés da Internet ou de outras redes de comunicações ou 

outros meios electrónicos (incluindo todos os disposi-

tivos móveis ou sem fios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158319

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para gra-

vação, transmissão, reprodução ou processamento de 

som, imagens ou dados; médias gravadas e descarregá-

veis, software informático, gravações digitais ou analó-

gicas em branco e armazenamento de média; suportes 

de registo magnético, dispositivos de calcular; compu-

tadores e dispositivos periféricos para computadores; 

cartões codificados ou magnéticos de fidelidade, de in-

centivos, de recompensa, de oferta e de clubes; cartões 

electrónicos (e-cards); aplicações de software (apps) 

para telemóveis ou dispositivos sem fios e dispositivos 

de computadores; publicações electrónicas e digitais 

descarregáveis; software para uso em assegurar iden-

tificação, armazenamento, transmissão e/ou recupe-

ração de dados; software para facilitar transacções de 

pagamento segura por meios electrónicos; software 

relacionado com verificação de identidade e prevenção 

de fraudes; software informático e software de apli-

cações móveis para uso com programas de fidelidade, 

incentivo e de recompensa ao cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158320

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; impressos; material 

de encadernação; fotografias; artigos de papelaria 

e artigos de escritório, excepto mobiliário; adesivos 

para fins de papelaria ou domésticos; materiais para 

desenho e materiais para artistas; pincéis; materiais 

de instrução e de ensino; folhas, películas e sacos de 

plástico para embrulhar e embalar; tipos para impres-

soras, blocos para impressoras; revistas; jornais; bo-

letins informativos; periódicos; brochuras; catálogos; 

folhetos e panfletos; jornais; manuais; cartazes; mapas; 

calendários; autocolantes; postais ilustrados; carteiras 

em papel; pastas de arquivo; cartões de aviso; cartões 

de aniversário; cartões de felicitações; cartões festivos 

e sazonais; pacotes de envelopes vermelhos (lai sis) 

(oferta de dinheiro); formulários; certificados; etique-

tas de cartão para bagagens; papel para embrulhar 

(artigos de papelaria); envelopes; etiquetas; canetas; 

lápis; réguas; cupões impressos; cartões para uso re-

lacionado com os esquemas de lealdade, incentivo e 

fidelidade; cartões de membro de papel ou de plástico; 

livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158321

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; funções de escritório; promoção 

de vendas para terceiros; serviços de vendas a retalho 

online, vendas por grosso online, encomendas por cor-
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reio, telefone, internet e outros serviços de encomenda, 

venda e distribuição online informatizados; serviços 

de compras electrónicas; fornecimento de programas 

de fidelidade, de incentivo e de recompensa a clientes; 

serviços de publicidade através de fornecimento de es-

quemas de fidelidade, de incentivos e de recompensas; 

administração, gestão e supervisão de programas de fi-

delidade, de incentivo e de recompensa a clientes; ges-

tão de bases de dados informatizados; organização de 

sorteios e competições para fins publicitários; serviços 

de gestão e consultoria de pontos de venda a retalho; 

serviços de vendas a retalho de farmacêuticos; servi-

ços de lojas a retalho; serviços de vendas a retalho de 

armazéns comerciais; serviços de vendas a retalho de 

lojas de conveniência; serviços de distribuição, vendas 

por grosso e vendas a retalho de artigos de toilete, ar-

tigos de perfumaria, cosméticos, preparados para ma-

quilhagem, preparados para cuidados da pele, prepa-

rados para cuidados de cabelo, máscaras faciais, pre-

parados para remoção de maquilhagem, óleos para o 

banho e espumas para o banho, utensílios domésticos 

e recipientes, artigos de limpeza para uso doméstico, 

incluindo vassouras e esfregonas, porta-chaves, fecha-

duras, máquinas de barbear, escovas de dentes, pentes, 

esponjas, molduras, espelhos, baterias, alimentos para 

animais de estimação, sacos de compras, guarda-chu-

vas, produtos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, 

brinquedos, jogos e artigos de brincar, equipamentos 

para desporto e de exercícios, cartas de jogar, artigos 

de papel e de cartão, livros, artigos de papelaria, re-

vistas, jornais e impressos, preparados farmacêuticos 

e sanitários, caixas de primeiro-socorros, dentífricos, 

alimentos saudáveis e dietéticos, vitaminas, suplemen-

tos nutricionais, ervas medicinais, vinhos medicinais, 

vestuário, calçado, chapelaria, artigos de vidro, por-

celana, cristais e faiança, cutelaria e serviços de mesa, 

equipamentos de áudio e / ou visuais e dispositivos 

periféricos, calculadoras, computadores, software in-

formático, hardware informático, câmaras, negativos, 

equipamentos para processamento de dados, apare-

lhos para gravação, transmissão ou reprodução de sons 

ou de imagens, suportes magnéticos de dados, discos 

para gravação, artigos de joalharia, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos, comidas e bebidas, frutas e 

vegetais frescos, frutas e vegetais cozidas, carne, aves, 

peixe, ovos, leite e produtos lácteos, chá, confeitaria, 

aperitivos alimentares, alimentos em conservas, água 

engarrafada, cervejas, bebidas não-alcoólicas e alcoó-

licas; serviços de informações e assessoria relaciona-

dos com todos os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158322

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade, de incentivos e de recompen-

sa de clientes; serviços financeiros relacionados com 

programas de fidelidade e de recompensa de cartões 

de crédito do cliente; serviços de câmbio e redenção 

relacionados com programas de fidelidade, de incen-

tivo e de recompensa de clientes; fornecimento de 

serviços de cartão de desconto e outros serviços de 

descontos com parte de um programa de fidelidade do 

cliente; fornecimento de descontos em estabelecimen-

tos de participantes de terceiros através da utilização 

de um cartão de sócio; serviços de cartão de desconto; 

serviços de cartão de valor armazenado; serviços de 

cartões de crédito e de débito; processamento de paga-

mentos relativo aos serviços supracitados; serviços de 

assessoria e consultoria relacionado com os serviços 

supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158323

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[730] 申請人 Requerente : North Sea Retailers Holdings Li-

mited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações rela-

cionados com comércio electrónico; transmissão de 

informações relativas a compras on-line e serviços de 

retalho em geral via meios electrónicos; serviços de 

transmissão electrónica on-line para transacções de 

pagamentos seguros;  fornecimento de transmissão 

electrónica de cartões de crédito, cartão de débito, 

valor armazenado e cartão de débito e dados de pa-

gamento de contas online através de uma rede global 

de computadores; transmissão de informações para a 

realização de transacções em formato electrónico atra-

vés da Internet ou de outras redes de comunicações ou 

outros meios electrónicos (incluindo todos os disposi-

tivos móveis ou sem fios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158328

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/14

[730] 申請人 Requerente : 浩瀚廣告禮品設計有限公司

 地址 Endereço : 澳門嘉野度將軍街7-A號新興大廈地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 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，紅色，橙色，黃色，綠

色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158329

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/14

[730] 申請人 Requerente : 浩瀚廣告禮品設計有限公司

 地址 Endereço : 澳門嘉野度將軍街7-A號新興大廈地下

 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 : 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 : 藍色，紅色，橙色，黃色，綠

色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158352

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/14

[730] 申請人 Requerente : 同樂森（香港）有限公司

 LE BOIS DES AMIS (HONG KONG)LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心

15樓K室

 Off ice K, 15/F, MG Tower, No.133 Hoi Bun Road, 

Kwun Tong, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : 影集；紙；印刷出版物；期刊；圖畫；文

具；繪畫材料；鉛筆；教學材料（儀器除外）；連環漫畫

書。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158353

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/14

[730] 申請人 Requerente : 同樂森（香港）有限公司

 LE BOIS DES AMIS (HONG KONG)LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心

15樓K室

 Off ice K, 15/F, MG Tower, No.133 Hoi Bun Road, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 教育；安排和組織培訓班；學校教育服

務；組織教育或娛樂競賽；演出製作；出借書籍的圖書

館；文字出版（廣告宣傳文本除外）；提供不可下載的在

綫電子出版物；遊樂園服務；體育野營服務。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158354

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/14

[730] 申請人 Requerente : 同樂森（香港）有限公司

 LE BOIS DES AMIS (HONG KONG)LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心

15樓K室

 Off ice K, 15/F, MG Tower, No.133 Hoi Bun Road, 

Kwun Tong, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : 影集；紙；印刷出版物；期刊；圖畫；文

具；繪畫材料；鉛筆；教學材料（儀器除外）；連環漫畫

書。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158355

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/14

[730] 申請人 Requerente : 同樂森（香港）有限公司

 LE BOIS DES AMIS (HONG KONG)LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心

15樓K室

 Off ice K, 15/F, MG Tower, No.133 Hoi Bun Road, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 教育；安排和組織培訓班；學校教育服

務；組織教育或娛樂競賽；演出製作；出借書籍的圖書

館；文字出版（廣告宣傳文本除外）；提供不可下載的在

綫電子出版物；遊樂園服務；體育野營服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158407

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/15

[730] 申請人 Requerente : YASUHIRO MIHARA

 地址 Endereço : 12-2, Sendagaya 4-Chome, Shibuya-

-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; arreios 

de couro; sacos de embalagem em couro; sacos; bolsas; 

pastas escolares; sacos para usar ao ombro; malas de 

mão; sacos para vestuário; pastas dobráveis; malas de 

viagem; baús; baús de viagem; sacos para compras; 

porta-cartões; porta-moedas; porta-chaves; carteiras; 

porta-cartões de visita; porta-bilhetes; chapéus-de-

-chuva; chapéus-de-sol e bengalas; chicotes; recipien-

tes de embalagem industrial em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158408

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/15

[730] 申請人 Requerente : YASUHIRO MIHARA

 地址 Endereço : 12-2, Sendagaya 4-Chome, Shibuya-

-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; roupa de couro; roupas de 

desporto; fatos; jaquetas; casacos; parkas; camisas; 

saias; calças; macacões; vestidos; coletes; bermudas; 

calças curtas; camisolas; fatos de banho; calças de 

fato de treino; roupa interior; ligas; lenços de cabeça 

ou pescoço; aventais; hosiery; xales; luvas; cachecóis; 

chapéus; bonés; calçado; sapatos de cross-training; 

sapatos; botas; botins; botas altas; sapatos de senho-

ra; sapatos para a chuva; sapatos de cerimónia para 

homens e mulheres; botas de trabalho; sapatos para 

desporto; cintos e faixas para vestuário; faixas para a 

cabeça; faixas para os pulsos; faixas para absorver a 

transpiração; faixas para o pescoço; roupa de dormir e 

roupa de noite; camisas de dormir; pijamas; negligees; 

roupões de banho e toucas para dormir.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158421

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/15

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cartões para presentes; fitas em papel 

ou cartões para o registo de programas de computa-

dor.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/02/21，中國 Ch ina，編號

N.º 36417372

[210] 編號 N.º : N/158422

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/15

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de ligações para teleco-

municações a uma rede informática mundial; forne-

cimento de acesso a uma rede informática mundial; 

fornecimento de acesso a chats de internet; disponi-

bilização de fóruns online; transmissão de dados por 

fluxo contínuo; transmissão de ficheiros digitais; trans-

missão de vídeo a pedido; transmissão de mensagens; 

transmissão de mensagens e de imagens assistida por 

computador; aluguer de tempo de acesso a redes infor-

máticas mundiais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/02/21，中國 Ch ina，編號

N.º 36417371

[210] 編號 N.º : N/158431

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/15

[730] 申請人 Requerente : PCA IP Services Limited

 地址 Endereço : 13th Floor, One International Finance 

Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Produção de programas de rádio e te-

levisão; produção de espectáculos; produção de filmes 

em videocassetes; organização e condução de semi-

nários; arranjo e condução de workshops (formação); 

serviços educacionais; entretenimento; produção de 

filmes; serviços de jogo prestados on-line através de 

uma rede informática; jogo; provisão de publicações 

electrónicas on-line, não descarregáveis; publicação 

de livros; publicação de livros electrónicos e periódi-

cos on-line; publicação de textos que não sejam textos 

publicitários; ensino; serviços de entretenimento de 

televisão; serviços de treino prático (demonstração), 

provisão de serviços educacionais relacionados com 

gestão financeira on-line a partir de uma base de 

dados informático ou Internet; provisão de serviços 

educacionais relacionados com gestão f inanceira 

através de meios audiovisuais; provisão de serviços 

educacionais relacionados com gestão financeira atra-

vés de meios de comunicação digitais e electrónicos 

interactivos; serviços educacionais relacionados com 

a provisão de formação de instrução, workshops e se-

minários para clientes de todas as idades para crianças 

no ensino pré-escolar, na primária,  secundária, ensino 

superior e níveis para adultos; provisão de um sítio na 

rede apresentando publicações (não descarregáveis) 

na área de gestão financeira para crianças; provisão de 

publicações não descarregáveis on-line, nomeadamen-

te textos, gráficos e artigos relacionados com gestão 

financeira para crianças; publicação de textos, livros, 

revistas e outros materiais impressos relacionados com 

gestão financeira para crianças; arranjo e condução 

de workshops e seminários para crianças relacionados 

com gestão financeira para crianças.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, azul e rosa.

[210] 編號 N.º : N/158446

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/15

[730] 申請人 Requerente : 中山聖菲環保科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區岐民南路

13號3號樓第五層
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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 : 5

[511] 產品 Produtos : 衛生消毒製劑；殺細菌劑；殺病毒劑；抗

菌劑；細菌抑制劑；衛生消毒劑；殺真菌劑；殺菌劑；滅菌

劑；消毒劑；抗菌洗手液；水劑；膏劑；中藥材；淨化劑；

除霉化學製劑；衣服和紡織品用除臭劑；空氣除臭劑；冰

箱除味劑；厠所除臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158447

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/15

[730] 申請人 Requerente : 中山聖菲環保科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區岐民南路

13號3號樓第五層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 空氣淨化用殺菌燈；氣體淨化設備；工

業用空氣淨化器；空氣淨化器（家用）；汽車用空氣淨化

器；空氣消毒設備；家用空氣淨化器；空氣淨化器；車載

式空氣淨化器；氣體淨化機；空氣除臭裝置；氣體淨化

裝置；空氣淨化裝置和機器；空氣消毒器；家用鞋子消

毒器；家用超聲波消毒器；衛生間用消毒劑分配器；消毒

器；非個人用除臭裝置；醫用消毒設備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158448

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/15

[730] 申請人 Requerente : 中山聖菲環保科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區岐民南路

13號3號樓第五層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告；廣告材料分發；貨物展出；廣

告材料更新；樣品散發；廣告宣傳本的出版；廣告宣傳；

廣告；無綫電廣告；電視廣告；商業橱窗布置；計算機網

絡上的在綫廣告；為零售目的在通信媒體上展示商品；戶

外廣告；市場營銷；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用

品的零售及批發服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158450

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 侯幸順

 Hao Hang Son

 地址 Endereço : 澳門黑沙環馬路32號國際花園17樓B

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Ser v iços : 提供食物和飲料服務（餐廳，飯店，餐

館，外賣小食）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、紅色、橙色、藍色、白

色、淺藍色。

[210] 編號 N.º : N/158451

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 佛山市南海遠東電器廠

 Foshan City Nanhai Yuandong Electric Appliance 

Factory

 地址 Endereço : 佛山市南海區大瀝雅瑤大道中

 Yayao Avenue Central, Dali, Nanhai District, Foshan 

City, 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 : 廚房用電動機器；碎肉機（機械）；打漿

機；攪拌機；洗碟機；洗衣機；清潔用吸塵裝置；清潔用

除塵裝置；蒸汽清潔器械；乾燥機（脫水式）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158452

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16
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[730] 申請人 Requerente : 佛山市南海遠東電器廠

 Foshan City Nanhai Yuandong Electric Appliance 

Factory

 地址 Endereço : 佛山市南海區大瀝雅瑤大道中

 Yayao Avenue Central, Dali, Nanhai District, Foshan 

City, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 個人用電風扇；冰箱；噴水器；消毒設

備；沐浴器；燈；電暖器；電炊具；空氣調節裝置；風扇

（空調部件）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158453

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 佛山市南海遠東電器廠

 Foshan City Nanhai Yuandong Electric Appliance 

Factory

 地址 Endereço : 佛山市南海區大瀝雅瑤大道中

 Yayao Avenue Central, Dali, Nanhai District, Foshan 

City, 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 : 為消費者提供商業信息和建議（消費者

建議機構）；會計；商業信息；複印；市場分析；戶外廣

告；特許經營的商業管理；職業介紹所；自動售貨機出

租；進出口代理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158454

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 佛山市南海遠東電器廠

 Foshan City Nanhai Yuandong Electric Appliance 

Factory

 地址 Endereço : 佛山市南海區大瀝雅瑤大道中

 Yayao Avenue Central, Dali, Nanhai District, Foshan 

City, 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 : 廚房用電動機器；碎肉機（機械）；打漿

機；攪拌機；洗碟機；洗衣機；清潔用吸塵裝置；清潔用

除塵裝置；蒸汽清潔器械；乾燥機（脫水式）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158455

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 佛山市南海遠東電器廠

 Foshan City Nanhai Yuandong Electric Appliance 

Factory

 地址 Endereço : 佛山市南海區大瀝雅瑤大道中

 Yayao Avenue Central, Dali, Nanhai District, Foshan 

City, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 個人用電風扇；冰箱；噴水器；消毒設

備；沐浴器；燈；電暖器；電炊具；空氣調節裝置；風扇

（空調部件）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158456

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 佛山市南海遠東電器廠

 Foshan City Nanhai Yuandong Electric Appliance 

Factory

 地址 Endereço : 佛山市南海區大瀝雅瑤大道中

 Yayao Avenue Central, Dali, Nanhai District, Foshan 

City, 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 : 廚房用電動機器；碎肉機（機械）；打漿

機；攪拌機；洗碟機；洗衣機；清潔用吸塵裝置；清潔用

除塵裝置；蒸汽清潔器械；乾燥機（脫水式）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158457

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 佛山市南海遠東電器廠
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 Foshan City Nanhai Yuandong Electric Appliance 

Factory

 地址 Endereço : 佛山市南海區大瀝雅瑤大道中

 Yayao Avenue Central, Dali, Nanhai District, Foshan 

City, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 個人用電風扇；冰箱；噴水器；消毒設

備；沐浴器；燈；電暖器；電炊具；空氣調節裝置；風扇

（空調部件）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158458

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 佛山市南海遠東電器廠

 Foshan City Nanhai Yuandong Electric Appliance 

Factory

 地址 Endereço : 佛山市南海區大瀝雅瑤大道中

 Yayao Avenue Central, Dali, Nanhai District, Foshan 

City, 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 : 廚房用電動機器；剔肉機；家用電動榨水

果機；攪拌機；洗碟機；洗衣機；清潔用吸塵裝置；清潔

用除塵裝置；蒸汽清潔器械。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158459

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 佛山市南海遠東電器廠

 Foshan City Nanhai Yuandong Electric Appliance 

Factory

 地址 Endereço : 佛山市南海區大瀝雅瑤大道中

 Yayao Avenue Central, Dali, Nanhai District, Foshan 

City, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 個人用電風扇；冰箱；噴水器；家用乾衣

機（電烘乾）；消毒設備；沐浴器；燈；電暖器；電炊具；

空氣調節裝置；風扇（空調部件）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158460

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 佛山市南海遠東電器廠

 Foshan City Nanhai Yuandong Electric Appliance 

Factory

 地址 Endereço : 佛山市南海區大瀝雅瑤大道中

 Yayao Avenue Central, Dali, Nanhai District, Foshan 

City, 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 : 替他人採購（替其他企業購買商品或服

務）；會計；商業信息；複印；市場研究；戶外廣告；特許

經營的商業管理；職業介紹所；自動售貨機出租；進出口

代理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158461

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 廣東嘉丹婷日用品有限公司

 Guangdong Jiadanting Daily Necessities Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省肇慶市高新區正隆一街2號

 No.2, Zhenglong First Street, High-tech District, Zha-

oqing, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；洗髮液；清潔製劑；洗衣劑；洗

衣用漿粉；洗澡用化妝品；牙膏；花露水；擦洗溶液；香

皂。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158462

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 電攪拌器；家用電動榨水果機；洗碗機；

家用豆漿機；洗衣機；攪動機；絞肉機（機械）；混合機

（機器）；熨衣機；工業機器人；自推進式掃路機；清潔

用除塵裝置；廚房用電動機器；包裝機；非手動的手持工

具；飛機引擎；3D打印機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158463

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 電燈；電炊具；烹飪用電高壓鍋；電爐；

微波爐（廚房用具）；烤面包機；電熱水壺；多功能電鍋；

冰箱；冷卻設備和裝置；空氣過濾設備；空氣調節設備；

頭髮用吹風機；電乾衣機；龍頭；抽水馬桶；電暖器；淋

浴熱水器；電加熱裝置；水淨化設備和機器；打火機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158464

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；電動運載工具；電動汽車；無人駕

駛汽車（自動駕駛汽車）；自行車； 摩托車；輪椅；空中運

載工具；攝影無人機；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；

陸地車輛馬達；遙控運載工具（非玩具）；手推車；運載

工具用輪胎；水上運載工具；運載工具內裝飾品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158465

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 首飾盒；手鐲（首飾）；戒指（首飾）；項

鍊（首飾）；手錶；精密計時器；錶帶；電子鐘錶；鑰匙鏈

（帶小飾物或短鏈飾物的扣環）；運動手錶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158466

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : 工作服；T恤衫；上衣；運動衫；制服；服

裝；夾克（服裝）；嬰兒全套衣；防水服；鞋（腳上的穿著

物）；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158467

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；視頻遊戲機；智能

機器人玩具；智能毛絨玩具；智能電子玩具車；玩具娃

娃；長毛絨玩具；玩具模型；玩具；玩具無人機；玩具機

器人；體育活動器械；便攜式遊戲機屏幕專用保護膜；紙

牌；釣魚用具；鍛煉身體器械；玩具手機；視頻遊戲操縱

杆。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158468

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；金融管理；金融諮詢；融資租

賃；金融信息；金融分析；網上銀行；信用卡支付處理；通

過使用會員卡為他人在參與機構提供折扣；借記卡支付

處理；兌換貨幣；電子轉賬；資本投資；不動產管理；通

過網站提供金融信息；在線實時貨幣交易；融資服務；金

融貸款；銀行；經紀；擔保；募集慈善基金；信托。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158469

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serv iços : 維修信息；計算機硬件安裝、維護和修

理；清除電子設備的干擾；照相器材修理；電話安裝和修

理；娛樂設備和器械維修；運動器材修理；機器安裝；音

樂器械維修；玩具或玩具娃娃的修理；遊戲機及遊戲裝

置的修理；室內裝潢；消費電子產品的維修；運載工具電

池充電服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158470

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 無線電廣播；無線廣播；電視播放；電話

業務；移動電話通訊；提供在線論壇； 無線數字信息傳

送服務；數據流傳輸；提供數據庫接入服務；計算機終端

通訊； 計算機輔助信息和圖像傳送；提供與全球計算機

網絡的電訊聯接服務；提供互聯網聊天室；為社交網絡

提供在線聊天室；信息傳送；電信信息；視頻點播傳輸。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158471

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；多媒體產品的設計和開發；

電信技術諮詢；化學分析；生物學研究； 氣象信息；電話

設計；服裝設計；計算機軟件設計；計算機軟件出租；把

有形的數據或文件轉換成電子媒體；提供互聯網搜索引

擎；遠程數據備份；電子數據存儲；手機解鎖；數據加密

服務；手機應用軟件的設計和開發；雲計算；虛擬現實軟

件的設計和開發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158472

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 安全及防盜警報系統的監控；在線社交

網絡服務；互聯網域名租賃；追蹤被盜財產；社交陪伴；

手錶出租；交友服務；首飾出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158473

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 澳寶化妝品（惠州）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省惠州市惠城區水口鎮橫沙工

業區

 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 : 烏髮乳；動物用化妝品；化妝品；髮用摩

絲；唇膏；乾洗式洗髮劑；成套化妝品；護髮素；染髮劑；

柔髮劑；潔膚乳液；洗髮液；洗髮粉；洗髮軟皂；洗潔精；

洗澡用化妝品；洗面奶；浴液；浴鹽；潤髮乳；燙髮劑；焗

油製劑；牙膏；生髮油；皮革洗滌劑；磨光製劑；空氣芳香

劑；美容面膜；防曬劑；香；香波；香皂；香精油；頭油（化

妝品）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158474

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 澳寶化妝品（惠州）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省惠州市惠城區水口鎮橫沙工

業區

 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 : 烏髮乳；動物用化妝品；化妝品；髮用摩

絲；唇膏；乾洗式洗髮劑；成套化妝品；護髮素；染髮劑；

柔髮劑；潔膚乳液；洗髮液；洗髮粉；洗髮軟皂；洗潔精；

洗澡用化妝品；洗面奶；浴液；浴鹽；潤髮乳；燙髮劑；焗

油製劑；牙膏；生髮油；皮革洗滌劑；磨光製劑；空氣芳香

劑；美容面膜；防曬劑；香；香波；香皂；香精油；頭油（化

妝品）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158475

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 澳寶化妝品（惠州）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省惠州市惠城區水口鎮橫沙工

業區

 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 : 烏髮乳；動物用化妝品；化妝品；髮用摩

絲；唇膏；乾洗式洗髮劑；成套化妝品；護髮素；染髮劑；

柔髮劑；潔膚乳液；洗髮液；洗髮粉；洗髮軟皂；洗潔精；

洗澡用化妝品；洗面奶；浴液；浴鹽；潤髮乳；燙髮劑；焗

油製劑；牙膏；生髮油；皮革洗滌劑；磨光製劑；空氣芳香

劑；美容面膜；防曬劑；香；香波；香皂；香精油；頭油（化

妝品）。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158479

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : BOHNING COMPANY LTD.

 地址 Endereço : 7361 N. Seven Mile Rd., Lake City, 

Michigan 49651, U.S.A.

 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 : 射箭弓弦用蠟，弓箭用潤滑油。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158480

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 湖北小胡鴨食品有限責任公司

 地址 Endereço : 中國湖北省荊州市沙市區關沮工業園

318國道關沮段99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 : 熟肉製品、魚製食品、豆腐製品、人食用

的加工過的海藻、醃製蔬菜、以果蔬為主的零食小吃、

熟蔬菜、蛋、食用油、牛奶製品；加工過的肉；肉；蝦（非

活）；湯醬；製湯料；猪肉食品；湯罐頭；家禽（非活）、加

工過的海鮮、魔芋凍。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158481

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 湖北小胡鴨食品有限責任公司

 地址 Endereço : 中國湖北省荊州市沙市區關沮工業園

318國道關沮段99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 : 穀類製品；粽子；粉絲（條）；甜品；調味

品；調味料；醬菜（調味品）；調味醬；方便面；辣椒油；食

品用香料（含醚香料和香精油除外）；以穀物為主的零食

小吃；以米為主的零食小吃；佐料（調味品）、辣椒醬、米

綫；糕點、預包裝午餐食品（以米為主，也包括肉、魚或蔬

菜）、方便米飯、食品調料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158483

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 上海巨人網絡科技有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區桂林路396號29號樓

708室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的手機應用軟件；計算機；計算機

外圍設備；秤；可下載的計算機遊戲軟件；可下載的計算

機程式；智能手機用殼；移動電源（可充電電池）；動畫

片；耳機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158484

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 上海巨人網絡科技有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區桂林路396號29號樓

708室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；安排和組織會議；健身俱樂部（健

身和體能訓練）；組織教育或娛樂競賽；書籍出版；演出

製作；安排和組織培訓班；娛樂服務；電子書籍和雜誌的

在線出版；通過計算機網絡在線提供的遊戲服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158485

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 上海巨人網絡科技有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區桂林路396號29號樓

708室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件更新；計算機硬件設計和開

發諮詢；動畫設計（替他人）；恢復計算機數據；計算機

軟件維護；多媒體產品的設計和開發；把有形的數據或

文件轉換成電子媒體；服裝設計；手機應用軟件的設計和

開發；計算機軟體設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158487

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 健合香港有限公司

 HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港鰂魚涌太古坊華蘭路18號港島東中

心40樓4007-09室

 Suites 4007-09, 40/F One Island, East Taikoo Place, 18 

Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；潔膚乳液；護髮素；浴液；化妝

品；牙膏；防曬劑；抗菌洗手液；化妝棉；爽身粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158488

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 健合香港有限公司

 HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港鰂魚涌太古坊華蘭路18號港島東中

心40樓4007-09室

 Suites 4007-09, 40/F One Island, East Taikoo Place, 18 

Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒尿布；嬰兒尿褲；消毒紙巾；防溢乳

墊；產包；滅菌棉；嬰兒食品；嬰兒奶粉；嬰兒含乳麵粉；

嬰兒配方奶粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158489

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : 健合香港有限公司

 HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港鰂魚涌太古坊華蘭路18號港島東中

心40樓4007-09室

 Suites 4007-09, 40/F One Island, East Taikoo Place, 18 

Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 出牙咬環；奶瓶；吸奶器；奶瓶閥；奶瓶

用奶嘴；嬰兒用安撫奶嘴；嬰兒用奶嘴式喂輔食器；嬰

兒安撫奶嘴用帶鏈夾；嬰兒牙齦按摩器；分娩褥墊；藥用

勺。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158490

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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 : 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。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158491

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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/158492

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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；方便麵；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/158493

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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/158494

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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 : 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 : 
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[210] 編號 N.º : N/158495

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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/158496

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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；方便麵；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/158497

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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/158498

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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 : 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/158499

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16
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[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/158500

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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；方便麵；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/158501

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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/158502

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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 : 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/158503

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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
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 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/158504

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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；方便麵；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/158505

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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/158506

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[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/158507

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : Gravity Co., Ltd.

 地址 Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Squa-

re R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos descarregáveis para 

dispositivos móveis; discos contendo jogos de vídeo; 



N.º 42 — 16-10-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 17569

software de jogos de vídeo; circuitos electrónicos para 

armazenamento de programas de jogos de vídeo; cir-

cuitos electrónicos para gravação de programas desti-

nados a aparelhos de diversão para serem usados com 

ecrãs de cristais líquidos; programas de jogos on-line; 

programas de jogos de computador em formato elec-

trónico; software de jogos de realidade virtual on-line; 

software de jogos de computador descarregáveis atra-

vés de uma rede informática global e via dispositivos 

sem fios; programas de computador pré-gravados para 

jogos; programas de jogos de vídeo de computador; 

programas de jogos de computador de multimédia in-

teractiva; software de jogos de computador destinados 

a telemóveis; programas de jogos de computador des-

carregáveis através da Internet; programas de jogos de 

computador; discos ópticos de música pré-gravados; fi-

cheiros de música descarregáveis; desenhos animados; 

tapetes de rato.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158508

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : Gravity Co., Ltd.

 地址 Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Squa-

re R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos; serviços de jogos on-

-line através de aplicações para dispositivos móveis; 

serviços de jogos on-line; exploração de instalações de 

jogos de PC; serviços de salões de jogos de arcadas; 

distribuidor de software de jogos; exploração e gestão 

de instalações de divertimento; planeamento/gestão/

organização de competições de jogos on-line e de ou-

tras competições de jogos; serviços de acampamento 

de férias (divertimento); prestação de informação 

sobre jogos; fornecimento on-line de conteúdos de 

jogos; exploração de sites de jogos na Internet; educa-

ção de habilidades em jogos; serviços de reportagens 

de informação; fornecimento on-line de vídeos (não 

descarregáveis); publicação de livros; fornecimento de 

publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; 

publicação on-line de livros e revistas electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158509

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : DVDs todos sobre temas de interesse 

geral; Jogos de aprendizagem electrónicos sob a forma 

de software de jogos electrónicos para fins educativos; 

software informático de jogos; toques telefónicos, grá-

ficos, toques de chamada, toques animados, toques de 

vídeo e protectores de ecrã animados, descarregáveis 

através da internet e de dispositivos sem fios; óculos 

de sol; meios digitais, especificamente clipes de vídeo 

pré-gravados, clipes de áudio pré-gravados, textos e 

gráficos descarregáveis para computadores pessoais e 

dispositivos electrónicos portáteis sem fios, todos so-

bre temas de interesse geral; conteúdos de áudio, vídeo 

e audiovisuais descarregáveis fornecidos através de 

redes informáticas e de comunicações que apresentam 

programas de televisão e gravações de vídeo, todos 

sobre temas de interesse geral;  software informático 

para uso no processamento, transmissão, recepção, 

organização, manipulação, jogo, revisão, reprodução e 

fluxo de áudio, vídeo e conteúdo multimédia incluin-

do ficheiros de texto, dados, imagens, áudio, vídeo e 

conteúdos audiovisuais todos sobre temas de interesse 

geral; software informático para controlo do funcio-

namento de dispositivos áudio e vídeo e para visuali-

zação, pesquisa e/ou reprodução de sons, vídeo, televi-

são, filmes cinematográficos e outras imagens digitais, 

bem como de outros conteúdos multimédia; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários personalizar a experiência de visu-

alização, a escuta, e leitura ao selecionar e organizar a 

exibição e performance de elementos de áudio, vídeo e 

audiovisuais; software informático descarregável para 

telemóveis; software informático para uso no proces-

samento, transmissão, recepção, organização, manipu-

lação, jogo, revisão, reprodução e fluxo de áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia incluindo ficheiros de texto, 

dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo audiovisuais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158510

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação, nomeada-

mente a transmissão de sons e gravações audiovisuais 

em stream via internet, redes por cabo, redes sem fio, 

satélite, ou redes multimédia interactivas; serviços 

de difusão de áudio e vídeo na internet; transmis-

são de informação nas áreas audiovisuais; serviço de 

transmissão televisiva; transmissão de televisão por 

cabo; transmissão de televisão por satélite; serviços de 

média móvel sob a forma de transmissão eletrónica, 

radiodifusão e entrega de conteúdo de média de entre-

tenimento; serviços de podcasts; serviços de difusão 

pela web; serviços de transmissão de vídeos a pedido; 

fornecimento de fóruns on-line por transmissão de 

mensagens entre usuários; provisão online de salas de 

conversa e boletins electrónicos para a transmissão de 

mensagens entre usuários em áreas de interesse geral.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158511

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomea-

damente programas multimédia no domínio de temas 

de interesse geral, distribuídos via várias plataformas, 

através de múltiplas formas de meios de transmissão; 

fornecimento de informações sobre programas de tele-

visão actuais através de uma rede informática global; 

fornecimento de programas de televisão em áreas de 

interesse geral; produção de programas de televisão; 

produção de programas multimédia; programação de 

entretenimento interactivo (over the top) em áreas de 

interesse geral; serviços de entretenimento relacio-

nados com o fornecimento de programas e conteúdos 

de entretenimento e educativos, nomeadamente, pro-

gramas de televisão, clipes, gráficos e informações 

relacionados com programas de televisão relacionados 

com o interesse humano geral, através da internet, 

redes de comunicação eletrónica, redes informáticas e 

redes de comunicação sem fio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158512

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[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 : 商業及工業 comercial e industrial

[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/158513

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[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
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 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 : 商業及工業 comercial e industrial

[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 : 

[210] 編號 N.º : N/158514

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[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 : 商業及工業 comercial e industrial

[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/158515

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[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 : 商業及工業 comercial e industrial

[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/158516

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 



17572 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2019 年 10 月 16 日

[210] 編號 N.º : N/158517

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158518

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158519

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, preto e creme.

[210] 編號 N.º : N/158520

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, preto e creme.

[210] 編號 N.º : N/158521

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, preto e creme.

[210] 編號 N.º : N/158522

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, preto e creme.

[210] 編號 N.º : N/158523

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 澳門維京影業國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門馬濟時總督大馬路29號雙鑽3樓B
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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 : 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 : 黑色如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158524

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 澳門佛教基金會

 地址 Endereço : 澳門三巴仔街13號地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及其他 (非牟利機構) comercial e 

outras

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Ser v iços : 醫療診所，醫療護理，醫務室，醫藥諮

詢，藥劑師配藥服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色、黃色、綠色如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/158525

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 廣州視睿電子科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市經濟技術開發區科學

城科珠路192號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件設計；計算機硬件設計和開

發諮詢；計算機軟件安裝；為檢測故障監控計算機系統；

互聯網安全諮詢；計算機技術諮詢；為他人創建和設計

網絡信息索引（信息技術服務）；用於醫學領域的計算機

硬件和軟件的設計和開發；消費品安全測試；基因篩查

（為科學研究目的）；玩具設計；技術項目研究；計算機

系統遠程監控；計算機軟件出租；技術研究；軟件即服務

（SaaS）；數據安全諮詢；軟件開發和質量改進方面的諮

詢服務；多媒體產品的設計和開發；設計和開發用於處

理和分發多媒體內容的軟件和硬件；多媒體內容壓縮與

解壓軟硬件的設計與開發；移動電話設計；軟件設計方面

的諮詢；電信設備和部件的設計；科學研究和開發；上網

用計算機軟件維護；材料測試；計算機網絡配置服務；主

頁和網站設計；計算機安全和風險防範用軟件的維護；

電話設計；娛樂場所建築規劃設計；為他人更新網站；驅

動及操作系統軟件開發；計算機軟件維護；計算機編程；

計算機軟件更新；電子數據存儲；手機解鎖；數據加密服

務；填充用裝置和機器的設計；工業品外觀設計；信息技

術諮詢服務；通過網站提供計算機技術和編程信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158526

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 廈門孚味泰餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱南路92號

之三105室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 洗衣機；投幣啟動的洗衣機；洗衣用甩

幹機；乾洗機；工業用真空吸塵器；家用真空吸塵器；掃

路機；自推進式掃路機；電動清潔機械和設備；清洗地毯

用電動機器和裝置；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；真空吸塵器用噴灑

香水和消毒液的附件；真空吸塵器管；真空吸塵器；真空

吸塵器袋；吸塵器用刷；真空吸塵器用吸嘴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158527

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 廈門孚味泰餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱南路92號

之三105室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 空氣淨化用殺菌燈；非醫用紫外線燈；燙

髮用燈；便攜式蒸發式冷風扇；乾衣機；家用除濕機；氣

體淨化機；空氣除臭裝置；空氣冷卻裝置；空氣乾燥器；

空氣調節設備；空氣過濾設備；風扇（空氣調節）；空氣

淨化裝置和機器；空氣消毒器；個人用電風扇；電乾衣

機；織物蒸汽掛燙機；頭髮用吹風機；電吹風。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158528

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 健福堂中醫集團有限公司

 Kenford Medical Group Company Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔譚臣道141號大業大廈13樓01

室

 Room 01 13/F, Tai Yip Building, 141 Thomson Road, 

Wan Chai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；化妝洗液；香精油；梳妝用品；

清潔製劑；藥皂；護膚用化妝劑；個人用除臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158529

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 健福堂中醫集團有限公司

 Kenford Medical Group Company Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔譚臣道141號大業大廈13樓01

室

 Room 01 13/F, Tai Yip Building, 141 Thomson Road, 

Wan Chai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；化妝洗液；香精油；梳妝用品；

清潔製劑；藥皂；護膚用化妝劑；個人用除臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158530

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 科電製作有限公司

 TECH CHANNEL PRODUCTION LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環干諾道西28號威勝商業大廈5

樓12室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育或娛樂競賽；娛樂；娛樂信息；

組織表演（演出）；廣播和電視節目製作；除廣告片外的

影片製作；安排和組織音樂會；在線預訂表演席位；通過

網站提供娛樂資訊；在線預訂娛樂設施；在線預訂會議

設施。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158531

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 昆明富升花藝有限公司

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市穿金路764號雲南映

象主題文化小區（一期）20幢1單元8層802室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 文具；包裝物品；印刷品；印花用圖畫；

宣傳單；相簿；書；海報；教學材料（儀器除外）；雜誌。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158532

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 昆明健生堂健身服務有限公司

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市北京路延長線金洲灣

藍嶼A組團4幢1-9號商舖

 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 : 休養所；整形外科；醫療按摩；治療服務；

牙科；醫院；化妝師服務；桑拿浴服務；按摩；美容服務。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158533

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 雲南娜博家茶業有限公司

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市滇池度假區西南海0

區J3棟2單元404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 P rodutos : 佐料（調味品）；咖啡；非醫用營養品

（營養食品）；茶；茶葉；甜食；蜂蜜；穀類製品；燕麥食

品；麵粉製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158534

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 張永才

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市西山區福海街道辦事

處陸家營村208號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴金屬錠；未加工或半加工貴金屬；未加

工的金或金箔；貴金屬製盒；首飾盒；瑪瑙；手鐲；珠寶

首飾；貴金屬製塑像；人造珠寶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158535

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 俞成武

 地址 Endereço : 中國貴州省安順市西秀區轎子山鎮新院

子村五組

 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 : 牛奶飲料（以奶為主的）；加工過的堅

果；肉、魚製食品；肉類加工食品；豆腐製品；豆漿；非活

水產及其製品；乾製的水果和蔬菜；醃製水果；醃漬、乾

製及煮熟的水果或蔬菜。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158537

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha BANDAI 

NAMCO Online (also trading as BANDAI NAMCO 

Online Inc.)

 地址 Endereço : 5-37-8 Shiba, Minato-ku, Tokyo, Ja-

pan

 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 : Placas de circuitos impressos para má-

quinas de jogos de vídeo; software para entretenimen-

to; programas de jogos de computador; cartões de me-

mória, cartões magnéticos, dispositivos de memória de 

computador; cartões de circuitos integrados; registos 

fonográficos, discos compactos, fitas de vídeo, discos 

de vídeo; controladores para computadores pessoais; 

teclados, auscultadores, capas de teclados, microfones, 

ratos [periféricos de computador], tapetes de ratos, 

ecrãs de vídeo para computadores; correias de telemó-

veis; acessórios para fichas de auriculares; imagens, fil-

mes cinematográficos, filmes, músicas e sons descarre-

gáveis; publicações electrónicas, descarregáveis; dados 

adicionais (descarregáveis) para jogos de computador; 

ímãs; capas de telemóvel; filmes cinematográficos, 

filmes de diapositivos impressionados, molduras para 

filmes de diapositivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158538

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha BANDAI 

NAMCO Online (also trading as BANDAI NAMCO 

Online Inc.)

 地址 Endereço : 5-37-8 Shiba, Minato-ku, Tokyo, Ja-

pan

 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 parques de diversões, ser-

viços de centros de diversão; aluguer de discos, discos 

compactos ou fitas magnéticas pré-gravadas; aluguer 

de fitas de vídeo, discos de vídeo e películas cinemato-

gráficas pré-gravadas; aluguer de máquinas e equipa-

mento de diversões para parques de diversões; aluguer 

de brinquedos; organização de filmes, representações, 
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espectáculos, peças de teatro, concertos ou eventos 

musicais; produção cinematográfica, com excepção 

dos filmes publicitários; distribuição de filmes, apre-

sentações de cinema, apresentações de espectáculos 

ao vivo, direção de peças teatrais, representação de 

peças teatrais, apresentação de espectáculos musicais, 

produção de programas de rádio, produção de progra-

mas de televisão, fornecimento de estúdios de áudio, 

fornecimento de estúdios visuais; fornecimento de in-

formações sobre jogos de vídeo, jogos de computador, 

máquinas de diversão, centros de diversão, parques de 

diversões, som, música, imagens, animação ou filmes 

através de redes de telecomunicações ou de computa-

dores; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de com-

putador, som, música, imagens, animação ou filmes 

através de redes de telecomunicações ou de computa-

dores; fornecimento de publicações electrónicas [não 

descarregáveis] através de redes de telecomunicações 

ou de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158539

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

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

 地址 Endereço : One Procter & Gamble Plaza Cincin-

nati Ohio 45202, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, serviços de 

venda a grosso, serviços de distribuição, todos relacio-

nados com produtos farmacêuticos, saúde e cuidados 

de beleza, cosméticos, perfumes e fragrâncias, pro-

dutos para o cuidado de cabelo, produtos de higiene 

feminina e catameniais, fraldas para bebés, toalhitas 

de limpar de bebé, produtos de lavandaria e cuidados 

domésticos, comidas e bebidas, papel, cartão e bens 

feitos desses materiais, lenços de papel e toalhas; ser-

viços de informação e de assessoria relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na clas-

se 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158540

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 麥健衡

 MAK KIN HANG

 地址 Endereço : 澳門林茂海邊大馬路金灣豪庭11/D座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物及飲料服務。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/158541

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市三嘉立信科技有限公司

 Shenzhen Sanjia Lixin Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 深圳市寶安區西鄉街道固戍社區固戍一

路537號廠房二2層、3層、四層

 2F, 3F, 4F Plant 2, No.537 Gushu 1st Road, Gushu 

Community, Xixiang Street, Bao’an District, Shen-

zhen, 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 : 電子公告牌；內部通訊裝置；揚聲器音

箱；DVD播放機；照相機（攝影）；頭帶耳機；減壓器（電

源）；電子防盜裝置；電池充電器；電子出版物（可下

載）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158542

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 江蘇龍蟠科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國南京經濟技術開發區恒通大道6號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 易燃製劑（發動機燃料用化學添加劑）；

汽車燃料化學添加劑；防凍劑；制動液；剎車液；紡織工

業用潤濕劑；傳動液；汽車引擎用冷卻劑；防火製劑。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158543

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 江蘇龍蟠科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國南京經濟技術開發區恒通大道6號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 潤滑油；潤滑脂；發動機油；齒輪油；機

動車發動機潤滑油；汽車潤滑脂；汽油；柴油；燃料；燃料

油。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158544

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/19

[730] 申請人 Requerente : 連偉樂

 LIN WAI LOK

 地址 Endereço : 澳門亞美打街8-A號永南大廈地下L座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 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，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調

味品），辛香料，飲用冰。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色、灰色（如圖所

示）。

[210] 編號 N.º : N/158547

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 上海愛數信息技術股份有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區聯航路1188號8幢第

2層A-1單元

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 數據處理設備；CD盤（只讀存儲器）；

密紋光盤（只讀存儲器）；已錄製的計算機程序；計算機

用磁盤驅動器；磁帶裝置（計算機用）；已錄製的計算機

操作程序；計算機軟件（已錄製）；中央處理器（CPU）；

信息處理機（中央處理裝置）；計算機程序（可下載軟

件）；計算機；可下載的計算機應用軟件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158548

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 上海愛數信息技術股份有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區聯航路1188號8幢第

2層A-1單元

 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 : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟

件更新；計算機硬件設計和開發諮詢；計算機硬件諮詢；

計算機軟件出租；恢復計算機數據；計算機軟件維護；計

算機程序複製；計算機軟件安裝；計算機軟件諮詢；遠程

數據備份；電子數據存儲；雲計算。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158549

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門青年創業孵化中心一人有限公

司

 MACAU CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRE-

ENDIMENTOS DE JOVENS SOCIEDADE UNI-

PESSOAL LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門馬濟時總督大馬路29號雙鑽3樓B

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，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、藍綠色、如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/158550

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門青年創業孵化中心一人有限公

司

 MACAU CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRE-

ENDIMENTOS DE JOVENS SOCIEDADE UNI-

PESSOAL LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門馬濟時總督大馬路29號雙鑽3樓B

座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、藍綠色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158551

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門青年創業孵化中心一人有限公

司

 MACAU CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRE-

ENDIMENTOS DE JOVENS SOCIEDADE UNI-

PESSOAL LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門馬濟時總督大馬路29號雙鑽3樓B

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 : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、藍綠色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158552

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Reign Beverage Company LLC

 地址 Endereço : 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, USA

 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 : 健身飲料。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/04/16，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018052259

[210] 編號 N.º : N/158556

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 永康有限公司

 地址 Endereço : 澳門馬交石炮台馬路3-21號昌龍工業大

廈1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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，

嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用料，消滅

有害動物製劑，殺真菌劑，藥油，藥品，中成藥，醫用保健

品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深綠色，淺綠色，白色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/158557

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 永康有限公司

 地址 Endereço : 澳門馬交石炮台馬路3-21號昌龍工業大

廈1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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品，非醫用保健品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深綠色，淺綠色，白色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/158558

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Sincerely Ltd. B.V.
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 地址 Endereço : 116 Ravenhil l Road, Orinda, CA 

94563 United States of America

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados de branqueamento e outras 

substâncias para uso na lavandaria; preparados para 

limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; 

artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

dentífricos; preparados para fragrâncias de ar; aromas 

(óleos essenciais); incenso; varetas de incenso; óleos 

para perfumes e fragrâncias; potpourris (fragrâncias); 

saquetas para perfumar tecidos; água perfumada; 

madeira perfumada; loções para após-barbear; anti-

-transpirantes (artigos de higiene pessoal); preparados 

para barbear; água-de-Colónia; almíscar (artigos de 

perfumaria); preparados cosméticos; loções para fins 

cosméticos; maquilhagem; perfumes; sabão; artigos de 

higiene pessoal; vaporizadores para o corpo; prepara-

dos para cuidados de beleza; preparados não-medici-

nais para a aplicação, condição e conservação do cabe-

lo, do couro cabeludo, da pele e das unhas; preparados 

bronzeadores; preparados para protecção solar; pre-

parados para refescar o hálito; preparados para o ca-

belo; loções para o cabelo; champôs; condicionadores; 

preparados para cuidados da pele; preparados não-me-

dicinais para a aplicação, condição e conservação do 

cabelo, do couro cabeludo, da pele e das unhas; unhas 

postiças; vernizes para as unhas; preparados para la-

vandaria; preparados para polimento; substâncias e 

preparados para enceramento; esmeril; pedra-pomes; 

preparados para limpeza de veículos; condicionadores 

para tecidos; sabão detergente; amaciadores para te-

cidos; preparados para branqueamento de lavandaria; 

sabão em pó; detergente em pó; bicarbonato de sódio 

para lavagem; preparados para limpeza e polimento 

de cabedal e calçados; pano abrasivo; papel abrasivo; 

adesivos para fins cosméticos; preparados antistáticos 

para fins domésticos; pano de esmeril; papel de esme-

ril; preparados de remoção de laca; champôs para ani-

mais domésticos; preparados desengordurantes e de 

polimento; preparados para o crescimento do cabelo 

(não-medicinais).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 77757

[210] 編號 N.º : N/158562

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Sincerely Ltd. B.V.

 地址 Endereço : 116 Ravenhil l Road, Orinda, CA 

94563 United States of America

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Instrumentos gerais de bem-estar, 

nomeadamente, sensores, monitores e ecrãs de saúde, 

de ginástica, de exercício e de bem-estar para medir, 

mostrar, rastrear, monitorizar, guardar, e transmitir 

dados biométricos, frequência cardíaca, movimentos 

do corpo e calorias queimadas; aparelhos e dispositi-

vos gerais de bem-estar para medir, mostrar, rastrear, 

monitorizar, guardar, e transmitir dados biométricos, 

frequência cardíaca, movimentos do corpo e as calo-

rias queimadas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 77757

[210] 編號 N.º : N/158564

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Sincerely Ltd. B.V.

 地址 Endereço : 116 Ravenhil l Road, Orinda, CA 

94563 United States of America

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção 

por terra, ar ou água; aeronaves; automóveis; bicicle-

tas; carros; drones; drones com câmaras; drones civis; 

veículos movidos a electricidade; motociclos; tractores; 

veículos não-tripulados; veículos aéreos (aeronaves) 

não-pilotados (UAVs); veículos eléctricos; furgonetas; 

furgonetas de entrega; veículos telecomandados, sem 

serem brinquedos; pneus e rodas para veículos e bici-

cletas; alarmes e dispositivos anti-roubo para veículos; 

remendos adesivos em borracha para a reparação de 

câmaras-de-ar; bombas de ar (acessórios para veícu-

los); dispositivos anti-reflexos para veículos; correntes 

antiderrapantes; pneus para automóveis; calços de 

travão para automóveis; coberturas (- para assentos) 

para veículos; capas para volantes de veículos; arnês 

(- de segurança) para assentos de veículos; limpa-faróis; 

apoios de cabeça para assentos de veículos; tampões 
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de rodas; suportes de bagagem para veículos; redes de 

bagagem para veículos; porta-esquis para carros; car-

rinhos de carga manuais; janelas para veículos; limpa-

-pára-brisas; pára-brisas; limpadores de abrigos contra 

o vento (pára-brisas); abrigos contra o vento (pára-

-brisas); organizadores para carros; organizadores para 

bagageiras; suportes de placas de matrícula; faixas 

anti-reflexo e anti-sol para veículos; tectos de abrir so-

lares para veículos; cortinas (adaptadas para veículos); 

suportes para bebidas para uso em veículos terrestres; 

grades de protecção de cães (para uso em veículos); 

tejadilhos; barras de tejadilho; porta-bagagens de 

tejadilho; guardas de prevenção contra salpicos para 

veículos; tiras antiestáticas para veículos; encostos 

e almofadas adaptados para uso em veículos; equi-

pamentos de reparação de furos de pneus; reboques 

(veículos); buzinas de nevoeiro para uso em veículos; 

esteiras aderentes para veículos; coberturas de pára-

-brisas ou ecrãs para protecção contra a geada e / ou o 

sol; coberturas para veículos; correntes de neve para 

veículos; apertos para pneus; assentos elevatórios para 

uso em veículos; assentos para transporte de crianças 

para veículos; pisca-piscas largos para bicicletas, ae-

rofólios para veículos terrestres; avisadores sonoros 

para velocípedes; cestos adaptados para velocípedes; 

campainhas para bicicletas; travões para bicicletas; 

correntes para bicicletas; quadros (chassis) para bici-

cletas; guiadores para bicicletas; bombas de bicicletas; 

aros para rodas de bicicletas; selins para bicicletas; 

raios para rodas de bicicletas; suportes de descanso 

para bicicletas; pneus para bicicletas; câmaras-de-ar 

(para pneus) para bicicletas; bombas para bicicletas; 

suportes para garrafas de água para velocípedes; car-

rinhos de bebé com três ou quatro rodas; carrinhos de 

criança; carrinhos de bebé; coberturas para carrinhos 

de bebé; capotas para carrinhos de bebé; coberturas 

para carrinhos de criança; capotas para carrinhos 

de criança; cadeiras de rodas; carrinhos de mão por 

tracção humana; carrinhos de carga manuais; peças e 

acessórios para todos os artigos atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 77757

[210] 編號 N.º : N/158565

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Sincerely Ltd. B.V.

 地址 Endereço : 116 Ravenhil l Road, Orinda, CA 

94563 United States of America

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 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; artigos 

de joalharia; jóias, pedras preciosas; emblemas em 

metais preciosos; missangas para fazer jóias; caixas 

em metais preciosos; imitação de ouro (objectos de-); 

marfim (para joalharia); estojos para joalharia; argolas 

para chaves (pequenos adornos de joalharia ou corren-

tes); medalhas; objectos de imitação de ouro; pedras 

semi-preciosas; estátuas / estatuetas em metais precio-

sos; instrumentos horológicos e cronométricos; reló-

gios; relógios de pulso; relógios de parede e de mesa; 

movimentos para relógios de parede e de mesa e reló-

gios; estojos para relógios e relojoaria (watchmaking); 

estojos para relógios e relojoaria (watch-making); co-

fres para relógios (para apresentação); braceletes para 

relógios de pulso; faixas para relógios; caixas para re-

lógios; correntes para relógios; peças e acessórios para 

todos os artigos atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 77757

[210] 編號 N.º : N/158566

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Sincerely Ltd. B.V.

 地址 Endereço : 116 Ravenhil l Road, Orinda, CA 

94563 United States of America

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Instrumentos musicais; baquetas para 

tambores; arcos para instrumentos musicais; estojos 

para instrumentos musicais; teclados para instrumen-

tos musicais; teclas para instrumentos musicais; bocais 

para instrumentos musicais; suportes para partituras; 

sintetizadores musicais; caixas de música; surdinas 

para instrumentos musicais; pedais para instrumentos 

musicais; cavilhas para instrumentos musicais; rolos 

de música perfurados; teclados para pianos; teclas 

para pianos; cordas para pianos; palhetas; palhetas de 

sopro; rolos (- de música perfurada); suportes para ins-

trumentos musicais; diapasões; martelo para afinação 

de cordas; aparelhos para virar as páginas dos cader-
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nos de música; válvulas para instrumentos musicais; 

peças e acessórios para todos os artigos atrás mencio-

nados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 77757

[210] 編號 N.º : N/158568

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Sincerely Ltd. B.V.

 地址 Endereço : 116 Ravenhil l Road, Orinda, CA 

94563 United States of America

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couros e imitações de couro; peles de 

animais; couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-

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

e selaria; pastas para documentos; sacos; sacos para 

campistas; sacos para desporto; sacos de praia; caixas 

de cabedal ou lâminas de cabedal; carteiras para car-

tões-de-visita (porta-notas); estojos de couro ou lâmi-

na de couro; coberturas para mobílias (mobiliários) em 

couro ou imitações de couro; malas para roupa para 

viagem; sacos de mão; caixas para chapéus de cabedal 

ou imitações de couro; mochilas com uma alça para 

acampamento; bolsas porta-chaves; etiquetas para 

malas de viagem; chapéus-de-sol; carteiras de bolso; 

porta-moedas; mochilas; sacos de compras; bandolei-

ras (correias) em couro ou imitações de couro; malas 

de viagem; slings (panos) para o transporte de bebés; 

sacos porta-ferramentas, vazios; conjuntos de viagem 

(artigos de couro); pastas; cintos; cintos de couro; 

coleiras para animais e trelas; estojos para chaves; 

cordões; estojos para música; porta-moedas; sacolas 

de escola; carteiras; peles e vestuário e artigos feitos 

de peles; malas pequenas de viagem; estojos para arti-

gos de higiene pessoal, vazios; sacos de compras com 

rodas; peças e acessórios para todos os artigos atrás 

mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 77757

[210] 編號 N.º : N/158571

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Sincerely Ltd. B.V.

 地址 Endereço : 116 Ravenhil l Road, Orinda, CA 

94563 United States of America

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis e substitutos para têxteis; co-

bertas para cama; cobertas de mesa; roupas de banho, 

excepto vestuário; luvas de banho; cobertores de cama; 

roupas de cama; lençóis de cama; panos; bases para 

copos (têxteis de mesa); capas para almofadas; reves-

timentos (soltos) para mobiliário; suportes de cortina, 

em matérias têxteis; cortinas em matérias têxteis ou de 

plástico; tecido; tecidos para uso têxtil; toalhas para 

rosto em matérias têxteis; flanela (tecidos); lenços de 

bolso em matérias têxteis; tecido para uso domésti-

co; cobertas para colchões; cortinas em rede; têxteis 

sem serem em tecido; fronhas de almofadas; esteiras 

de mesa, sem serem em papel; cortinas para duche 

em matérias têxteis ou de plástico; forros para sacos-

-cama; toalhas de mesa, sem serem de papel; roupa de 

mesa, sem ser de papel; bases para pratos, sem serem 

de papel; guardanapos de mesa em matérias têxteis; 

caminhos de mesa (table runners); materiais têxteis; 

toalhas em materiais têxteis; mantas de viagem (mantas 

de colo); mantas; panos de louça; toalhas de banho; 

toalhas de praia; tapeçarias murais em matérias têxteis; 

cobertores para animais domésticos; estamenha (em 

matérias têxteis ou em plástico); telas para tapeçaria 

ou bordados; panos para queijo; lenços desmaquilhan-

tes (em tecido); panos para mudança de fraldas de 

bebés; tecido adamascado; lenços em matérias têxteis; 

redes mosquiteiras.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 77757

[210] 編號 N.º : N/158572

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Sincerely Ltd. B.V.

 地址 Endereço : 116 Ravenhil l Road, Orinda, CA 

94563 United States of America

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aven-

tais (vestuário); bandanas (lenços para o pescoço); 

roupões de banho; cintos (vestuário); bibes, sem serem 

de papel; botas; palas de bonés; bonés (chapelaria); 

casacos; roupões; vestidos; abafos para as orelhas 

(vestuário); luvas (vestuário); chapéus; bandoletes 

(vestuário); capuzes (vestuário); meias de vidro; casa-

cos curtos (vestuário); camisolas de malha (jerseys) 

(vestuário); artigos de malhas (vestuário); leggings 

(perneiras de lã); leggings (calças); fatos de máscaras; 

cintos para dinheiro (vestuário); regalos (vestuário); 

vestuário exterior; macacões; casacões; pijamas; ves-

tuário em papel; chapéus de papel (vestuário); vestuário 

pronto-a-vestir; sandálias; faixas para vestuário; lenços 

para o pescoço e para a cabeça; xailes; camisas; sapa-

tos; camisas de manga curta; toucas para o banho; 

saias; máscaras para dormir; vestuário de dormir; 

bodysuits; chinelos; peúgas; camisolas (pulôveres); 

t-shirts; calças; roupas interiores; uniformes; coletes; 

viseiras (chapelaria); vestuário impermeável; fraldas 

para bebés em matérias têxteis; fatos de máscaras; cin-

tos para dinheiro; polainitos / polainas; suspensórios 

para meias de senhoras; pregos para botas de futebol; 

suspensórios / suspensórios para vestuários; biqueiras 

para calçados; peças e acessórios para todos os artigos 

atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 77757

[210] 編號 N.º : N/158578

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Sincerely Ltd. B.V.

 地址 Endereço : 116 Ravenhil l Road, Orinda, CA 

94563 United States of America

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

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

bebidas alcoólicas contendo fruta; essências alcoóli-

cas; extractos alcoólicos; aperitivos; amargos (licor); 

brandy; cachaça; calvados (bebida alcoólica destilada); 

licores de creme; cidra; cocktails; curaçau; digestivos 

(licores e aguardentes); bebidas destiladas; extractos 

de frutas alcoólicas; gim; grappa; hidromel (mead); 

licor de cereja (kirsch); licores; nira (bebida alcoólica 

à base de cana-de-açúcar); licores de hortelã-pimenta; 

aguardente de pêra (perry); água-pé; bebidas alcoó-

licas pré-misturadas (sem serem à base de cerveja); 

álcool de arroz; rum; saqué; aguardentes (bebidas); 

tequila; vodka; uísque; vinho; bebidas energéticas al-

coólicas; ponches alcoólicos; uísque de mistura; uísque 

tipo bourbon; calvados (bebida alcoólica destilada); 

bebidas alcoólicas carbonizadas; bebidas e aguarden-

tes destiladas; aguardentes aromatizados; grappa; lico-

res contendo creme; bebidas de baixo teor alcoólico; 

vinho de baixo teor alcoólico; uísque de malte; vinhos 

quentes (vinhos aquecidos e adoçados com especia-

rias); Porto (vinho); vinhos do Porto; ponche de rum; 

sangria; schnapps (aguardente); vinho de xerez (sher-

ry); vinhos espumantes; tequila; vermute.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 77757

[210] 編號 N.º : N/158579

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Sincerely Ltd. B.V.

 地址 Endereço : 116 Ravenhil l Road, Orinda, CA 

94563 United States of America

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; artigos para fumadores; fósfo-

ros; caixas de fósforos; cachimbos; cachimbos (papel 

absorvente para -); limpadores de cachimbos; bolsas 

para tabaco; cigarros; cigarros contendo substitutos 

de tabaco, sem serem para fins medicinais; papel para 

cigarros; filtros para cigarros; charutos; estojos para 

charutos; cortadores de charutos; cigarrilhas; ervas 

para fumar; cinzeiros para fumadores; cigarros elec-

trónicos; charutos electrónicos; atomizadores para 

cigarros electrónicos; cartomizadores para cigarros 

electrónicos; limpadores para cigarros electrónicos; 

cachimbos electrónicos para fumar; narguilés (shishas) 

electrónicos; aromas, sem serem óleos essenciais, para 

uso em cigarros electrónicos; soluções de nicotina lí-

quida para uso em cigarros electrónicos; humidificado-

res de charutos; isqueiros para fumadores; rapé (snuff); 

caixas para rapé (snuff).

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 77757

[210] 編號 N.º : N/158581

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Sincerely Ltd. B.V.

 地址 Endereço : 116 Ravenhil l Road, Orinda, CA 

94563 United States of America

 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; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

fornecimento de música online não-descarregável; 

fornecimento de conteúdos de áudio on-line, não-des-

carregáveis, incluindo música, programas de rádio em 

curso, livros de áudio, transmissões digitais (podcasts) 

e transmissões pela internet (webcasts); entretenimen-

to, nomeadamente, fornecimento de conteúdos em áu-

dio e de multimédia, jogos, aplicações de software; for-

necimento de informações, notícias e comentários nas 

áreas de entretenimento, cultura popular, actividades 

recreativas e de lazer, desportos e eventos desportivos, 

serviços educacionais, concertos, eventos culturais e 

produções de teatro ao vivo; fornecimento de infor-

mações relacionadas com organização de exposições 

educativas, culturais, desportivas e de entretenimento, 

bem como actividades comunitárias, desportivas e cul-

turais, concursos e jogos; fornecimento de publicações 

de áudio não-descarregáveis através de redes informá-

ticas, nomeadamente, publicações periódicas e repor-

tagens nas áreas de educação, entretenimento, cultura 

popular, actividades recreativas e de lazer, desportos 

e eventos desportivos, tecnologia, concertos, eventos 

culturais, e produções de teatro ao vivo; fornecimento 

de informações na área de actividades e eventos edu-

cativos e de entretenimento para crianças; fornecimen-

to de aulas, workshops e instruções usando aplicações 

de software habilitados por voz; serviços bibliotecá-

rios; fornecimento de publicações electrónicas on-line, 

não-descarregáveis; distribuição de cassetes de vídeo; 

fornecimento de serviços de jogos de realidade virtual 

on-line numa rede informática; realização de aulas 

de exercício físico; aluguer de brinquedos; aluguer de 

equipamento de jogos; treino de animais; artistas de 

modelagem; organização de lotarias; serviços educati-

vos, de ensino e de formação à base de computadores; 

fornecimento de jogos informáticos online; serviços de 

publicação electrónica; fornecimento de livros, revis-

tas, jornais, diários, periódicos, e outras publicações 

electrónicas; fornecimento online de textos, vídeo, 

áudio, e de programas de multimédia; serviços de 

reservas de bilhetes e de reservas para eventos de en-

tretenimento, desportivos e culturais; fornecimento de 

informações, opiniões, notícias, resumos e comentá-

rios nas áreas de entretenimento, eventos desportivos 

e culturais; organização e realização de conferências 

comerciais, de comércio e de negócios; reservas de lu-

gares para espectáculos; informações sobre educação; 

informações sobre entretenimento; informação (- re-

creativa); aluguer de equipamentos de áudio; serviços 

de formação fornecidos através de simuladores; servi-

ços de informação, assessoria e consultoria relaciona-

dos com todos os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/29，牙買加 Jamaica，編號

N.º 77757

[210] 編號 N.º : N/158583

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Chubb INA Holdings Inc.

 地址 Endereço : 436 Walnut Street, Philadelphia, PA 

19106, United States

 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 : Subscrição de apólices de seguros; pro-

visão de informações sobre seguros; administração de 

seguros; corretagem de seguros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158584

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Chubb INA Holdings Inc.

 地址 Endereço : 436 Walnut Street, Philadelphia, PA 

19106, 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 : Fornecimento de uso temporário de 

software não-descarregável; fornecimento de uso 

temporário de software não-descarregável para taxa 

de cotação, emissão de apólices e manutenção de 

apólices; computação em nuvem; fornecimento de 

uso temporário a software operacional on-line não-
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-descarregável para acesso e utilização de uma rede 

de computação em nuvem; plataformas de hospeda-

gem na Internet; fornecimento de uso temporário de 

ferramentas de aplicação e software on-line, todos os 

serviços atrás mencionados especialmente nas áreas 

de seguro, resseguro, serviços financeiros, análises de 

riscos, modelagem de riscos e gestão de riscos; arma-

zenamento electrónico de dados; serviços científicos 

e tecnológicos e pesquisa e concepção relacionados 

dos mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; 

fornecimento de informações relacionadas com in-

vestigação tecnológica; análise de dados industriais e 

científicos assistidos por um computador; hospedagem 

de aplicações de software de terceiros; hospedagem de 

aplicações interactivas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158590

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 秀集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門黑沙環第六街永昌大廈4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 : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精

的飲料，水果飲料及果汁，糖漿。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158591

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 秀集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門黑沙環第六街永昌大廈4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 : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158592

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Bayer Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Le-

verkusen, 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 : Preparações farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158593

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 廣東金聯宇電纜實業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區里水鎮沙步工

業區

 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；分線盒（電）；電源材料（電線、

電纜）；高低壓開關板；測量器械和儀器；配電箱（電）；

電開關；芯片（集成電路）；工業遙控操作用電氣設備；

電池。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158594

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 廣東金聯宇電纜實業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區里水鎮沙步工

業區

 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；分線盒（電）；電源材料（電線、

電纜）；高低壓開關板；測量器械和儀器；配電箱（電）；
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電開關；芯片（集成電路）；工業遙控操作用電氣設備；

電池。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158595

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 泉州愛尚食品有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市晉江市羅山街道缺塘

工業區興業路88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 P roduto s : 咖啡；茶；糖；冰糖燕窩；小蛋糕（糕

點）；餅乾；麵包；蛋糕；糕點；麻花；薄烤餅；煎餅；穀類

製品；方便麵；以穀物為主的零食小吃；蝦味條；米果（膨

化食品）；冰淇淋；醬油；調味品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158603

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 鯊灣科技（上海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區葉城路1288號6幢

J1707室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 導航儀器；揚聲器；攝像機；便攜式媒

體播放器；遙控裝置；芯片（集成電路）；逆變器（電）；

安全頭盔；護目鏡；防水衣；電鎖；眼鏡；電池；電池充電

器；電池箱；蓄電瓶；蓄電池；太陽能電池；電接觸器；頭

戴式耳機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158604

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 威尼斯藥廠有限公司

 地址 Endereço : 中國臺灣桃園市蘆竹區外社里草仔崎路

88號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；化妝用油；非醫用按摩凝膠；草

本化妝品；面霜；非藥物護膚霜；非藥物化妝品；化妝用

按摩霜；按摩用蠟；按摩油。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158605

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門格雷斯生物技術有限公司

 地址 Endereço : 澳門漁翁街海景豪園第二座9F

 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 : 提供教育，培訓，娛樂，文體活動，組織文

化或教育展覽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158606

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門格雷斯生物技術有限公司

 地址 Endereço : 澳門漁翁街海景豪園第二座9F

 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 : 提供教育，培訓，娛樂，文體活動，組織文

化教育展覽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158607

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.
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 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware de computadores, dispositi-

vos periféricos de computador, Aceleradores gráficos, 

e unidades de processamento gráfico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158608

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware de computadores, dispositi-

vos periféricos de computador, Aceleradores gráficos, 

e unidades de processamento gráfico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158611

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : 彩豐行有限公司

 地址 Endereço : 香港新界屯門天后路18號南豐工業城1

座713室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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，香水，護膚品，沐浴，洗髮及護髮用品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 211C 粉紅色，pan-

tone black 7C 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158612

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : 彩豐行有限公司

 地址 Endereço : 香港新界屯門天后路18號南豐工業城1

座713室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

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

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 211C 粉紅色，pan-

tone black 7C 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158613

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : 彩豐行有限公司

 地址 Endereço : 香港新界屯門天后路18號南豐工業城1

座713室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : Pantone 211C 粉紅色，pan-

tone black 7C 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158614

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : 彩豐行有限公司

 地址 Endereço : 香港新界屯門天后路18號南豐工業城1

座713室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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，香水，護膚品，沐浴，洗髮及護髮用品。

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 211C 粉紅色，pan-

tone black 7C 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158615

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : 彩豐行有限公司

 地址 Endereço : 香港新界屯門天后路18號南豐工業城1

座713室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

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

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 211C 粉紅色，pan-

tone black 7C 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158616

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : 彩豐行有限公司

 地址 Endereço : 香港新界屯門天后路18號南豐工業城1

座713室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : Pantone 211C 粉紅色，pan-

tone black 7C 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158618

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; aluguer de espaços pu-

blicitários; gestão de negócios; administração de em-

presas; funções de escritório; serviços de publicidade 

para colocação de anúncios em publicações e em sites, 

incluindo sites acessíveis por telemóveis; organização, 

coordenação e realização de feiras comerciais; serviços 

de encomenda informatizada para terceiros, através 

de terminais telefónicos e de computadores, para uma 

grande variedade de produtos; serviços de administra-

ção comercial para o processamento de vendas realiza-

das numa rede informática mundial; serviços de leilão; 

serviços de pesquisa de mercado; serviços de secreta-

riado e serviços de atendimento telefónico; análise de 

dados de negócios, recolha de dados, compilação de 

dados, manipulação de dados, gestão de dados, prepa-

ração de dados, processamento de dados, recuperação 

de dados, transcrição de dados e serviços de verifi-

cação de dados; gestão de bases de dados; serviços 

de processamento de dados em linha; fornecimento 

de dados de negócios; sistematização da informação 

em bases de dados informatizadas; serviços de gestão 

comercial e de administração de empresas, prestados 

nos domínios da tecnologia da informação e da comu-

nicação; serviços de aquisição para terceiros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); contratação 

de serviços (para terceiros); fornecimento de espaço 

em sites para publicidade de bens e serviços; serviços 

de consultadoria comercial relacionados com redes de 

telecomunicações, redes informáticas e operações co-

merciais; telemarketing; análise e recuperação de in-

formações comerciais; serviços de gestão de negócios 

através de meios electrónicos; prestação de serviços 

para permitir que outras pessoas vejam e comprem 

mercadorias numa rede global de computadores; ser-

viços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com produtos de comunicações e telecomunicações, 

telefone, telemóvel, fax, telex, telegrama, modem, 

rede e hardware e software de internet, bens electró-

nicos, peças, acessórios e acessórios de telemóveis, 

smartphones, smartwatches, auriculares, equipamen-

to informático, computadores, produtos de software 

descarregáveis, jogos electrónicos, computadores, 

computadores portáteis, tabletes, relógios, câmaras, 

câmaras digitais, altifalantes, carregadores de bate-

rias, estojos para computadores, estojos para tabletes, 

estojos para telemóveis; comércio retalhista e grossista 

de software; comércio retalhista e grossista de bens de 

tecnologia da informação e comunicação; pacotes de 

serviços comerciais retalhista e grossista de telecomu-
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nicações; comércio retalhista e grossista de pacotes de 

serviços de computação em nuvem; serviços retalhistas 

e grossistas relacionados com a venda de serviços de 

computação em nuvem a terceiros, nomeadamente a 

publicidade dos serviços de computação em nuvem a 

terceiros e a habilitação de membros do público ou de 

outras empresas para encomendar ou adquirir esses 

serviços para uso próprio ou para revenda; promover 

os bens e serviços de terceiros; organização, opera-

ção, gestão e supervisão de programas e programas de 

fidelização de clientes; serviços de venda a retalho e 

por grosso relacionados com bens de entretenimento; 

serviços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com ficheiros multimédia electrónicos e conteúdos 

descarregáveis, incluindo jogos, música, filmes e apli-

cações de software para utilização em dispositivos mó-

veis; fornecimento de informações relacionadas com 

publicidade, gestão de negócios; serviços de assessoria 

e consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158619

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; ser-

viços financeiros prestados por meios electrónicos; 

serviços de seguros prestados por meios electrónicos; 

serviços de informações relacionadas com finanças, 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados in-

formática ou através de páginas web na rede informáti-

ca mundial; serviços bancários; serviços de facturação; 

serviços de verificação de crédito; serviços de cartões 

de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de 

cartões de débito; verificação de serviços de garantia; 

serviços bancários, de poupança e de investimento; 

serviços de gestão financeira; serviços de compensação 

financeira; verificação de crédito através de rede glo-

bal de informação informática; serviços de gestão de 

risco de crédito electrónico; pagamento electrónico de 

compras e serviços de pagamento electrónico de con-

tas; serviços de débito e crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, cartões de débito e cartões de débi-

to; serviços de cartões de crédito por telefone; serviços 

de informações relacionadas com finanças e seguros, 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da internet; agência para cobrança de 

taxas de gás e electricidade; fornecimento de informa-

ções fiscais; arrecadação de fundos de caridade; alu-

guer de máquinas de contagem ou processamento de 

moedas e papel-moeda; aluguer de caixas automáticas; 

aluguer de cofres; transferência electrónica de fundos, 

transacções e serviços de transacções de pagamento; 

serviços de agência para cobrança de outros encargos 

através de sistemas de cobrança de taxas de telecomu-

nicações; fornecimento de informações relacionadas 

com seguros e negócios imobiliários; avaliação imobi-

liária, financiamento imobiliário, investimento imobi-

liário; corretagem imobiliária; serviços de corretagem 

imobiliária; gestão imobiliária e serviços de consulto-

ria; recolha de rendas; fornecimento de informações fi-

nanceiras através da internet; depósito de segurança e 

emissão de serviços de vales-viagem; investimentos de 

capital; avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis]; 

serviços financeiros e de gestão de activos; questões 

financeiras, incluindo bancos, crédito, finanças, mer-

cados de câmbio e imóveis; planos de pré-pagamento e 

financiamento de bens e serviços de telecomunicações; 

emissão de fichas de valor em relação a serviços de 

assessoria, informação e consultoria de fidelização de 

clientes em relação a todos os serviços atrás referidos; 

fornecimento dos serviços atrás referidos em linha 

através de um sítio web, da internet ou de outras redes 

informáticas e/ou acessíveis através de um telemóvel 

e de outros dispositivos com ligação à internet; home 

banking; serviços bancários prestados em linha a par-

tir de uma base de dados informática ou da internet; 

serviços de corretagem de valores mobiliários, serviços 

de cotação de bolsa de valores; corretagem de acções 

e obrigações, análise financeira, prestação de serviços 

de consultoria financeira, informação e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158620

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21
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[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, manutenção e reparação de 

hardware de computadores; instalação e reparação de 

aparelhos eléctricos; instalação, manutenção e repa-

ração de equipamentos de escritório; informação em 

matéria de reparações; instalação e reparação de tele-

fones.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158621

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a telecomunicações e ligações a bases 

de dados informáticas e à internet; telecomunicação 

de informações (incluindo páginas da web); serviços 

de radiodifusão; radiodifusão e transmissão de dados, 

som ou imagens; serviços de comunicações por satéli-

te, televisão e/ou rádio; aluguer, aluguer e locação de 

aparelhos de comunicação; serviços de correio electró-

nico; fornecimento de ligações de telecomunicações 

para bases de dados informáticas e sítios web na inter-

net; fornecer acesso de utilizadores à internet; difusão 

e entrega de conteúdos multimédia através de redes de 

comunicações electrónicas; serviços de radiodifusão 

digital; operação de uma plataforma de média digitali-

zada para troca de mensagens e informações; serviços 

de telecomunicações relacionados com a recolha e 

entrega de notícias e informações gerais; serviços de 

portal na internet; serviços profissionais relacionados 

com comunicações; serviços de telecomunicações; 

serviços isp, incluindo serviços de acesso à internet; 

serviços de portal na internet; serviços de portal da 

web (fornecendo acesso de utilizadores a uma rede 

global de computadores); acesso a redes de comuni-

cações fixas e móveis; serviços de telefone, telecópia, 

telex, transferência de dados, recolha e transmissão 

de mensagens, rádio-paging e correio electrónico; 

serviços de radiodifusão e transmissão de televisão e 

rádio; streaming de conteúdo audiovisual e multimí-

dia pela internet; transmissão e entrega de conteúdos 

audiovisuais e multimédia através da internet; servi-

ços de transmissão de video-on-demand; transmissão 

audiovisual; telefonia ip; transmissão electrónica de 

dados, arquivos electrónicos, software, texto, imagens, 

sons e/ou vídeo; fornecimento de conteúdos digitais 

por telecomunicações; fornecimento de serviços de 

protocolo de aplicação sem fio, incluindo aqueles que 

utilizam um canal de comunicação seguro; serviços 

de segurança de telecomunicações, nomeadamente 

fornecimento de ligações e acessos seguros, incluindo 

computadores e a rede informática mundial; serviços 

de telecomunicações relacionados com a filtragem de 

correio electrónico e outras comunicações digitais 

para o spam (comunicações digitais não solicitadas); 

fornecimento de serviços de listas telefónicas; contra-

tação, aluguer e leasing de equipamento e aparelhos 

de telecomunicações; serviços de conferência de áudio 

e vídeo e serviços de videotelefonia; serviços de rede 

de valor agregado (van); serviços de rede de longa dis-

tância (wan); serviços de rede local (lan); fornecimento 

de acesso à internet através de hotspots sem fios; servi-

ços de rede de área metropolitana (man); comunicação 

por terminais de computador; operação de salas de 

conversação electrónicas; fornecimento de quadros de 

avisos electrónicos; serviços de agências noticiosas; 

transmissão de notícias e informações sobre assuntos 

actuais (incluindo informações meteorológicas e es-

portivas); aluguer de tempo de acesso a bases de dados 

e redes informáticas; televisão por cabo, radiodifusão 

televisiva, radiodifusão sonora; serviços de assessoria, 

informações e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; fornecimento dos serviços 

atrás referidos em linha, através de um sítio web, da 

internet ou de outras redes informáticas e/ou acessí-

veis através de um telemóvel e de outros dispositivos 

ligados à internet.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158622

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Providenciar bases de dados de com-

putadores, electrónicas e on-line na área do entreteni-

mento e nas áreas de grupos com interesses secundá-

rios, universitários, sociais e comunitários; serviços de 

partilha de vídeos e de partilha de fotografias; diários 

e “web logs” electrónicos, com conteúdos específicos 

ou criados pelos utilizadores; serviços de publicações 

electrónicas para terceiros; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente facilitando serviços de jogos inte-

ractivos de jogadores múltiplos ou jogadores individu-

ais para jogos jogados via computadores ou redes de 

comunicação; providenciar informações sobre jogos de 

computador on-line e jogos de vídeo via computadores 

ou redes de comunicação; organização e condução de 

competições para jogadores de vídeo e jogadores de 

jogos de computador; serviços de educação e diverti-

mento; actividades desportivas e culturais; serviços de 

educação, ensino e formação à base de computador 

e assistidos por computador; serviços de criação de 

imagens digitais; serviços de divertimento e educação, 

nomeadamente, fornecimento de material de texto, 

vídeo, áudio e multimédia; serviços de divertimento, 

nomeadamente, fornecimento de jogos de computador; 

serviços de divertimento e educação, nomeadamente, 

livros electrónicos, revistas, jornais, diários, periódi-

cos, e outras publicações; serviços de divertimento e 

educação, nomeadamente, fornecimento de informa-

ção, bases de dados, directórios, e podcasts em matéria 

de divertimento, publicidade, notícias, eventos actuais, 

história, desportos, jogos, média, eventos e activida-

des culturais, tempos livres, publicações, tecnologia e 

outros temas; serviços de divertimento e educação, no-

meadamente, actuações ao vivo, eventos desportivos, 

eventos culturais, e palestras; serviços de divertimento 

e educação, nomeadamente, organizar e realizar ex-

posições, exibições, exposições, sessões de formação 

prática, seminários, formação e conferências; informa-

ção, consultoria e serviços de consultoria relacionada 

com todos os atrás referidos; publicação de diagramas, 

imagens e fotografias; serviços de educação, formação 

e de instrução relacionados com telecomunicações, 

computadores, programas de computador, concepção 

de “websites”, comércio electrónico, gestão de negó-

cios e publicidade; provisão tanto interactiva como não 

interactiva de educação, recreação, instrução, ensino 

e formação; concepção de cursos, exames e qualifica-

ções educacionais; entretenimento providenciado via 

meios electrónicos e digitais interactivos; preparação, 

organização, apresentação e condução de eventos e 

competições para fins educacionais e de entreteni-

mento; serviços de agência de bilhetes para entreteni-

mento; informação relacionada com entretenimento 

ou educação, providenciada “on-line” a partir de 

uma base de dados de computador ou da internet; 

provisão de música digital (não descarregável) da in-

ternet; provisão de música digital (não descarregável) 

de “websites”na internet de mp3 (“moving picture 

experts group-1 audio layer 3”); serviços de entreteni-

mento e de educação relacionados com o planeamen-

to, produção e distribuição de som, imagens, música 

digital, filmes, material de áudio, visual ou audiovisual 

ao vivo ou gravado para difusão por cabos terrestres, 

canais de satélite, internet sistemas sem fios ou de 

“wire-link” e outros meios de comunicação; servi-

ços de entretenimento musical; aluguer de gravações 

de som; preparação de programas de entretenimento, 

educacionais, documentários e de notícias para difu-

são; serviços de reportagens; informação relacionada 

com eventos desportivos ou culturais, actualidades e 

notícias de última hora providenciada por transmissão 

de televisão por satélite, pela internet ou por outros 

meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; provisão de informação, dados, gráfi-

cos, som, música, vídeos, animação e texto para fins de 

entretenimento; serviços de jogo; provisão de instala-

ções para clubes recreativos, desportivos e de ginásio; 

espectáculos de grupos musicais; serviços de clube de 

entretenimento, discoteca, desfile de modas e de clube 

nocturno; serviços de clube relacionados com entrete-

nimento, educação e cultura; organização, condução 

e provisão das conferências, convenções, congressos, 

seminários e “workshops” de formação; organização 

e condução de exibições, desfiles de modas, exposições 

educacionais e espectáculos e exposições culturais; 

serviços de galeria e de exposições de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com o aluguer de belas 

artes; serviços de formação relacionados com a saúde 

e a segurança ocupacionais, conservação do ambien-

te; provisão de aulas sobre charutos, aulas de provas 

de vinhos; provisão de informação de educacional 
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sobre materiais de pesquisa e agenciamento; serviços 

de preparação, organização, planeamento e gestão 

de seminários; adestramento de animais; direcção 

na produção de programas para difusão; serviços de 

instrução relacionados com a operação de máquinas 

e equipamento, incluindo equipamento audiovisual, 

que é usado para a produção de programas para difu-

são; provisão de estúdios de áudio e visuais; provisão 

de instalações para desporto; provisão de instalações 

para filmes, exposições, peças de teatro, música ou 

formação educacional; agências de reserva de bilhetes 

para entretenimento; aluguer e arrendamento de fil-

mes (filmes cinematográficos) aluguer e arrendamento 

de instrumentos musicais; aluguer e arrendamento de 

aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de 

legendagem; serviços de interpretação de linguagem 

gestual; aluguer de software de entretenimento; pro-

visão de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens, ou filmes através de telecomunicações ou 

redes de computadores; provisão de jogos de computa-

dor e competições “on-line”; aluguer de fitas de vídeo 

pré-gravadas; aluguer e arrendamento de máquinas 

de jogos; empréstimo de equipamento de jogos do tipo 

de salão de jogos; empréstimo de quadros; fotografia; 

tradução; interpretação; provisão de notícias; serviços 

de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158623

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

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

quisa e desenho relacionados com os mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software; serviços de análise 

científica e tecnológica, investigação, desenvolvimento, 

planeamento (concepção), apoio e consultoria no do-

mínio dos dispositivos, equipamentos, redes, sistemas 

e software de telecomunicações; concepção, engenha-

ria e desenvolvimento de dispositivos, equipamentos, 

redes, sistemas e software de telecomunicações; ser-

viços de análise científica e tecnológica, investigação, 

desenvolvimento, apoio e consultoria no domínio da 

inteligência artificial, nanomateriais, sensores, conec-

tividade, tecnologia da informação [ti], geolocalização 

e cartografia, navegação, hardware, software infor-

mático, tecnologias informáticas, análise de dados, 

tecnologias de áudio, tecnologias de imagem e vídeo, 

tecnologias de rádio, tecnologia médica, dispositivos 

de computação vestíveis, impressão 3d, automação, 

veículos conectados, móveis conectados, roupas co-

nectadas, produtos de consumo conectados, sistemas 

máquina a máquina (m2m), soluções de captura de 

presença; computação em nuvem; hospedagem de ser-

vidores; software como serviço [saas]; infraestrutura 

como serviço (iaas); plataforma como serviço (paas); 

serviços fornecimento de aplicativos (asp); forneci-

mento de software e aplicações móveis [não descarre-

gáveis] on-line; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha para utilização 

como interface de programação de aplicações (api); 

fornecimento de acesso temporário a ferramentas de 

desenvolvimento de software não descarregáveis em 

linha; programação de computadores; aluguer de soft-

ware e hardware; aluguer de equipamento de proces-

samento de dados; serviços de protecção contra vírus 

de computador; consultoria no domínio da poupança 

de energia; conversão de dados ou documentos de 

média física para electrónica; conversão de dados de 

programas de computador e dados [conversão não físi-

ca]; armazenamento electrónico de dados; engenharia; 

serviços de cartografia; serviços de mapeamento; ser-

viços de criação de mapas; serviços de fornecimento 

sob demanda de mapas online e digitais; criação de 

índices de informações online, sites e outros recursos 

disponíveis em redes de computadores globais para 

terceiros; serviços de imagem digital técnica; hospe-

dagem de sites de computador [web sites]; desenho 

industrial; backup de dados fora do local; pesquisa no 

campo da protecção ambiental e reciclagem; pesquisa 

e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

estudos de projectos técnicos; informação meteoroló-

gica; aluguer de servidores web; serviços informáticos 

relacionados com a captura, recolha, processamento, 

computação, tratamento, análise, organização e recu-

peração de dados; serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158624

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros para atender às necessidades dos indiví-

duos; serviços de segurança para a protecção física de 

bens tangíveis e indivíduos; serviços de redes sociais; 

agenda de endereços, calendário e serviços diários 

(sendo serviços de concierge pessoal) fornecidos a 

partir de bases de dados de computadores, da internet 

ou de outras redes electrónicas; serviços de concier-

ge para terceiros, incluindo a realização de acordos 

pessoais solicitados e o fornecimento de informações 

específicas do cliente para atender às necessidades 

dos indivíduos; verificação de identidade; verificação 

de assinatura electrónica; identificação de clientes no 

comércio electrónico (verificação de identidade); servi-

ços de segurança doméstica, incluindo serviços de se-

gurança doméstica que utilizam redes informáticas e/ 

/ou redes de telecomunicações; serviços de consultoria 

de segurança; serviços de licenciamento, incluindo o 

licenciamento de firmware e software de computador; 

serviços de assessoria, informações e consultadoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

fornecimento dos serviços atrás referidos em linha, 

através de um sítio web, da internet ou de outras redes 

informáticas e/ou acessíveis por telemóvel e por outros 

dispositivos ligados à internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158626

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; aluguer de espaços pu-

blicitários; gestão de negócios; administração de em-

presas; funções de escritório; serviços de publicidade 

para colocação de anúncios em publicações e em sites, 

incluindo sites acessíveis por telemóveis; organização, 

coordenação e realização de feiras comerciais; serviços 

de encomenda informatizada para terceiros, através 

de terminais telefónicos e de computadores, para uma 

grande variedade de produtos; serviços de administra-

ção comercial para o processamento de vendas realiza-

das numa rede informática mundial; serviços de leilão; 

serviços de pesquisa de mercado; serviços de secreta-

riado e serviços de atendimento telefónico; análise de 

dados de negócios, recolha de dados, compilação de 

dados, manipulação de dados, gestão de dados, prepa-

ração de dados, processamento de dados, recuperação 

de dados, transcrição de dados e serviços de verifi-

cação de dados; gestão de bases de dados; serviços 

de processamento de dados em linha; fornecimento 

de dados de negócios; sistematização da informação 

em bases de dados informatizadas; serviços de gestão 

comercial e de administração de empresas, prestados 

nos domínios da tecnologia da informação e da comu-

nicação; serviços de aquisição para terceiros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); contratação 

de serviços (para terceiros); fornecimento de espaço 

em sites para publicidade de bens e serviços; serviços 

de consultadoria comercial relacionados com redes de 

telecomunicações, redes informáticas e operações co-

merciais; telemarketing; análise e recuperação de in-

formações comerciais; serviços de gestão de negócios 

através de meios electrónicos; prestação de serviços 

para permitir que outras pessoas vejam e comprem 

mercadorias numa rede global de computadores; ser-

viços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com produtos de comunicações e telecomunicações, 

telefone, telemóvel, fax, telex, telegrama, modem, 

rede e hardware e software de internet, bens electró-

nicos, peças, acessórios e acessórios de telemóveis, 

smartphones, smartwatches, auriculares, equipamen-

to informático, computadores, produtos de software 

descarregáveis, jogos electrónicos, computadores, 

computadores portáteis, tabletes, relógios, câmaras, 

câmaras digitais, altifalantes, carregadores de bate-

rias, estojos para computadores, estojos para tabletes, 

estojos para telemóveis; comércio retalhista e grossista 
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de software; comércio retalhista e grossista de bens de 

tecnologia da informação e comunicação; pacotes de 

serviços comerciais retalhista e grossista de telecomu-

nicações; comércio retalhista e grossista de pacotes de 

serviços de computação em nuvem; serviços retalhistas 

e grossistas relacionados com a venda de serviços de 

computação em nuvem a terceiros, nomeadamente a 

publicidade dos serviços de computação em nuvem a 

terceiros e a habilitação de membros do público ou de 

outras empresas para encomendar ou adquirir esses 

serviços para uso próprio ou para revenda; promover 

os bens e serviços de terceiros; organização, opera-

ção, gestão e supervisão de programas e programas de 

fidelização de clientes; serviços de venda a retalho e 

por grosso relacionados com bens de entretenimento; 

serviços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com ficheiros multimédia electrónicos e conteúdos 

descarregáveis, incluindo jogos, música, filmes e apli-

cações de software para utilização em dispositivos mó-

veis; fornecimento de informações relacionadas com 

publicidade, gestão de negócios; serviços de assessoria 

e consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158627

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; ser-

viços financeiros prestados por meios electrónicos; 

serviços de seguros prestados por meios electrónicos; 

serviços de informações relacionadas com finanças, 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados in-

formática ou através de páginas web na rede informáti-

ca mundial; serviços bancários; serviços de facturação; 

serviços de verificação de crédito; serviços de cartões 

de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de 

cartões de débito; verificação de serviços de garantia; 

serviços bancários, de poupança e de investimento; 

serviços de gestão financeira; serviços de compensação 

financeira; verificação de crédito através de rede glo-

bal de informação informática; serviços de gestão de 

risco de crédito electrónico; pagamento electrónico de 

compras e serviços de pagamento electrónico de con-

tas; serviços de débito e crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, cartões de débito e cartões de débi-

to; serviços de cartões de crédito por telefone; serviços 

de informações relacionadas com finanças e seguros, 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da internet; agência para cobrança de 

taxas de gás e electricidade; fornecimento de informa-

ções fiscais; arrecadação de fundos de caridade; alu-

guer de máquinas de contagem ou processamento de 

moedas e papel-moeda; aluguer de caixas automáticas; 

aluguer de cofres; transferência electrónica de fundos, 

transacções e serviços de transacções de pagamento; 

serviços de agência para cobrança de outros encargos 

através de sistemas de cobrança de taxas de telecomu-

nicações; fornecimento de informações relacionadas 

com seguros e negócios imobiliários; avaliação imobi-

liária, financiamento imobiliário, investimento imobi-

liário; corretagem imobiliária; serviços de corretagem 

imobiliária; gestão imobiliária e serviços de consulto-

ria; recolha de rendas; fornecimento de informações fi-

nanceiras através da internet; depósito de segurança e 

emissão de serviços de vales-viagem; investimentos de 

capital; avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis]; 

serviços financeiros e de gestão de activos; questões 

financeiras, incluindo bancos, crédito, finanças, mer-

cados de câmbio e imóveis; planos de pré-pagamento e 

financiamento de bens e serviços de telecomunicações; 

emissão de fichas de valor em relação a serviços de 

assessoria, informação e consultoria de fidelização de 

clientes em relação a todos os serviços atrás referidos; 

fornecimento dos serviços atrás referidos em linha 

através de um sítio web, da internet ou de outras redes 

informáticas e/ou acessíveis através de um telemóvel 

e de outros dispositivos com ligação à internet; home 

banking; serviços bancários prestados em linha a par-

tir de uma base de dados informática ou da internet; 

serviços de corretagem de valores mobiliários, serviços 

de cotação de bolsa de valores; corretagem de acções 

e obrigações, análise financeira, prestação de serviços 

de consultoria financeira, informação e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158628

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, manutenção e reparação de 

hardware de computadores; instalação e reparação de 

aparelhos eléctricos; instalação, manutenção e repa-

ração de equipamentos de escritório; informação em 

matéria de reparações; instalação e reparação de tele-

fones.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158629

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a telecomunicações e ligações a bases 

de dados informáticas e à internet; telecomunicação 

de informações (incluindo páginas da web); serviços 

de radiodifusão; radiodifusão e transmissão de dados, 

som ou imagens; serviços de comunicações por satéli-

te, televisão e/ou rádio; aluguer, aluguer e locação de 

aparelhos de comunicação; serviços de correio electró-

nico; fornecimento de ligações de telecomunicações 

para bases de dados informáticas e sítios web na inter-

net; fornecer acesso de utilizadores à internet; difusão 

e entrega de conteúdos multimédia através de redes de 

comunicações electrónicas; serviços de radiodifusão 

digital; operação de uma plataforma de média digitali-

zada para troca de mensagens e informações; serviços 

de telecomunicações relacionados com a recolha e 

entrega de notícias e informações gerais; serviços de 

portal na internet; serviços profissionais relacionados 

com comunicações; serviços de telecomunicações; 

serviços isp, incluindo serviços de acesso à internet; 

serviços de portal na internet; serviços de portal da 

web (fornecendo acesso de utilizadores a uma rede 

global de computadores); acesso a redes de comuni-

cações fixas e móveis; serviços de telefone, telecópia, 

telex, transferência de dados, recolha e transmissão 

de mensagens, rádio-paging e correio electrónico; 

serviços de radiodifusão e transmissão de televisão e 

rádio; streaming de conteúdo audiovisual e multimí-

dia pela internet; transmissão e entrega de conteúdos 

audiovisuais e multimédia através da internet; servi-

ços de transmissão de video-on-demand; transmissão 

audiovisual; telefonia ip; transmissão electrónica de 

dados, arquivos electrónicos, software, texto, imagens, 

sons e/ou vídeo; fornecimento de conteúdos digitais 

por telecomunicações; fornecimento de serviços de 

protocolo de aplicação sem fio, incluindo aqueles que 

utilizam um canal de comunicação seguro; serviços 

de segurança de telecomunicações, nomeadamente 

fornecimento de ligações e acessos seguros, incluindo 

computadores e a rede informática mundial; serviços 

de telecomunicações relacionados com a filtragem de 

correio electrónico e outras comunicações digitais 

para o spam (comunicações digitais não solicitadas); 

fornecimento de serviços de listas telefónicas; contra-

tação, aluguer e leasing de equipamento e aparelhos 

de telecomunicações; serviços de conferência de áudio 

e vídeo e serviços de videotelefonia; serviços de rede 

de valor agregado (van); serviços de rede de longa dis-

tância (wan); serviços de rede local (lan); fornecimento 

de acesso à internet através de hotspots sem fios; servi-

ços de rede de área metropolitana (man); comunicação 

por terminais de computador; operação de salas de 

conversação electrónicas; fornecimento de quadros de 

avisos electrónicos; serviços de agências noticiosas; 

transmissão de notícias e informações sobre assuntos 

actuais (incluindo informações meteorológicas e es-

portivas); aluguer de tempo de acesso a bases de dados 

e redes informáticas; televisão por cabo, radiodifusão 

televisiva, radiodifusão sonora; serviços de assessoria, 

informações e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; fornecimento dos serviços 

atrás referidos em linha, através de um sítio web, da 

internet ou de outras redes informáticas e/ou acessí-

veis através de um telemóvel e de outros dispositivos 

ligados à internet.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158630

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Providenciar bases de dados de com-

putadores, electrónicas e on-line na área do entreteni-

mento e nas áreas de grupos com interesses secundá-

rios, universitários, sociais e comunitários; serviços de 

partilha de vídeos e de partilha de fotografias; diários 

e “web logs” electrónicos, com conteúdos específicos 

ou criados pelos utilizadores; serviços de publicações 

electrónicas para terceiros; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente facilitando serviços de jogos inte-

ractivos de jogadores múltiplos ou jogadores individu-

ais para jogos jogados via computadores ou redes de 

comunicação; providenciar informações sobre jogos de 

computador on-line e jogos de vídeo via computadores 

ou redes de comunicação; organização e condução de 

competições para jogadores de vídeo e jogadores de 

jogos de computador; serviços de educação e diverti-

mento; actividades desportivas e culturais; serviços de 

educação, ensino e formação à base de computador 

e assistidos por computador; serviços de criação de 

imagens digitais; serviços de divertimento e educação, 

nomeadamente, fornecimento de material de texto, 

vídeo, áudio e multimédia; serviços de divertimento, 

nomeadamente, fornecimento de jogos de computador; 

serviços de divertimento e educação, nomeadamente, 

livros electrónicos, revistas, jornais, diários, periódi-

cos, e outras publicações; serviços de divertimento e 

educação, nomeadamente, fornecimento de informa-

ção, bases de dados, directórios, e podcasts em matéria 

de divertimento, publicidade, notícias, eventos actuais, 

história, desportos, jogos, média, eventos e activida-

des culturais, tempos livres, publicações, tecnologia e 

outros temas; serviços de divertimento e educação, no-

meadamente, actuações ao vivo, eventos desportivos, 

eventos culturais, e palestras; serviços de divertimento 

e educação, nomeadamente, organizar e realizar ex-

posições, exibições, exposições, sessões de formação 

prática, seminários, formação e conferências; informa-

ção, consultoria e serviços de consultoria relacionada 

com todos os atrás referidos; publicação de diagramas, 

imagens e fotografias; serviços de educação, formação 

e de instrução relacionados com telecomunicações, 

computadores, programas de computador, concepção 

de “websites”, comércio electrónico, gestão de negó-

cios e publicidade; provisão tanto interactiva como não 

interactiva de educação, recreação, instrução, ensino 

e formação; concepção de cursos, exames e qualifica-

ções educacionais; entretenimento providenciado via 

meios electrónicos e digitais interactivos; preparação, 

organização, apresentação e condução de eventos e 

competições para fins educacionais e de entreteni-

mento; serviços de agência de bilhetes para entreteni-

mento; informação relacionada com entretenimento 

ou educação, providenciada “on-line” a partir de 

uma base de dados de computador ou da internet; 

provisão de música digital (não descarregável) da in-

ternet; provisão de música digital (não descarregável) 

de “websites”na internet de mp3 (“moving picture 

experts group-1 audio layer 3”); serviços de entreteni-

mento e de educação relacionados com o planeamen-

to, produção e distribuição de som, imagens, música 

digital, filmes, material de áudio, visual ou audiovisual 

ao vivo ou gravado para difusão por cabos terrestres, 

canais de satélite, internet sistemas sem fios ou de 

“wire-link” e outros meios de comunicação; servi-

ços de entretenimento musical; aluguer de gravações 

de som; preparação de programas de entretenimento, 

educacionais, documentários e de notícias para difu-

são; serviços de reportagens; informação relacionada 

com eventos desportivos ou culturais, actualidades e 

notícias de última hora providenciada por transmissão 

de televisão por satélite, pela internet ou por outros 

meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; provisão de informação, dados, gráfi-

cos, som, música, vídeos, animação e texto para fins de 

entretenimento; serviços de jogo; provisão de instala-

ções para clubes recreativos, desportivos e de ginásio; 

espectáculos de grupos musicais; serviços de clube de 

entretenimento, discoteca, desfile de modas e de clube 

nocturno; serviços de clube relacionados com entrete-

nimento, educação e cultura; organização, condução 

e provisão das conferências, convenções, congressos, 

seminários e “workshops” de formação; organização 

e condução de exibições, desfiles de modas, exposições 

educacionais e espectáculos e exposições culturais; 

serviços de galeria e de exposições de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com o aluguer de belas 

artes; serviços de formação relacionados com a saúde 

e a segurança ocupacionais, conservação do ambien-

te; provisão de aulas sobre charutos, aulas de provas 

de vinhos; provisão de informação de educacional 
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sobre materiais de pesquisa e agenciamento; serviços 

de preparação, organização, planeamento e gestão 

de seminários; adestramento de animais; direcção 

na produção de programas para difusão; serviços de 

instrução relacionados com a operação de máquinas 

e equipamento, incluindo equipamento audiovisual, 

que é usado para a produção de programas para difu-

são; provisão de estúdios de áudio e visuais; provisão 

de instalações para desporto; provisão de instalações 

para filmes, exposições, peças de teatro, música ou 

formação educacional; agências de reserva de bilhetes 

para entretenimento; aluguer e arrendamento de fil-

mes (filmes cinematográficos) aluguer e arrendamento 

de instrumentos musicais; aluguer e arrendamento de 

aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de 

legendagem; serviços de interpretação de linguagem 

gestual; aluguer de software de entretenimento; pro-

visão de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens, ou filmes através de telecomunicações ou 

redes de computadores; provisão de jogos de computa-

dor e competições “on-line”; aluguer de fitas de vídeo 

pré-gravadas; aluguer e arrendamento de máquinas 

de jogos; empréstimo de equipamento de jogos do tipo 

de salão de jogos; empréstimo de quadros; fotografia; 

tradução; interpretação; provisão de notícias; serviços 

de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158631

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

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

quisa e desenho relacionados com os mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software; serviços de análise 

científica e tecnológica, investigação, desenvolvimento, 

planeamento (concepção), apoio e consultoria no do-

mínio dos dispositivos, equipamentos, redes, sistemas 

e software de telecomunicações; concepção, engenha-

ria e desenvolvimento de dispositivos, equipamentos, 

redes, sistemas e software de telecomunicações; ser-

viços de análise científica e tecnológica, investigação, 

desenvolvimento, apoio e consultoria no domínio da 

inteligência artificial, nanomateriais, sensores, conec-

tividade, tecnologia da informação [ti], geolocalização 

e cartografia, navegação, hardware, software infor-

mático, tecnologias informáticas, análise de dados, 

tecnologias de áudio, tecnologias de imagem e vídeo, 

tecnologias de rádio, tecnologia médica, dispositivos 

de computação vestíveis, impressão 3d, automação, 

veículos conectados, móveis conectados, roupas co-

nectadas, produtos de consumo conectados, sistemas 

máquina a máquina (m2m), soluções de captura de 

presença; computação em nuvem; hospedagem de ser-

vidores; software como serviço [saas]; infraestrutura 

como serviço (iaas); plataforma como serviço (paas); 

serviços fornecimento de aplicativos (asp); forneci-

mento de software e aplicações móveis [não descarre-

gáveis] on-line; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha para utilização 

como interface de programação de aplicações (api); 

fornecimento de acesso temporário a ferramentas de 

desenvolvimento de software não descarregáveis em 

linha; programação de computadores; aluguer de soft-

ware e hardware; aluguer de equipamento de proces-

samento de dados; serviços de protecção contra vírus 

de computador; consultoria no domínio da poupança 

de energia; conversão de dados ou documentos de 

média física para electrónica; conversão de dados de 

programas de computador e dados [conversão não físi-

ca]; armazenamento electrónico de dados; engenharia; 

serviços de cartografia; serviços de mapeamento; ser-

viços de criação de mapas; serviços de fornecimento 

sob demanda de mapas online e digitais; criação de 

índices de informações online, sites e outros recursos 

disponíveis em redes de computadores globais para 

terceiros; serviços de imagem digital técnica; hospe-

dagem de sites de computador [web sites]; desenho 

industrial; backup de dados fora do local; pesquisa no 

campo da protecção ambiental e reciclagem; pesquisa 

e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

estudos de projectos técnicos; informação meteoroló-

gica; aluguer de servidores web; serviços informáticos 

relacionados com a captura, recolha, processamento, 

computação, tratamento, análise, organização e recu-

peração de dados; serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158632

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros para atender às necessidades dos indiví-

duos; serviços de segurança para a protecção física de 

bens tangíveis e indivíduos; serviços de redes sociais; 

agenda de endereços, calendário e serviços diários 

(sendo serviços de concierge pessoal) fornecidos a 

partir de bases de dados de computadores, da internet 

ou de outras redes electrónicas; serviços de concier-

ge para terceiros, incluindo a realização de acordos 

pessoais solicitados e o fornecimento de informações 

específicas do cliente para atender às necessidades 

dos indivíduos; verificação de identidade; verificação 

de assinatura electrónica; identificação de clientes no 

comércio electrónico (verificação de identidade); servi-

ços de segurança doméstica, incluindo serviços de se-

gurança doméstica que utilizam redes informáticas e/ 

/ou redes de telecomunicações; serviços de consultoria 

de segurança; serviços de licenciamento, incluindo o 

licenciamento de firmware e software de computador; 

serviços de assessoria, informações e consultadoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

fornecimento dos serviços atrás referidos em linha, 

através de um sítio web, da internet ou de outras redes 

informáticas e/ou acessíveis por telemóvel e por outros 

dispositivos ligados à internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158634

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; aluguer de espaços pu-

blicitários; gestão de negócios; administração de em-

presas; funções de escritório; serviços de publicidade 

para colocação de anúncios em publicações e em sites, 

incluindo sites acessíveis por telemóveis; organização, 

coordenação e realização de feiras comerciais; serviços 

de encomenda informatizada para terceiros, através 

de terminais telefónicos e de computadores, para uma 

grande variedade de produtos; serviços de administra-

ção comercial para o processamento de vendas realiza-

das numa rede informática mundial; serviços de leilão; 

serviços de pesquisa de mercado; serviços de secreta-

riado e serviços de atendimento telefónico; análise de 

dados de negócios, recolha de dados, compilação de 

dados, manipulação de dados, gestão de dados, prepa-

ração de dados, processamento de dados, recuperação 

de dados, transcrição de dados e serviços de verifi-

cação de dados; gestão de bases de dados; serviços 

de processamento de dados em linha; fornecimento 

de dados de negócios; sistematização da informação 

em bases de dados informatizadas; serviços de gestão 

comercial e de administração de empresas, prestados 

nos domínios da tecnologia da informação e da comu-

nicação; serviços de aquisição para terceiros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); contratação 

de serviços (para terceiros); fornecimento de espaço 

em sites para publicidade de bens e serviços; serviços 

de consultadoria comercial relacionados com redes de 

telecomunicações, redes informáticas e operações co-

merciais; telemarketing; análise e recuperação de in-

formações comerciais; serviços de gestão de negócios 

através de meios electrónicos; prestação de serviços 

para permitir que outras pessoas vejam e comprem 

mercadorias numa rede global de computadores; ser-

viços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com produtos de comunicações e telecomunicações, 

telefone, telemóvel, fax, telex, telegrama, modem, 

rede e hardware e software de internet, bens electró-

nicos, peças, acessórios e acessórios de telemóveis, 

smartphones, smartwatches, auriculares, equipamen-

to informático, computadores, produtos de software 

descarregáveis, jogos electrónicos, computadores, 

computadores portáteis, tabletes, relógios, câmaras, 

câmaras digitais, altifalantes, carregadores de bate-
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rias, estojos para computadores, estojos para tabletes, 

estojos para telemóveis; comércio retalhista e grossista 

de software; comércio retalhista e grossista de bens de 

tecnologia da informação e comunicação; pacotes de 

serviços comerciais retalhista e grossista de telecomu-

nicações; comércio retalhista e grossista de pacotes de 

serviços de computação em nuvem; serviços retalhistas 

e grossistas relacionados com a venda de serviços de 

computação em nuvem a terceiros, nomeadamente a 

publicidade dos serviços de computação em nuvem a 

terceiros e a habilitação de membros do público ou de 

outras empresas para encomendar ou adquirir esses 

serviços para uso próprio ou para revenda; promover 

os bens e serviços de terceiros; organização, opera-

ção, gestão e supervisão de programas e programas de 

fidelização de clientes; serviços de venda a retalho e 

por grosso relacionados com bens de entretenimento; 

serviços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com ficheiros multimédia electrónicos e conteúdos 

descarregáveis, incluindo jogos, música, filmes e apli-

cações de software para utilização em dispositivos mó-

veis; fornecimento de informações relacionadas com 

publicidade, gestão de negócios; serviços de assessoria 

e consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158635

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; ser-

viços financeiros prestados por meios electrónicos; 

serviços de seguros prestados por meios electrónicos; 

serviços de informações relacionadas com finanças, 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados in-

formática ou através de páginas web na rede informáti-

ca mundial; serviços bancários; serviços de facturação; 

serviços de verificação de crédito; serviços de cartões 

de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de 

cartões de débito; verificação de serviços de garantia; 

serviços bancários, de poupança e de investimento; 

serviços de gestão financeira; serviços de compensação 

financeira; verificação de crédito através de rede glo-

bal de informação informática; serviços de gestão de 

risco de crédito electrónico; pagamento electrónico de 

compras e serviços de pagamento electrónico de con-

tas; serviços de débito e crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, cartões de débito e cartões de débi-

to; serviços de cartões de crédito por telefone; serviços 

de informações relacionadas com finanças e seguros, 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da internet; agência para cobrança de 

taxas de gás e electricidade; fornecimento de informa-

ções fiscais; arrecadação de fundos de caridade; alu-

guer de máquinas de contagem ou processamento de 

moedas e papel-moeda; aluguer de caixas automáticas; 

aluguer de cofres; transferência electrónica de fundos, 

transacções e serviços de transacções de pagamento; 

serviços de agência para cobrança de outros encargos 

através de sistemas de cobrança de taxas de telecomu-

nicações; fornecimento de informações relacionadas 

com seguros e negócios imobiliários; avaliação imobi-

liária, financiamento imobiliário, investimento imobi-

liário; corretagem imobiliária; serviços de corretagem 

imobiliária; gestão imobiliária e serviços de consulto-

ria; recolha de rendas; fornecimento de informações fi-

nanceiras através da internet; depósito de segurança e 

emissão de serviços de vales-viagem; investimentos de 

capital; avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis]; 

serviços financeiros e de gestão de activos; questões 

financeiras, incluindo bancos, crédito, finanças, mer-

cados de câmbio e imóveis; planos de pré-pagamento e 

financiamento de bens e serviços de telecomunicações; 

emissão de fichas de valor em relação a serviços de 

assessoria, informação e consultoria de fidelização de 

clientes em relação a todos os serviços atrás referidos; 

fornecimento dos serviços atrás referidos em linha 

através de um sítio web, da internet ou de outras redes 

informáticas e/ou acessíveis através de um telemóvel 

e de outros dispositivos com ligação à internet; home 

banking; serviços bancários prestados em linha a par-

tir de uma base de dados informática ou da internet; 

serviços de corretagem de valores mobiliários, serviços 

de cotação de bolsa de valores; corretagem de acções 

e obrigações, análise financeira, prestação de serviços 

de consultoria financeira, informação e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158636

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, manutenção e reparação de 

hardware de computadores; instalação e reparação de 

aparelhos eléctricos; instalação, manutenção e repa-

ração de equipamentos de escritório; informação em 

matéria de reparações; instalação e reparação de tele-

fones.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158637

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a telecomunicações e ligações a bases 

de dados informáticas e à internet; telecomunicação 

de informações (incluindo páginas da web); serviços 

de radiodifusão; radiodifusão e transmissão de dados, 

som ou imagens; serviços de comunicações por satéli-

te, televisão e/ou rádio; aluguer, aluguer e locação de 

aparelhos de comunicação; serviços de correio electró-

nico; fornecimento de ligações de telecomunicações 

para bases de dados informáticas e sítios web na inter-

net; fornecer acesso de utilizadores à internet; difusão 

e entrega de conteúdos multimédia através de redes de 

comunicações electrónicas; serviços de radiodifusão 

digital; operação de uma plataforma de média digitali-

zada para troca de mensagens e informações; serviços 

de telecomunicações relacionados com a recolha e 

entrega de notícias e informações gerais; serviços de 

portal na internet; serviços profissionais relacionados 

com comunicações; serviços de telecomunicações; 

serviços isp, incluindo serviços de acesso à internet; 

serviços de portal na internet; serviços de portal da 

web (fornecendo acesso de utilizadores a uma rede 

global de computadores); acesso a redes de comuni-

cações fixas e móveis; serviços de telefone, telecópia, 

telex, transferência de dados, recolha e transmissão 

de mensagens, rádio-paging e correio electrónico; 

serviços de radiodifusão e transmissão de televisão e 

rádio; streaming de conteúdo audiovisual e multimí-

dia pela internet; transmissão e entrega de conteúdos 

audiovisuais e multimédia através da internet; servi-

ços de transmissão de video-on-demand; transmissão 

audiovisual; telefonia ip; transmissão electrónica de 

dados, arquivos electrónicos, software, texto, imagens, 

sons e/ou vídeo; fornecimento de conteúdos digitais 

por telecomunicações; fornecimento de serviços de 

protocolo de aplicação sem fio, incluindo aqueles que 

utilizam um canal de comunicação seguro; serviços 

de segurança de telecomunicações, nomeadamente 

fornecimento de ligações e acessos seguros, incluindo 

computadores e a rede informática mundial; serviços 

de telecomunicações relacionados com a filtragem de 

correio electrónico e outras comunicações digitais 

para o spam (comunicações digitais não solicitadas); 

fornecimento de serviços de listas telefónicas; contra-

tação, aluguer e leasing de equipamento e aparelhos 

de telecomunicações; serviços de conferência de áudio 

e vídeo e serviços de videotelefonia; serviços de rede 

de valor agregado (van); serviços de rede de longa dis-

tância (wan); serviços de rede local (lan); fornecimento 

de acesso à internet através de hotspots sem fios; servi-

ços de rede de área metropolitana (man); comunicação 

por terminais de computador; operação de salas de 

conversação electrónicas; fornecimento de quadros de 

avisos electrónicos; serviços de agências noticiosas; 

transmissão de notícias e informações sobre assuntos 

actuais (incluindo informações meteorológicas e des-

portivas); aluguer de tempo de acesso a bases de dados 

e redes informáticas; televisão por cabo, radiodifusão 

televisiva, radiodifusão sonora; serviços de assessoria, 

informações e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; fornecimento dos serviços 

atrás referidos em linha, através de um sítio web, da 

internet ou de outras redes informáticas e/ou acessí-

veis através de um telemóvel e de outros dispositivos 

ligados à internet.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158638

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Providenciar bases de dados de com-

putadores, electrónicas e on-line na área do entreteni-

mento e nas áreas de grupos com interesses secundá-

rios, universitários, sociais e comunitários; serviços de 

partilha de vídeos e de partilha de fotografias; diários 

e “web logs” electrónicos, com conteúdos específicos 

ou criados pelos utilizadores; serviços de publicações 

electrónicas para terceiros; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente facilitando serviços de jogos inter-

activos de jogadores múltiplos ou jogadores indivi-

duais para jogos jogados via computadores ou redes de 

comunicação; providenciar informações sobre jogos de 

computador on-line e jogos de vídeo via computadores 

ou redes de comunicação; organização e condução de 

competições para jogadores de vídeo e jogadores de 

jogos de computador; serviços de educação e diverti-

mento; actividades desportivas e culturais; serviços de 

educação, ensino e formação à base de computador 

e assistidos por computador; serviços de criação de 

imagens digitais; serviços de divertimento e educação, 

nomeadamente, fornecimento de material de texto, 

vídeo, áudio e multimédia; serviços de divertimento, 

nomeadamente, fornecimento de jogos de computador; 

serviços de divertimento e educação, nomeadamente, 

livros electrónicos, revistas, jornais, diários, periódi-

cos, e outras publicações; serviços de divertimento e 

educação, nomeadamente, fornecimento de informa-

ção, bases de dados, directórios, e podcasts em matéria 

de divertimento, publicidade, notícias, eventos actuais, 

história, desportos, jogos, média, eventos e activida-

des culturais, tempos livres, publicações, tecnologia e 

outros temas; serviços de divertimento e educação, no-

meadamente, actuações ao vivo, eventos desportivos, 

eventos culturais, e palestras; serviços de divertimento 

e educação, nomeadamente, organizar e realizar ex-

posições, exibições, exposições, sessões de formação 

prática, seminários, formação e conferências; informa-

ção, consultoria e serviços de consultoria relacionada 

com todos os atrás referidos; publicação de diagramas, 

imagens e fotografias; serviços de educação, formação 

e de instrução relacionados com telecomunicações, 

computadores, programas de computador, concepção 

de “websites”, comércio electrónico, gestão de negó-

cios e publicidade; provisão tanto interactiva como não 

interactiva de educação, recreação, instrução, ensino 

e formação; concepção de cursos, exames e qualifica-

ções educacionais; entretenimento providenciado via 

meios electrónicos e digitais interactivos; preparação, 

organização, apresentação e condução de eventos e 

competições para fins educacionais e de entreteni-

mento; serviços de agência de bilhetes para entreteni-

mento; informação relacionada com entretenimento 

ou educação, providenciada “on-line” a partir de 

uma base de dados de computador ou da internet; 

provisão de música digital (não descarregável) da in-

ternet; provisão de música digital (não descarregável) 

de “websites”na internet de mp3 (“moving picture 

experts group-1 audio layer 3”); serviços de entreteni-

mento e de educação relacionados com o planeamen-

to, produção e distribuição de som, imagens, música 

digital, filmes, material de áudio, visual ou audiovisual 

ao vivo ou gravado para difusão por cabos terrestres, 

canais de satélite, internet sistemas sem fios ou de 

“wire-link” e outros meios de comunicação; servi-

ços de entretenimento musical; aluguer de gravações 

de som; preparação de programas de entretenimento, 

educacionais, documentários e de notícias para difu-

são; serviços de reportagens; informação relacionada 

com eventos desportivos ou culturais, actualidades e 

notícias de última hora providenciada por transmissão 

de televisão por satélite, pela internet ou por outros 

meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; provisão de informação, dados, gráfi-

cos, som, música, vídeos, animação e texto para fins de 

entretenimento; serviços de jogo; provisão de instala-

ções para clubes recreativos, desportivos e de ginásio; 

espectáculos de grupos musicais; serviços de clube de 

entretenimento, discoteca, desfile de modas e de clube 

nocturno; serviços de clube relacionados com entrete-

nimento, educação e cultura; organização, condução 

e provisão das conferências, convenções, congressos, 

seminários e “workshops” de formação; organização 

e condução de exibições, desfiles de modas, exposições 

educacionais e espectáculos e exposições culturais; 

serviços de galeria e de exposições de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com o aluguer de belas 

artes; serviços de formação relacionados com a saúde 

e a segurança ocupacionais, conservação do ambien-

te; provisão de aulas sobre charutos, aulas de provas 

de vinhos; provisão de informação de educacional 
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sobre materiais de pesquisa e agenciamento; serviços 

de preparação, organização, planeamento e gestão 

de seminários; adestramento de animais; direcção 

na produção de programas para difusão; serviços de 

instrução relacionados com a operação de máquinas 

e equipamento, incluindo equipamento audiovisual, 

que é usado para a produção de programas para difu-

são; provisão de estúdios de áudio e visuais; provisão 

de instalações para desporto; provisão de instalações 

para filmes, exposições, peças de teatro, música ou 

formação educacional; agências de reserva de bilhetes 

para entretenimento; aluguer e arrendamento de fil-

mes (filmes cinematográficos) aluguer e arrendamento 

de instrumentos musicais; aluguer e arrendamento de 

aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de 

legendagem; serviços de interpretação de linguagem 

gestual; aluguer de software de entretenimento; pro-

visão de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens, ou filmes através de telecomunicações ou 

redes de computadores; provisão de jogos de computa-

dor e competições “on-line”; aluguer de fitas de vídeo 

pré-gravadas; aluguer e arrendamento de máquinas 

de jogos; empréstimo de equipamento de jogos do tipo 

de salão de jogos; empréstimo de quadros; fotografia; 

tradução; interpretação; provisão de notícias; serviços 

de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158639

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

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

quisa e desenho relacionados com os mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software; serviços de análise 

científica e tecnológica, investigação, desenvolvimento, 

planeamento (concepção), apoio e consultoria no do-

mínio dos dispositivos, equipamentos, redes, sistemas 

e software de telecomunicações; concepção, engenha-

ria e desenvolvimento de dispositivos, equipamentos, 

redes, sistemas e software de telecomunicações; ser-

viços de análise científica e tecnológica, investigação, 

desenvolvimento, apoio e consultoria no domínio da 

inteligência artificial, nanomateriais, sensores, conec-

tividade, tecnologia da informação [ti], geolocalização 

e cartografia, navegação, hardware, software infor-

mático, tecnologias informáticas, análise de dados, 

tecnologias de áudio, tecnologias de imagem e vídeo, 

tecnologias de rádio, tecnologia médica, dispositivos 

de computação vestíveis, impressão 3d, automação, 

veículos conectados, móveis conectados, roupas co-

nectadas, produtos de consumo conectados, sistemas 

máquina a máquina (m2m), soluções de captura de 

presença; computação em nuvem; hospedagem de ser-

vidores; software como serviço [saas]; infraestrutura 

como serviço (iaas); plataforma como serviço (paas); 

serviços fornecimento de aplicativos (asp); forneci-

mento de software e aplicações móveis [não descarre-

gáveis] on-line; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha para utilização 

como interface de programação de aplicações (api); 

fornecimento de acesso temporário a ferramentas de 

desenvolvimento de software não descarregáveis em 

linha; programação de computadores; aluguer de soft-

ware e hardware; aluguer de equipamento de proces-

samento de dados; serviços de protecção contra vírus 

de computador; consultoria no domínio da poupança 

de energia; conversão de dados ou documentos de 

média física para electrónica; conversão de dados de 

programas de computador e dados [conversão não físi-

ca]; armazenamento electrónico de dados; engenharia; 

serviços de cartografia; serviços de mapeamento; ser-

viços de criação de mapas; serviços de fornecimento 

sob demanda de mapas online e digitais; criação de 

índices de informações online, sites e outros recursos 

disponíveis em redes de computadores globais para 

terceiros; serviços de imagem digital técnica; hospe-

dagem de sites de computador [web sites]; desenho 

industrial; backup de dados fora do local; pesquisa no 

campo da protecção ambiental e reciclagem; pesquisa 

e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

estudos de projectos técnicos; informação meteoroló-

gica; aluguer de servidores web; serviços informáticos 

relacionados com a captura, recolha, processamento, 

computação, tratamento, análise, organização e recu-

peração de dados; serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158640

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros para atender às necessidades dos indiví-

duos; serviços de segurança para a protecção física de 

bens tangíveis e indivíduos; serviços de redes sociais; 

agenda de endereços, calendário e serviços diários 

(sendo serviços de concierge pessoal) fornecidos a 

partir de bases de dados de computadores, da internet 

ou de outras redes electrónicas; serviços de concier-

ge para terceiros, incluindo a realização de acordos 

pessoais solicitados e o fornecimento de informações 

específicas do cliente para atender às necessidades 

dos indivíduos; verificação de identidade; verificação 

de assinatura electrónica; identificação de clientes no 

comércio electrónico (verificação de identidade); servi-

ços de segurança doméstica, incluindo serviços de se-

gurança doméstica que utilizam redes informáticas e/

ou redes de telecomunicações; serviços de consultoria 

de segurança; serviços de licenciamento, incluindo o 

licenciamento de firmware e software de computador; 

serviços de assessoria, informações e consultadoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

fornecimento dos serviços atrás referidos em linha, 

através de um sítio web, da internet ou de outras redes 

informáticas e/ou acessíveis por telemóvel e por outros 

dispositivos ligados à internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158642

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; aluguer de espaços pu-

blicitários; gestão de negócios; administração de em-

presas; funções de escritório; serviços de publicidade 

para colocação de anúncios em publicações e em sites, 

incluindo sites acessíveis por telemóveis; organização, 

coordenação e realização de feiras comerciais; serviços 

de encomenda informatizada para terceiros, através 

de terminais telefónicos e de computadores, para uma 

grande variedade de produtos; serviços de administra-

ção comercial para o processamento de vendas realiza-

das numa rede informática mundial; serviços de leilão; 

serviços de pesquisa de mercado; serviços de secreta-

riado e serviços de atendimento telefónico; análise de 

dados de negócios, recolha de dados, compilação de 

dados, manipulação de dados, gestão de dados, prepa-

ração de dados, processamento de dados, recuperação 

de dados, transcrição de dados e serviços de verifi-

cação de dados; gestão de bases de dados; serviços 

de processamento de dados em linha; fornecimento 

de dados de negócios; sistematização da informação 

em bases de dados informatizadas; serviços de gestão 

comercial e de administração de empresas, prestados 

nos domínios da tecnologia da informação e da comu-

nicação; serviços de aquisição para terceiros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); contratação 

de serviços (para terceiros); fornecimento de espaço 

em sites para publicidade de bens e serviços; serviços 

de consultadoria comercial relacionados com redes de 

telecomunicações, redes informáticas e operações co-

merciais; telemarketing; análise e recuperação de in-

formações comerciais; serviços de gestão de negócios 

através de meios electrónicos; prestação de serviços 

para permitir que outras pessoas vejam e comprem 

mercadorias numa rede global de computadores; ser-

viços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com produtos de comunicações e telecomunicações, 

telefone, telemóvel, fax, telex, telegrama, modem, 

rede e hardware e software de internet, bens electró-

nicos, peças, acessórios e acessórios de telemóveis, 

smartphones, smartwatches, auriculares, equipamento 

informático, computadores, produtos de software des-

carregáveis, jogos electrónicos, computadores, compu-

tadores portáteis, tabletes, relógios, câmaras, câmaras 

digitais, altifalantes, carregadores de baterias, estojos 
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para computadores, estojos para tabletes, estojos para 

telemóveis; comércio retalhista e grossista de software; 

comércio retalhista e grossista de bens de tecnologia 

da informação e comunicação; pacotes de serviços 

comerciais retalhista e grossista de telecomunicações; 

comércio retalhista e grossista de  pacotes de servi-

ços de computação em nuvem; serviços retalhistas e 

grossistas relacionados com a venda de serviços de 

computação em nuvem a terceiros, nomeadamente a 

publicidade dos serviços de computação em nuvem a 

terceiros e a habilitação de membros do público ou de 

outras empresas para encomendar ou adquirir esses 

serviços para uso próprio ou para revenda; promover 

os bens e serviços de terceiros; organização, opera-

ção, gestão e supervisão de programas e programas de 

fidelização de clientes; serviços de venda a retalho e 

por grosso relacionados com bens de entretenimento; 

serviços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com ficheiros multimédia electrónicos e conteúdos 

descarregáveis, incluindo jogos, música, filmes e apli-

cações de software para utilização em dispositivos mó-

veis; fornecimento de informações relacionadas com 

publicidade, gestão de negócios; serviços de assessoria 

e consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158643

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; ser-

viços financeiros prestados por meios electrónicos; 

serviços de seguros prestados por meios electrónicos; 

serviços de informações relacionadas com finanças, 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados in-

formática ou através de páginas web na rede informáti-

ca mundial; serviços bancários; serviços de facturação; 

serviços de verificação de crédito; serviços de cartões 

de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de 

cartões de débito; verificação de serviços de garantia; 

serviços bancários, de poupança e de investimento; 

serviços de gestão financeira; serviços de compensação 

financeira; verificação de crédito através de rede glo-

bal de informação informática; serviços de gestão de 

risco de crédito electrónico; pagamento electrónico de 

compras e serviços de pagamento electrónico de con-

tas; serviços de débito e crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, cartões de débito e cartões de débi-

to; serviços de cartões de crédito por telefone; serviços 

de informações relacionadas com finanças e seguros, 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da internet; agência para cobrança de 

taxas de gás e electricidade; fornecimento de informa-

ções fiscais; arrecadação de fundos de caridade; alu-

guer de máquinas de contagem ou processamento de 

moedas e papel-moeda; aluguer de caixas automáticas; 

aluguer de cofres; transferência electrónica de fundos, 

transacções e serviços de transacções de pagamento; 

serviços de agência para cobrança de outros encargos 

através de sistemas de cobrança de taxas de telecomu-

nicações; fornecimento de informações relacionadas 

com seguros e negócios imobiliários; avaliação imobi-

liária, financiamento imobiliário, investimento imobi-

liário; corretagem imobiliária; serviços de corretagem 

imobiliária; gestão imobiliária e serviços de consulto-

ria; recolha de rendas; fornecimento de informações fi-

nanceiras através da internet; depósito de segurança e 

emissão de serviços de vales-viagem; investimentos de 

capital; avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis]; 

serviços financeiros e de gestão de activos; questões 

financeiras, incluindo bancos, crédito, finanças, mer-

cados de câmbio e imóveis; planos de pré-pagamento e 

financiamento de bens e serviços de telecomunicações; 

emissão de fichas de valor em relação a serviços de 

assessoria, informação e consultoria de fidelização de 

clientes em relação a todos os serviços atrás referidos; 

fornecimento dos serviços atrás referidos em linha 

através de um sítio web, da internet ou de outras redes 

informáticas e/ou acessíveis através de um telemóvel 

e de outros dispositivos com ligação à internet; home 

banking; serviços bancários prestados em linha a par-

tir de uma base de dados informática ou da internet; 

serviços de corretagem de valores mobiliários, serviços 

de cotação de bolsa de valores; corretagem de acções 

e obrigações, análise financeira, prestação de serviços 

de consultoria financeira, informação e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158644

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, manutenção e reparação de 

hardware de computadores; instalação e reparação de 

aparelhos eléctricos; instalação, manutenção e repa-

ração de equipamentos de escritório; informação em 

matéria de reparações; instalação e reparação de tele-

fones.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158645

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a telecomunicações e ligações a bases 

de dados informáticas e à internet; telecomunicação 

de informações (incluindo páginas da web); serviços 

de radiodifusão; radiodifusão e transmissão de dados, 

som ou imagens; serviços de comunicações por satéli-

te, televisão e/ou rádio; aluguer, aluguer e locação de 

aparelhos de comunicação; serviços de correio electró-

nico; fornecimento de ligações de telecomunicações 

para bases de dados informáticas e sítios web na inter-

net; fornecer acesso de utilizadores à internet; difusão 

e entrega de conteúdos multimédia através de redes de 

comunicações electrónicas; serviços de radiodifusão 

digital; operação de uma plataforma de média digitali-

zada para troca de mensagens e informações; serviços 

de telecomunicações relacionados com a recolha e 

entrega de notícias e informações gerais; serviços de 

portal na internet; serviços profissionais relacionados 

com comunicações; serviços de telecomunicações; 

serviços isp, incluindo serviços de acesso à internet; 

serviços de portal na internet; serviços de portal da 

web (fornecendo acesso de utilizadores a uma rede 

global de computadores); acesso a redes de comuni-

cações fixas e móveis; serviços de telefone, telecópia, 

telex, transferência de dados, recolha e transmissão 

de mensagens, rádio-paging e correio electrónico; 

serviços de radiodifusão e transmissão de televisão e 

rádio; streaming de conteúdo audiovisual e multimí-

dia pela internet; transmissão e entrega de conteúdos 

audiovisuais e multimédia através da internet; servi-

ços de transmissão de video-on-demand; transmissão 

audiovisual; telefonia ip; transmissão electrónica de 

dados, arquivos electrónicos, software, texto, imagens, 

sons e/ou vídeo; fornecimento de conteúdos digitais 

por telecomunicações; fornecimento de serviços de 

protocolo de aplicação sem fio, incluindo aqueles que 

utilizam um canal de comunicação seguro; serviços 

de segurança de telecomunicações, nomeadamente 

fornecimento de ligações e acessos seguros, incluindo 

computadores e a rede informática mundial; serviços 

de telecomunicações relacionados com a filtragem de 

correio electrónico e outras comunicações digitais 

para o spam (comunicações digitais não solicitadas); 

fornecimento de serviços de listas telefónicas; contra-

tação, aluguer e leasing de equipamento e aparelhos 

de telecomunicações; serviços de conferência de áudio 

e vídeo e serviços de videotelefonia; serviços de rede 

de valor agregado (van); serviços de rede de longa dis-

tância (wan); serviços de rede local (lan); fornecimento 

de acesso à internet através de hotspots sem fios; servi-

ços de rede de área metropolitana (man); comunicação 

por terminais de computador; operação de salas de 

conversação electrónicas; fornecimento de quadros de 

avisos electrónicos; serviços de agências noticiosas; 

transmissão de notícias e informações sobre assuntos 

actuais (incluindo informações meteorológicas e es-

portivas); aluguer de tempo de acesso a bases de dados 

e redes informáticas; televisão por cabo, radiodifusão 

televisiva, radiodifusão sonora; serviços de assessoria, 

informações e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; fornecimento dos serviços 

atrás referidos em linha, através de um sítio web, da 

internet ou de outras redes informáticas e/ou acessí-

veis através de um telemóvel e de outros dispositivos 

ligados à internet.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158646

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Providenciar bases de dados de com-

putadores, electrónicas e on-line na área do entreteni-

mento e nas áreas de grupos com interesses secundá-

rios, universitários, sociais e comunitários; serviços de 

partilha de vídeos e de partilha de fotografias; diários 

e “web logs” electrónicos, com conteúdos específicos 

ou criados pelos utilizadores; serviços de publicações 

electrónicas para terceiros; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente facilitando serviços de jogos inter-

activos de jogadores múltiplos ou jogadores indivi-

duais para jogos jogados via computadores ou redes de 

comunicação; providenciar informações sobre jogos de 

computador on-line e jogos de vídeo via computadores 

ou redes de comunicação; organização e condução de 

competições para jogadores de vídeo e jogadores de 

jogos de computador; serviços de educação e diverti-

mento; actividades desportivas e culturais; serviços de 

educação, ensino e formação à base de computador 

e assistidos por computador; serviços de criação de 

imagens digitais; serviços de divertimento e educação, 

nomeadamente, fornecimento de material de texto, 

vídeo, áudio e multimédia; serviços de divertimento, 

nomeadamente, fornecimento de jogos de computador; 

serviços de divertimento e educação, nomeadamente, 

livros electrónicos, revistas, jornais, diários, periódi-

cos, e outras publicações; serviços de divertimento e 

educação, nomeadamente, fornecimento de informa-

ção, bases de dados, directórios, e podcasts em matéria 

de divertimento, publicidade, notícias, eventos actuais, 

história, desportos, jogos, média, eventos e activida-

des culturais, tempos livres, publicações, tecnologia e 

outros temas; serviços de divertimento e educação, no-

meadamente, actuações ao vivo, eventos desportivos, 

eventos culturais, e palestras; serviços de divertimento 

e educação, nomeadamente, organizar e realizar ex-

posições, exibições, exposições, sessões de formação 

prática, seminários, formação e conferências; informa-

ção, consultoria e serviços de consultoria relacionada 

com todos os atrás referidos; publicação de diagramas, 

imagens e fotografias; serviços de educação, formação 

e de instrução relacionados com telecomunicações, 

computadores, programas de computador, concepção 

de “websites”, comércio electrónico, gestão de negó-

cios e publicidade; provisão tanto interactiva como não 

interactiva de educação, recreação, instrução, ensino 

e formação; concepção de cursos, exames e qualifica-

ções educacionais; entretenimento providenciado via 

meios electrónicos e digitais interactivos; preparação, 

organização, apresentação e condução de eventos e 

competições para fins educacionais e de entreteni-

mento; serviços de agência de bilhetes para entreteni-

mento; informação relacionada com entretenimento 

ou educação, providenciada “on-line” a partir de 

uma base de dados de computador ou da internet; 

provisão de música digital (não descarregável) da in-

ternet; provisão de música digital (não descarregável) 

de “websites”na internet de mp3 (“moving picture 

experts group-1 audio layer 3”); serviços de entreteni-

mento e de educação relacionados com o planeamen-

to, produção e distribuição de som, imagens, música 

digital, filmes, material de áudio, visual ou audiovisual 

ao vivo ou gravado para difusão por cabos terrestres, 

canais de satélite, internet sistemas sem fios ou de 

“wire-link” e outros meios de comunicação; servi-

ços de entretenimento musical; aluguer de gravações 

de som; preparação de programas de entretenimento, 

educacionais, documentários e de notícias para difu-

são; serviços de reportagens; informação relacionada 

com eventos desportivos ou culturais, actualidades e 

notícias de última hora providenciada por transmissão 

de televisão por satélite, pela internet ou por outros 

meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; provisão de informação, dados, gráfi-

cos, som, música, vídeos, animação e texto para fins de 

entretenimento; serviços de jogo; provisão de instala-

ções para clubes recreativos, desportivos e de ginásio; 

espectáculos de grupos musicais; serviços de clube de 

entretenimento, discoteca, desfile de modas e de clube 

nocturno; serviços de clube relacionados com entrete-

nimento, educação e cultura; organização, condução 

e provisão das conferências, convenções, congressos, 

seminários e “workshops” de formação; organização 

e condução de exibições, desfiles de modas, exposições 

educacionais e espectáculos e exposições culturais; 

serviços de galeria e de exposições de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com o aluguer de belas 

artes; serviços de formação relacionados com a saúde 

e a segurança ocupacionais, conservação do ambien-

te; provisão de aulas sobre charutos, aulas de provas 

de vinhos; provisão de informação de educacional 
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sobre materiais de pesquisa e agenciamento; serviços 

de preparação, organização, planeamento e gestão 

de seminários; adestramento de animais; direcção 

na produção de programas para difusão; serviços de 

instrução relacionados com a operação de máquinas 

e equipamento, incluindo equipamento audiovisual, 

que é usado para a produção de programas para difu-

são; provisão de estúdios de áudio e visuais; provisão 

de instalações para desporto; provisão de instalações 

para filmes, exposições, peças de teatro, música ou 

formação educacional; agências de reserva de bilhetes 

para entretenimento; aluguer e arrendamento de fil-

mes (filmes cinematográficos) aluguer e arrendamento 

de instrumentos musicais; aluguer e arrendamento de 

aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de 

legendagem; serviços de interpretação de linguagem 

gestual; aluguer de software de entretenimento; pro-

visão de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens, ou filmes através de telecomunicações ou 

redes de computadores; provisão de jogos de computa-

dor e competições “on-line”; aluguer de fitas de vídeo 

pré-gravadas; aluguer e arrendamento de máquinas 

de jogos; empréstimo de equipamento de jogos do tipo 

de salão de jogos; empréstimo de quadros; fotografia; 

tradução; interpretação; provisão de notícias; serviços 

de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158647

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

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

quisa e desenho relacionados com os mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software; serviços de análise 

científica e tecnológica, investigação, desenvolvimento, 

planeamento (concepção), apoio e consultoria no do-

mínio dos dispositivos, equipamentos, redes, sistemas 

e software de telecomunicações; concepção, engenha-

ria e desenvolvimento de dispositivos, equipamentos, 

redes, sistemas e software de telecomunicações; ser-

viços de análise científica e tecnológica, investigação, 

desenvolvimento, apoio e consultoria no domínio da 

inteligência artificial, nanomateriais, sensores, conec-

tividade, tecnologia da informação [ti], geolocalização 

e cartografia, navegação, hardware, software infor-

mático, tecnologias informáticas, análise de dados, 

tecnologias de áudio, tecnologias de imagem e vídeo, 

tecnologias de rádio, tecnologia médica, dispositivos 

de computação vestíveis, impressão 3d, automação, 

veículos conectados, móveis conectados, roupas co-

nectadas, produtos de consumo conectados, sistemas 

máquina a máquina (m2m), soluções de captura de 

presença; computação em nuvem; hospedagem de ser-

vidores; software como serviço [saas]; infraestrutura 

como serviço (iaas); plataforma como serviço (paas); 

serviços fornecimento de aplicativos (asp); forneci-

mento de software e aplicações móveis [não descarre-

gáveis] on-line; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha para utilização 

como interface de programação de aplicações (api); 

fornecimento de acesso temporário a ferramentas de 

desenvolvimento de software não descarregáveis em 

linha; programação de computadores; aluguer de soft-

ware e hardware; aluguer de equipamento de proces-

samento de dados; serviços de protecção contra vírus 

de computador; consultoria no domínio da poupança 

de energia; conversão de dados ou documentos de 

média física para electrónica; conversão de dados de 

programas de computador e dados [conversão não físi-

ca]; armazenamento electrónico de dados; engenharia; 

serviços de cartografia; serviços de mapeamento; ser-

viços de criação de mapas; serviços de fornecimento 

sob demanda de mapas online e digitais; criação de 

índices de informações online, sites e outros recursos 

disponíveis em redes de computadores globais para 

terceiros; serviços de imagem digital técnica; hospe-

dagem de sites de computador [web sites]; desenho 

industrial; backup de dados fora do local; pesquisa no 

campo da protecção ambiental e reciclagem; pesquisa 

e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

estudos de projectos técnicos; informação meteoroló-

gica; aluguer de servidores web; serviços informáticos 

relacionados com a captura, recolha, processamento, 

computação, tratamento, análise, organização e recu-

peração de dados; serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158648

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros para atender às necessidades dos indiví-

duos; serviços de segurança para a protecção física de 

bens tangíveis e indivíduos; serviços de redes sociais; 

agenda de endereços, calendário e serviços diários 

(sendo serviços de concierge pessoal) fornecidos a 

partir de bases de dados de computadores, da internet 

ou de outras redes electrónicas; serviços de concier-

ge para terceiros, incluindo a realização de acordos 

pessoais solicitados e o fornecimento de informações 

específicas do cliente para atender às necessidades 

dos indivíduos; verificação de identidade; verificação 

de assinatura electrónica; identificação de clientes no 

comércio electrónico (verificação de identidade); servi-

ços de segurança doméstica, incluindo serviços de se-

gurança doméstica que utilizam redes informáticas e/

ou redes de telecomunicações; serviços de consultoria 

de segurança; serviços de licenciamento, incluindo o 

licenciamento de firmware e software de computador; 

serviços de assessoria, informações e consultadoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

fornecimento dos serviços atrás referidos em linha, 

através de um sítio web, da internet ou de outras redes 

informáticas e/ou acessíveis por telemóvel e por outros 

dispositivos ligados à internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158649

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Robern Menz (MFG) Pty Ltd

 地址 Endereço : 71 Glynburn Road, Glynde 5070, 

South Australia, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Confeitaria; chocolate; produtos à 

base de chocolate; bebidas à base de chocolate; prepa-

rações para fazer bebidas à base de chocolate; molhos 

espressos à base de chocolate; pastas de barrar à base 

de chocolate; extractos de chocolate; sobremesas pre-

paradas à base de chocolate; mousses de sobremesa 

[confeitaria]; aperitivos consistindo em chocolate; café; 

extractos de café; aromas de café; bebidas à base de 

café; bebidas de café com leite; preparações com base 

de café; café gelado [bebidas à base de café]; café arti-

ficial; preparações à base de sucedâneos do café; bebi-

das à base de sucedâneos de café; chicória [substituto 

do café]; preparações vegetais para utilização como 

sucedâneos do café; chá (não medicinal); extractos de 

chá; bebidas à base de chá; flores ou folhas para uso 

como substitutos do chá; preparações à base de chá; 

chá gelado; malte para consumo humano; extracto de 

malte para alimentos; cacau; preparações de cacau; 

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

rebuçados; açúcar; goma de mascar [não medicinal]; 

adoçantes naturais; produtos de padaria; pão; fermen-

to; produtos de pastelaria; massa folhada; biscoitos; 

bolos; wafers (alimentos); caramelos; pudins; gelados; 

gelados comestíveis; sherbets [gelados]; sorvetes [ge-

lados]; confeitaria congelada; sobremesas congeladas; 

bolos congelados; gelados de iogurte congelado [con-

feitaria]; agentes aglutinantes para fazer gelados, gelos 

comestíveis, sherbets, sorvetes, confeitaria congelada, 

bolos congelados, sobremesas congeladas e / ou iogur-

tes congelados; mel; substitutos do mel; muesli; flocos 

de milho; barras de cereais; preparações de cereais; 

aperitivos à base de cereais; arroz; massas alimentares; 

talharim; alimentos feitos de arroz; alimentos feitos 

com farinha; alimentos feitos com cereais; pizzas; 

sanduíches; pastas alimentares sendo preparações de 

cereais; massa de pasteleiro; massa de bolo; molhos 

[condimentos]; molhos de soja; ketchup [molho]; pre-

parações aromáticas para alimentos; temperos; espe-

ciarias; condimentos; molhos para saladas; maionese; 

mostarda; vinagre.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158652

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21
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[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158653

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : 南洋兄弟煙草股份有限公司

 Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

 地址 Endereço : 香港新界屯門青楊街9號

 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙；雪茄；小雪茄；煙草；雪茄切刀；香

煙盒；雪茄煙盒；煙罐；煙灰缸；火柴；雪茄用打火機；吸

煙用打火機；捲煙紙；電子煙；電子香煙；加熱不燃燒煙；

加熱煙草產品；除香精油外的煙草用調味品；除香精油

外的電子香煙用調味品；用作傳統香煙替代品的電子香

煙；電子香煙盒；電子雪茄；電子香煙用尼古丁液；電子

香煙煙液。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158654

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : 南洋兄弟煙草股份有限公司

 Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

 地址 Endereço : 香港新界屯門青楊街9號

 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙；雪茄；小雪茄；煙草；雪茄切刀；香

煙盒；雪茄煙盒；煙罐；煙灰缸；火柴；雪茄用打火機；吸

煙用打火機；捲煙紙；電子煙；電子香煙；加熱不燃燒煙；

加熱煙草產品；除香精油外的煙草用調味品；除香精油

外的電子香煙用調味品；用作傳統香煙替代品的電子香

煙；電子香煙盒；電子雪茄；電子香煙用尼古丁液；電子

香煙煙液。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158662

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Essity Hygiene and Health Aktie-

bolag

 地址 Endereço : 405 03 Göteborg, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Toalhas em papel, toalhas de mãos em 

papel, toalhas de rosto em papel, lenços de bolso [em 

papel], papel higiénico, lenços de papel para remover 

maquilhagem, rolos de papel.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e branco.

[210] 編號 N.º : N/158663

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : DVDs todos sobre temas de interesse 

geral; jogos de aprendizagem electrónicos sob a forma 

de software de jogos electrónicos para fins educativos; 

software informático de jogos; toques telefónicos, 

gráficos, toques de chamada, toques animados, toques 

de vídeo e protectores de ecrã animados, descarre-

gáveis através da internet e de dispositivos sem fios; 
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óculos de sol; meios digitais, especificamente clipes 

de vídeo pré-gravados, clipes de áudio pré-gravados, 

textos e gráficos descarregáveis para computadores 

pessoais e dispositivos electrónicos portáteis sem fios, 

todos sobre temas de interesse geral; conteúdos de 

áudio, vídeo e audiovisuais descarregáveis fornecidos 

através de redes informáticas e de comunicações que 

apresentam programas de televisão e gravações de 

vídeo, todos sobre temas de interesse geral; software 

informático para uso no processamento, transmissão, 

recepção, organização, manipulação, jogo, revisão, re-

produção e fluxo de áudio, vídeo e conteúdo multimé-

dia incluindo ficheiros de texto, dados, imagens, áudio, 

vídeo e conteúdos audiovisuais todos sobre temas de 

interesse geral; software informático para controlo do 

funcionamento de dispositivos áudio e vídeo e para a 

visualização, pesquisa e/ou reprodução de sons, víde-

os, televisão, filmes cinematográficos e outras imagens 

digitais, bem como de outros conteúdos multimédia; 

software informático para entretenimento interactivo, 

que permitam aos usuários personalizar a experiên-

cia de visua lização, a escuta e leitura ao selecionar e 

organizar a exibição e performance de elementos de 

áudio, vídeo e audiovisuais; software informático descar-

regável para telemóveis; software informático para uso 

no processamento, transmissão, recepção, organização, 

manipulação, jogo, revisão, reprodução e fluxo de áudio, 

vídeo e conteúdo multimédia incluindo ficheiros de tex-

to, dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo audiovisuais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158664

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação, nomeada-

mente a transmissão de sons e gravações audiovisuais 

em stream via internet, redes por cabo, redes sem fio, 

satélite, ou redes multimédia interactivas; serviços 

de difusão de áudio e vídeo na internet; transmis-

são de informação nas áreas audiovisuais; serviço de 

transmissão televisiva; transmissão de televisão por 

cabo; transmissão de televisão por satélite; serviços de 

média móvel sob a forma de transmissão eletrónica, 

radiodifusão e entrega de conteúdo de média de entre-

tenimento; serviços de podcasts; serviços de difusão 

pela web; serviços de transmissão de vídeos a pedido; 

fornecimento de fóruns online para a transmissão de 

mensagens entre usuários; provisão online de salas de 

conversa e boletins electrónicos para a transmissão de 

mensagens entre usuários em áreas de interesse geral.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158665

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomea-

damente programas multimédia no domínio de temas 

de interesse geral, distribuídos via várias plataformas, 

através de múltiplas formas de meios de transmissão; 

fornecimento de informações sobre programas de tele-

visão actuais através de uma rede informática global; 

fornecimento de programas de televisão em áreas de 

interesse geral; produção de programas de televisão; 

produção de programas multimédia; programação de 

entretenimento interactivo (over the top) em áreas de 

interesse geral; serviços de entretenimento relacio-

nados com o fornecimento de programas e conteúdos 

de entretenimento e educativos, nomeadamente, pro-

gramas de televisão, clipes, gráficos e informações 

relacionados com programas de televisão relacionados 

com o interesse humano geral, através da internet, 

redes de comunicação eletrónica, redes informáticas e 

redes de comunicação sem fio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158673

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市漁夫家園餐飲管理有限公司
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 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅嶺

中路1002號寰宇大廈裙樓南側一、二樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；

自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧服

務；汽車旅館；食物雕刻；日式料理餐廳；流動飲食供應；

茶館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158674

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : 仙迪萊麗美容護膚有限公司

 Sunday Riley Modern Skincare, LLC

 地址 Endereço : 美國休斯頓韋斯特莫街4444號

 4444 Westheimer Rd STE. G305, Houston, TX 77027, 

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 : 護膚用化妝劑；化妝洗液；化妝粉；防

曬劑；香精油；化妝品；香水；花露水；洗澡用化妝品；香

皂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158675

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[730] 申請人 Requerente : 仙迪萊麗美容護膚有限公司

 Sunday Riley Modern Skincare, LLC

 地址 Endereço : 美國休斯頓韋斯特莫街4444號

 4444 Westheimer Rd STE. G305, Houston, TX 77027, 

USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 理療；醫療護理；醫療輔助；芳香按摩；休

養所；保健；美容師服務；按摩；美容院；修指甲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158678

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : 武漢渠道連通信息科技有限公司

 Wuhan Channel Connectivity Information Technology 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 武漢市東湖新技術開發區東一產業園光

谷大道金融後台服務中心基地建設項目二期第B5幢16層

2號房

 Room 2, 16F, Building B5, Phase II, Construction Pro-

ject of the Financial Backstage Service Center, Guan-

ggu Avenue, Dongyi Industrial Park, Donghu New 

Technology Development Zone, Wuhan, 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 : 咖啡館；酒吧；餐館；備辦宴席；住所（旅

館、供膳寄宿處）；自助餐廳；飯店；自助餐館；快餐館；

臨時住宿處出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158679

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : 東莞市琳琅珮琍鞋業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市黃江鎮江北路53號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋（腳上的穿著物）；靴；半統靴；系帶

靴子；高統靴；涼鞋；運動靴；跑鞋（帶金屬釘）；足球靴；

拖鞋；睡衣褲；嬰兒全套衣；游泳衣；化妝舞會用服裝；帽

子（頭戴）；襪；手套（服裝）；長皮毛圍巾（披肩）；衣服

吊帶；服裝綬帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158680

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : 東莞市琳琅珮琍鞋業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市黃江鎮江北路53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 : 戶外廣告；貨物展出；廣告；商業櫥窗佈

置；計算機網絡上的在線廣告；商業信息；商業管理諮

詢；特許經營的商業管理；為廣告或銷售組織時裝展覽；
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進出口代理；投標報價；拍賣；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；電話市場營

銷；人事管理諮詢；商業企業遷移；開發票；會計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158681

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : 淑德國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門黑沙環第六街永昌工業大廈四樓B

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，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，白色，綠色，灰色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/158683

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; produtos de impres-

são, artigos para encadernação; fotografias; artigos de 

papelaria e artigos para escritório [com excepção de 

móveis]; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou 

para uso doméstico; artigos para desenho e materiais 

para artistas; pincéis; máquinas de escrever; material 

de instrução e de ensino (com excepção de aparelhos); 

folhas, películas e sacos em matérias plásticas para em-

balagem e empacotamento; caracteres de impressão, 

clichés; livros, panfletos [brochuras], cartazes, cartões 

impressos, catálogos, calendários, etiquetas de preço; 

sacos com asas, equipamento para artes, artesanatos e 

modelagem; sacos e artigos para o acondicionamento, 

embrulho e armazenamento de papel, cartão ou maté-

rias plásticas; directórios impressos de telefones, faxes, 

correio electrónico e websites; cartões sob a forma de 

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

mento, cartões de débito diferido, cartões telefónicos 

e cartões de identidade sem ser cartões codificados e 

magnéticos; materiais promocionais e de marketing; 

artigos publicitários impressos; manuais para fins de 

instrução; materiais para decoração e arte; lenços; len-

ços de bolso [em papel]; meios de comunicação; imple-

mentos para corrigir e apagar; equipamento educativo; 

materiais de filtragem em papel; papel e cartão indus-

trial; pinças para notas; máquinas de escritório; álbuns 

de fotos e álbuns de colecção; equipamento de impres-

são e encadernação; material escolar; obras de arte e 

estatuetas de papel e cartão, e modelos de arquitectos; 

artigos para escrever e estampar; cartas de colecção; 

cartazes; bandeiras e estandartes em papel; livros para 

colorir e de desenho; livros de actividades; publicações 

impressas; revistas; jornais; livros e livros de registros; 

marcadores para livros; folhas de pontuação; progra-

mas de eventos; álbuns de eventos; livros de autógrafo, 

horários impressos, brochuras; autocolantes para pára-

-choques de veículos, autocolantes [artigos de papela-

ria], álbuns, álbuns de autocolantes; toalhas de mesa 

em papel; guardanapos de mesa em papel; sacos de 

papel; cartões de convite; cartões de boas-festas; papel 

de embrulho para ofertas; bases para copos e bases 

para pratos [toalhas] em papel; carimbos de escritório 

(selos); selos de correio para fins de filatelia; folhas de 

selos comemorativos; bolsas para passaportes; folhas 

absorventes em papel ou em plástico para embalagem 

de alimentos; porta-cartazes em papel ou em cartão; 

letreiros em papel ou em cartão; almanaques; cartões 

de anúncio de acontecimentos [papelaria]; aparelhos 

para a colagem de fotografias; etiquetas de papel para 

controlo de recolha de bagagens; sacos [invólucros, 

bolsas] para embalagem [em papel ou matérias plásti-

cas]; estandartes de papel; babetes em papel; babetes 

em papel, com mangas; bandeirolas em papel; invólu-

cros para garrafas em cartão ou em papel; embrulhos 

para garrafas em cartão ou em papel; caixas em cartão 

ou em papel; calendários; telas para a pintura; cartu-

chos de papel, de forma cónica; coberturas [capas] (pa-

pelaria); bases para secretárias; diagramas; porta do-

cumentos [artigos de papelaria]; blocos para desenho; 

artigos para desenho; modelos de bordados [padrões]; 

envelopes [papelaria]; gravuras; placas para gravação; 

produtos para apagar; figuras em papel maché; figuri-

nhas em cartão; figurinhas em papel; pastas de arquivo 

para artigos de escritório; papel-filtro; capas em papel 
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para vasos de flores; panfletos; capas para papéis; sa-

cos de lixo em papel ou em matérias plásticas; cartas 

geográficas; sacos de presentes; caixas de cartão para 

presentes; brilhantes para fins de papelaria; impres-

sões fotográficas; representações gráficas; lenços de 

bolso [em papel]; caixas para chapéus em cartão; por-

ta-cheques; caixas para carimbos [chancelas]; fichas 

[papelaria]; tinta; etiquetas em papel ou em cartão; re-

gistos [livros]; cestos para a correspondência; revistas 

[periódicas]; manuais; marcadores [artigos de papela-

ria]; bases para copos de cerveja; argila para modelar; 

materiais para a modelagem; pinças metálicas para 

notas; moldes para modelagem de argilas [material 

para artistas]; cartões de felicitações musicais; su-

portes para crachás [artigos de escritório]; cartões de 

identificação [artigos de escritório]; circulares; artigos 

de escritório; materiais de embalagem em fécula ou 

amido; materiais para embalagem [acondicionamento, 

enchimento] em papel ou em cartão; blocos [papelaria]; 

apoios de páginas de livros; bandejas de pintura; pin-

céis para pintores; cavaletes para a pintura; pinturas 

[quadros] emoldurados ou não; folhetos; filtros para 

café em papel; folhas de papel [papelaria]; toalhas de 

papel para limpeza; pisa-papéis; papel maché; caixas 

para canetas; ganchos para canetas; porta-lápis [lapi-

seiras]; apara-lápis eléctricos ou não-eléctricos; lápis; 

canetas [artigos de escritório]; periódicos; fotogravu-

ras; suportes para fotografias; porta-canetas; fotogra-

fias impressas; imagens; bases para pratos [toalhas] em 

papel; cartazes em papel ou em cartão; sacos em plás-

tico para remoção de dejetos de animais de estimação; 

plástico de bolhas de ar para embrulho e embalagens; 

películas plásticas para embalar; matérias plásticas 

para a modelagem; retratos; selos de correio; cartões 

postais; cupões impressos; partituras musicais impres-

sas; horários impressos; prospectos; papel de arroz; 

borrachas para apagar; material escolar [artigos de 

papelaria]; lacre; carimbos de escritório [selos]; moldes 

para a costura; papel de prata; sinalizadores em papel 

ou em cartão; cancioneiros [livros de canções]; almo-

fadas para carimbos; suportes para canetas e lápis; 

moldes ou padrões; bilhetes; lenços; lenços de papel 

para remover maquilhagem; papel higiénico; toalhas 

de papel; papel para decalque; cartas de colecção, que 

não sejam para jogo; estojos para escrita [conjuntos]; 

instrumentos de escrita, artigos para escrever; papel 

de cartas; apagadores para quadros; peças e guarni-

ções para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158684

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. 

O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

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-
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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 empresária 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 

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 pesso-

al, desodorizantes [perfumaria], preparações farma-

cêuticas e veterinárias, vacinas, unguentos contra as 

queimaduras do sol, produtos higiénicos para a medi-

cina, 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-
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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, 

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-
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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-

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-
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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 

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-
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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 

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/158685

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. 

O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 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 financei-

ra; serviços de cartões de débito, serviços de cartões 
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de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços 

bancários, de conta poupança e de investimento; ope-

rações de compensação [câmbio]; verificação de crédi-

to através de uma 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 jóias; 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; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158686

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. 

O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 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 atra-

vés de um navegador web; fornecimento a clientes de 

acesso a relatórios on-line relativamente à performan-

ce, eficácia, e estado de aplicações, teleconferências, 

video conferências, e encontros baseados na web; for-

necimento a utilizadores de um acesso remoto seguro 

via Internet a redes informáticas privadas; forneci-

mento de serviços de colaboração on-line que permi-

tem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, 

documentos 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 
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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, trans-

missão e distribuição de mensagens de correio, infor-

mação de imagens estáticas e/ou em movimento, tais 

como caracteres, mensagens, música e imagens, tele-

gramas, 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-

ver transacções comerciais; fornecimento de acesso a 

um website interactivo numa 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 inter-

activo 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 (não incluindo a provisão 

de um protocolo de rede sem fio que permita conexões 

a redes sem fio).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158687

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

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 
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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/158688

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos, serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software, 

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 

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 
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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 : 

[210] 編號 N.º : N/158691

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : Weike (S) Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 3 Kallang Sector, #05-01/02, Singapo-

re 349278

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : DYNAM JAPAN HOLDINGS 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-25-1-702 Nishi-Nippori, Arakawa-

-ku, Tokyo 116-0013, 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-níqueis automáticos (jogos); 

caça-níqueis operados com moedas; jogos electrónicos 

(operados com moedas) (sem ser aqueles adaptados 

para uso com um ecrã exerno ou monitor); jogos elec-

trónicos (sem ser aqueles adaptados para uso com um 

ecrã externo ou monitor); máquinas de jogo electró-

nicas autónomas (sem ser para uso com receptores de 

televisão); caça-níqueis (aparelhos de entretenimento 

operados com moedas); caça-níqueis (entretenimento); 

caça-níqueis (máquinas de jogo); máquinas de jogo 

com terminais múltiplos; máquinas de jogo que que 

exibem resultados de apostas; caça-níqueis adaptados 

para uso com um ecrã externo ou monitor (máquinas 

de jogo); máquinas de jogo; máquinas de jogo adapta-

dos para uso com um ecrã externo ou monitor; armá-

rios (máquinas de jogo); peças e acessórios para todos 

os artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158692

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : 梁雅治個人企業主

 地址 Endereço : 澳門東方明珠街177-209號君悅灣第1座

29樓A

 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 : 16

[511] 產品 Produtos : 紙，海報，圖畫，水彩畫，平版印刷工藝

品，鑲框或未鑲框的繪畫（圖書）期刊，啤酒杯墊，票，

繪畫便箋簿，小冊子，繡花圖樣（紙樣），筆記本或繪圖

本，撕頁日曆，筆記本，卡片，圖表，教學材料（儀器除

外），卡紙板，目錄冊，公文套，畫家用架，索引卡片（文

具），紙張（文具），卡紙板，索引卡，標籤條，墨汁，彩

色石印畫片（彩色石印畫片），書籍，錐形紙袋，封面（文

具），文件套（文具），印花用圖畫，印刷圖表，繪畫板，

繪畫材料，圖表，信封（文具），包裝紙，書寫材料，紋章

牌（紙封簽）照片，藝術家用的顏料碟，複製圖，明信片，

印刷品，印刷出版製，紙製餐桌用布，小冊子（手冊），紙

桌布，石印油畫，封條，畫家用調色板，油畫布，平面圖，

肖像，畫籍皮用布，畫封皮用布，雜誌（期刊），紙帶，包

裝用紙袋或塑料袋（信封，小袋），學校用品（文具），書

簽，賀卡，桌上紙杯墊，畫寫墊，便箋簿，郵票，畫夢葉花

飾器具，日曆（年曆），日曆，紙墊，紙墊（小桌布）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色、深藍色、白色、紅色、草

綠色、黑色、蘋果綠、天藍色、深紫色、鮮橙色、肉色、如

圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158693

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : 澳伯利（澳門）投資有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路新城市商業中心1樓

BH鋪

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、

乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及奶

製品，食用油和油脂。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/158694

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/22

[730] 申請人 Requerente : 澳伯利（澳門）投資有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路新城市商業中心1樓

BH鋪

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 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 : 

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

[210] 編號 N.º : N/158695

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 澳伯利（澳門）投資有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路新城市商業中心1樓

BH鋪

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築，修理，安裝服務。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/158696

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 循源科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔北安永寧街22-24號寶光大廈3

樓A3

 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 : 計算機硬件諮詢，計算機軟件維護，計算

機軟件安裝，計算機軟件諮詢。
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/158702

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

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

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, 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 : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (supervisão), de socorro e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para a condução, distribuição, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo da 

corrente eléctrica; aparelhos para a gravação, trans-

missão ou reprodução de som ou de imagens; suportes 

de dados magnéticos, discos acústicos; discos com-

pactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de 

processamento de dados, computadores; software in-

formático; extintores; óculos de sol; óculos; correias 

para telemóveis; máquinas e aparelhos de teleco-

municações; programas informáticos; aplicações de 

software para uso com dispositivos móveis; máquinas 

e aparelhos de distribuição ou controlo de energia; 

conversores rotativos; baterias e pilhas; medidores e 

verificadores eléctricos ou magnéticos; fios e cabos 

eléctricos; campainhas eléctricas; núcleos magnéti-

cos; fios de resistência; música ou som descarregáveis; 

discos compactos gravados; discos fonográficos; me-

trónomos; películas cinematográficas impressionadas; 

películas de diapositivos impressionadas; molduras 

para diapositivos; discos de vídeo, fitas de vídeo e 

outros meios de suporte gravados; imagens, vídeos e 

letras descarregáveis; publicações electrónicas descar-

regáveis; programas gravados em circuitos electrónicos 

e CD-ROMs para jogos portáteis com ecrãs de cristais 

líquidos; programas de jogos para máquinas de jogos 

de vídeo domésticas; ozonizadores; electrolisadores; 

ensaiadores de ovos; painéis eléctricos para visuali-

zação de valores-alvo, resultados efectivos; máquinas 

fotocopiadoras; máquinas e aparelhos de desenho ou 

esboço; máquinas datadoras; relógios de ponto; máqui-

nas de voto; aparelhos de verificação de selos postais; 

portões accionados com moedas para parques de esta-

cionamento; agulhetas de incêndio; sistemas aspersão 

para protecção contra incêndios; alarmes de incêndio; 

alarmes contra fugas de gás; aparelhos de alarme anti-

-roubo; capacetes de protecção; sinalização de vias fér-

reas; triângulos de sinalização para veículos avariados; 

sinais de trânsito luminosos ou mecânicos; máquinas e 

aparelhos de mergulho (não para desporto); simulado-

res para treino de condução de veículos; simuladores 

para treino de desportos; aparelhos e instrumentos 

de laboratório; máquinas fotográficas; máquinas cine-

matográficas; máquinas de medição; máquinas e ins-

trumentos de ensaio; barcos-bomba contra incêndios; 

bombas de incêndio; luvas de protecção contra aciden-

tes; máscaras contra o pó; máscaras de protecção con-

tra o gás; máscaras para soldadura; vestuário ignífugo; 

cintos de pesos (para mergulho); fatos isotérmicos 

(para mergulho); reguladores (para mergulho); capa-

cetes de protecção para desporto; tanques de ar (para 

mergulho); réguas de cálculo; tampões de ouvidos para 

mergulho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158703

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

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

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, 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 : Metais preciosos e suas ligas e produ-

tos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos; ornamen-

tos para chapéus em metais preciosos; ornamentos 

(joalharia); pulseiras (joalharia); broches (joalharia); 

pulseiras para o tornozelo (joalharia); brincos; cola-

res (joalharia); pendentes; alfinetes (joalharia); anéis 

(joalharia); berloques (joalharia); alfinetes de gravata; 

strass [imitações de pedras preciosas]; emblemas em 

metais preciosos; insígnias em metais preciosos; orna-

mentos para calçado em metais preciosos; figurinhas 

em metais preciosos; caixas em metais preciosos; esto-

jos para jóias; relógios de mesa e de parede e relógios; 

estojos para relógios; argolas para chaves (berloques 

ou bolsas pequenas); troféus em metais preciosos; 
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medalhas comemorativas em metais preciosos; placas 

comemorativas em metais preciosos; taças comemora-

tivas esculpidas em metais preciosos; botões de punho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158705

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

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

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis, não inclu-

ídos noutras classes; coberturas de camas; coberturas 

de mesa; toalhas; toalhas para o rosto; lenços de bolso; 

mosquiteiros; lençóis; edredons; capas para almofadas; 

capas para futons (cobertas de cama acolchoadas); 

invólucros de almofadas japonesas; telas (coberturas 

de colchões); fronhas; cobertores; mantas de algodão; 

tecidos; tecidos tricotados; tecidos de algodão; feltro; 

matérias têxteis não-tecidas; oleados; telas engoma-

das impermeáveis; panos revestidos de vinil; panos 

revestidos de borracha; tecidos de imitação de peles 

de animais; materiais de filtragem em matérias têxteis; 

produtos em matérias têxteis tecidas para uso pes-

soal (sem ser para vestir); guardanapos em matérias 

têxteis; toalhas para secar pratos; cortinas de duche; 

estandartes (não em papel); bandeiras, não em papel; 

capas para assentos de sanitas em matérias têxteis; 

capas para caixas de lenços de papel em matérias têx-

teis; capas para estojos de lenços de papel em matérias 

têxteis; coberturas em matérias têxteis para assentos; 

capas ajustadas em tecido para tampos de sanita; tape-

çarias murais em matérias têxteis; cortinas; toalhas de 

mesa (não em papel); cortinas; mortalhas para envol-

ver cadáveres para o funeral; pano de bilhar; rótulos 

de pano; edredons para futons; mantas de viagem; 

cobertores de viagem; marabu (tecido); individuais de 

mesa, não em papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158706

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

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

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, 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; jaquetas; casacos de penas; 

jaquetas resistentes ao vento; casacos; sobretudos; 

camisolões; vestuário impermeável; camisolas; pulôve-

res; roupa de malha (vestuário); cardigãs; coletes; cole-

tes de fatos; camisas; pólos; enxovais [vestuário]; roupa 

impermeável; vestidos de noiva; calças; calças elásti-

cas; calças de jogging; “sweatshirts”; calças de treino; 

fatos; saias; vestidos; perneiras [calças]; vestuário de 

praia; vestuário de natação [fatos de banho]; camisas 

de dormir; roupões; negligés; vestuário para dormir; 

roupões de dormir japoneses [nemaki]; pijamas; rou-

pões de banho; roupa interior; camisas interiores; 

espartilhos [roupa interior]; combinações [vestuário]; 

camisolas interiores; ceroulas e cuecas; slips; cuecas de 

senhora, calções e cuecas; calções de banho; soutiens; 

anáguas; “hosiery”; camisolas; t-shirts; blusas de al-

ças; vestidos; jerseys (vestuário); vestuário tradicional 

Japonês; calças de ganga; luvas e mitenes [vestuário]; 

lenços de cabeça e pescoço [lenços]; gravatas; lenços 

de pescoço; xales; bandanas [lenços de pescoço]; cin-

tas; cachecóis (vestuário); tapa-orelhas (vestuário); 

chapelaria; chapéus; bonés (chapelaria); peúgas; meias; 

ligas; suspensórios de peúgas; suspensórios [suspen-

sórios]; faixas para a cintura; cintos para vestuário; 

casulas; faixas para vestir; escapulários; manípulos 

(estolas); toucas para duche; máscaras para dormir; 

calçado; ferragens para calçado; tamancos em madeira 

de estilo Japonês (Geta); sandálias de estilo Japonês 

(Zori); chinelas; sandálias; sapatos e botas; sapatos 

para desporto; botas para desporto; fatos de máscaras; 

vestuário para desporto; chuteiras para futebol; faixas 

para os pulsos (vestuário); meias-calças; anoraques 

(parkas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158708

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

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

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, por grosso 

e de distribuição (não incluindo serviços de trans-

porte), em relação a vestuário, calçado, chapelaria, 

“hosiery”, cintos para vestuário, luvas e mitenes [ves-

tuário], lenços de cabeça e pescoço [lenços], fraldas, 

sacos, bolsas, mochilas, sacos de transporte multiuso, 

pastas, baús de viagem, sacos de desporto, malas de 

viagem, carteiras, porta-moedas, porta-cartões de 

visita, estojos para chaves, sacos para cosméticos 

vendidos vazios, estojos para artigos de toilette não 

preenchidos, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, cos-

méticos, produtos de higiene pessoal, dentífricos, 

sabões, detergentes, produtos de perfumaria, lunetas, 

óculos, óculos de sol, óculos de protecção, relógios de 

mesa e de parede, relógios, joalharia, ornamentos pes-

soais de metais preciosos, pedras preciosas semitra-

balhadas e suas imitações, móveis, almofadas, roupa 

de cama, capas para futons e colchas [roupa de casa], 

produtos têxteis tecidos para uso pessoal (não para 

vestir), toalhas de rosto em matérias têxteis, lenços de 

mão em matérias têxteis, toalhas em matérias têxteis, 

tecidos, roupa de cama, roupa de mesa em matérias 

têxteis, brinquedos, bonecas, equipamentos de cozi-

nha, instrumentos de limpeza, utensílios de lavagem, 

equipamentos domésticos, artigos pessoais, papel, 

artigos de papelaria, artigos de desporto; promoção 

de vendas para terceiros, em relação a vestuário, cal-

çado, chapelaria, “hosiery”, cintos para vestuário, 

luvas e mitenes [vestuário], lenços de cabeça e pesco-

ço [lenços], fraldas, sacos, bolsas, mochilas, sacos de 

transporte multiuso, pastas, baús de viagem, sacos de 

desporto, malas de viagem, carteiras, porta-moedas, 

porta-cartões de visita, estojos para chaves, sacos para 

cosméticos vendidos vazios, estojos para artigos de 

toilette não preenchidos, chapéus-de-chuva, chapéus-

-de-sol, cosméticos, produtos de higiene pessoal, den-

tífricos, sabões, detergentes, produtos de perfumaria, 

lunetas, óculos, óculos de sol, óculos de protecção, 

relógios de mesa e de parede, relógios, joalharia, orna-

mentos pessoais de metais preciosos, pedras preciosas 

semitrabalhadas e suas imitações, móveis, almofadas, 

roupa de cama, capas para futons e colchas [roupa de 

casa], produtos têxteis tecidos para uso pessoal (não 

para vestir), toalhas de rosto em matérias têxteis, len-

ços de mão em matérias têxteis, toalhas em matérias 

têxteis, tecidos, roupa de cama, roupa de mesa em 

matérias têxteis, brinquedos, bonecas, equipamentos 

de cozinha, instrumentos de limpeza, utensílios de 

lavagem, equipamentos domésticos, artigos pessoais, 

papel, artigos de papelaria, artigos de desporto; servi-

ços de publicidade; publicidade na internet; serviços 

de publicidade através de circulares; publicidade em 

revistas; publicidade em jornais; publicidade televisiva; 

publicidade na rádio; publicidade rodoviária; publi-

cidade no interior e / ou exterior de veículos; publi-

cidade de rua; disseminação de material publicitário 

na rua e montras de lojas; aluguer de material publi-

citário; demonstração de produtos; fornecimento de 

informações comerciais sobre vendas de mercadorias; 

agências de importação e exportação; publicidade di-

recta por correio; organização e produção de materiais 

publicitários; planeamento de publicidade; marketing; 

pesquisa de mercado; gestão de negócios; análise de 

gestão de negócios; consultadoria de negócios; assis-

tência de gestão comercial e industrial; administração 

de empresas; organização de desfiles de moda para fins 

promocionais; organização de exposições e feiras com 

fins comerciais ou publicitários; trabalhos de escritó-

rio; serviços de taquigrafia; serviços de transcrição; 

reprodução de documentos; arquivo de documentos ou 

de fitas magnéticas; operação de computadores (sendo 

serviços administrativos de escritório), máquinas de 

escrever, máquinas de telex e máquinas de escritório; 

redacção de textos publicitários; angariação de assina-

turas de jornais; decoração de montras; processamento 

administrativo de ordens de compra; elaboração de 

extractos de contas; administração de assuntos de ne-

gócios ou serviços de franchising (compras em grupo, 

publicidade em grupo); serviços de apoio às empresas 

e de consultadoria de franchising; serviços promo-

cionais relacionados com programas de fidelidade e 

sistemas de incentivos; serviços de aquisição, incluin-

do aquisição de tecnologia, produtos e serviços para 

outras empresas; gestão de cadeias de abastecimento; 

planeamento de inventários; compilação de estatísticas 

de negócios; serviços de contabilidade; serviços de in-

vestigação, análise e informação de negócios; serviços 

de leilões; serviços de recrutamento de pessoal; alu-

guer de máquinas de escrever e máquinas fotocopiado-

ras; fornecimento de informações de emprego; aluguer 

de máquinas de venda automática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158709

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

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

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Design de vestidos; fornecimento de 

informações de design de vestuário; fornecimento de 

serviços de informação sobre design de produtos de 

moda; serviços de design; design de interiores; loja de 

design de interiores; design de palcos; design da apa-

rência do produto; design de embalagem; design de ar-

tes gráficas; serviços de consultadoria sobre design de 

moda; design de animação por computador; serviços 

de desenho assistido por computador; design de soft-

ware de computador, programação de computador ou 

manutenção de software de computador; fornecimento 

de uso temporário de software de computador não 

descarregável; planeamento e construção de websites; 

serviços de pesquisa e desenvolvimento; inspecção e 

teste de qualidade do produto; ensaios têxteis; design 

de circuitos integrados; autenticação de obras de arte; 

serviços de previsão meteorológica; serviços de topo-

grafia; testes ou pesquisas sobre prevenção de polui-

ção; testes ou pesquisas sobre electricidade; aluguer de 

computadores; software como um serviço [SaaS].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158710

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : CONSERVAS PORTUGAL 

NORTE, LDA.

 地址 Endereço : Rua Sousa Aroso, No. 580 a 620, 

4450-287 Matosinhos, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Peixe (não v ivo); peixe enlatado; 

conservas de peixe; marisco (não vivo); conservas de 

marisco; molusco (não vivo); conservas de molusco; 

frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, 

compotas, doces de frutos e legumes para barrar; leite 

e lacticínios; óleos e gorduras para a alimentação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158711

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 羅強

 地址 Endereço : 香港新界大圍美松苑C座12樓4室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 電子針灸儀；醫用氣褥墊；腹帶；健美按

摩設備；醫用身體康復儀；醫用電熱墊；理療設備；腹部

護墊；按摩器械；醫療器械和儀器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158712

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 羅強

 地址 Endereço : 香港新界大圍美松苑C座12樓4室

 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 Serv iços : 進出口代理；替他人推銷；電話市場營

銷；藥品的批發及零售；市場營銷；為商品和服務的買賣

雙方提供在線市場；藥用製劑零售或批發服務；藥物和

醫療用品之零售和批發；替他人採購商品或服務；藥用、

獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158713

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 築地食品貿易一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔福隆巷9號同利樓地下B座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供餐飲服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，黃色（如圖所示）。
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[210] 編號 N.º : N/158714

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 黃文濱

 WONG MAN PAN

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路286-300號太平工業

大廈第二期3樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

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

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158715

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 黃文濱

 WONG MAN PAN

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路286-300號太平工業

大廈第二期3樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

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

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158716

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 黃文濱

 WONG MAN PAN

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路286-300號太平工業

大廈第二期3樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

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

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158717

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 黃文濱

 WONG MAN PAN

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路286-300號太平工業

大廈第二期3樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

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

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158718

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 黃文濱

 WONG MAN PAN

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路286-300號太平工業

大廈第二期3樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

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

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158719

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 廣州艾威智能科技有限公司

 Guangzhou AEUE Intelligent Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區洪德路2-6號

808房

 RM 808, 2-6#Hongde Road, Haizhu District, Guang-

zhou, Guangdong Province, 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 : 計算機外圍設備；連接器（數據處理設

備）；揚聲器音箱；智能手機；電話用成套免提工具；頭

戴式耳機；音頻視頻接收器；電源材料（電綫、電纜）；電

池；電池充電器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158720

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Guizhou Lianghuan Village Cate-

ring & Entertainment Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : No.98, West Ring Road, Kaili, Qian-

dongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, 

Guizhou, China

 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 : 糕點；粽子；方便米飯；蜂蜜；調味品；番

茄醬（調味品）；辣椒（調味品）; 調味醬汁；除香精油外

的食物用調味品；番茄調味醬；腌泡汁；除香精油外的湯

用調味品；食品調料；酸辣醬。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158721

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Guizhou Lianghuan Village Cate-

ring & Entertainment Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : No.98, West Ring Road, Kaili, Qian-

dongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, 

Guizhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；飯店商業管理；飯店行政管理；特

許經營的商業管理；通過網站提供商業信息；替他人推

銷；替他人采購（替其他企業購買商品或服務）；市場營

銷；電話市場營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在綫

市場；進出口代理；表演藝術家經紀。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158722

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, 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 maquilha-

gem; “primers” ou bases de maquilhagem; prepara-

ções para maquilhagem; pós sólidos para compactos 

[cosméticos]; compactos contendo maquilhagem; 

verniz para unhas; preparações para remover verniz; 

removedores de verniz para unhas; pestanas postiças; 

unhas postiças; óleos, leites, cremes ou espumas para 

limpeza do rosto; produtos para a lavagem do rosto; 

preparações para a remoção de maquilhagem; loções, 

leites, cremes ou óleos para uso cosmético; cremes ou 

óleos de massagem para rosto ou corpo; cremes para 

as mãos; soros de beleza; essências de beleza para os 

cuidados com a pele; soros não medicinais para a pele; 

produtos para branquear a pele; preparações cosméti-

cas para os cuidados da pele; preparações cosméticas 

para os cuidados do corpo; máscaras de beleza; panos, 

lenços ou toalhetes impregnados com um produto 

para limpeza da pele [para uso cosmético]; panos, len-

ços ou toalhetes impregnados com séruns de beleza; 

máscaras de papel impregnadas com loções para a 

pele; preparações não medicinais para o tratamento 

da acne; preparações de protecção solar; preparações 
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cosméticas para o banho; produtos para o banho, não 

para uso medicinal; sais de banho não medicinais; pro-

dutos para os cuidados dos cabelos; champôs; produtos 

para o tratamento dos cabelos; óleos essenciais para 

uso pessoal; cotonetes de algodão e algodão para fins 

cosméticos; kits cosméticos; perfumes; fragrâncias; 

incensos; perfumaria; óleos para perfumes e aromas; 

sabões; produtos para a lavagem do corpo; artigos de 

toilette.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158723

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, 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; 

pincéis cosméticos; pincéis de maquilhagem; escovas 

de unhas; aplicadores cosméticos ou de maquilha-

gem; borlas para pó-de-arroz; esponjas para sombras 

de olhos; esponjas cosméticas e de toilette; suportes 

para delineadores de olhos, delineadores de lábios 

ou delineadores de sobrancelhas; caixas para pós 

compactos; compactos vendidos vazios; estojos para 

cremes cosméticos; espátulas cosméticas; conta-gotas 

vendidos vazios para fins cosméticos; estojos para arti-

gos de toilette (guarnecidos); estojos para cosméticos 

(guarnecidos); pentes; escovas de cabelo; utensílios 

de limpeza cosméticos; aparelhos para a remoção da 

maquilhagem; bombas manuais para distribuição de 

preparações cosméticas; distribuidores de sabão; cai-

xas de sabão; redes para espumas para lavar o rosto; 

distribuidores não eléctricos para champô de cabelos; 

distribuidores não eléctricos para produtos para a 

lavagem do corpo; distribuidores não eléctricos para 

óleos de limpeza; distribuidores não eléctricos para lo-

ções leitosas; distribuidores não eléctricos para loções 

para o rosto; garrafas; garrafas, vendidas vazias; garra-

fas de plástico para embalagem industrial; garrafas de 

plástico para embalagem industrial para cosméticos ou 

perfumes; frascos para cosméticos, vendidos vazios; 

frascos para perfume, vendidos vazios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158725

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : K & K Promotions SA (K and K 

Promotions Ltd)

 地址 Endereço : rue de Veyrot 10, 1217 Meyrin, Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

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

incluindo vinho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158728

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Vil lars-sur-

-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; botões de punho, 

molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulsei-

ras (artigos de joalharia), brincos (artigos de joalha-

ria), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais 

preciosos; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, 

estojos para relógios, ponteiros de relógios (relógios de 

parede e mesa e relojoaria); mecanismos para relógios 

de parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras 

para relógios, braceletes para relógios, caixas em me-

tais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158729

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23
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[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company 

Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku, 

Osaka 540-8645, 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 : Preparados farmacêuticos para o tra-

tamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158730

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company 

Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku, 

Osaka 540-8645, 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 : Preparados farmacêuticos para o tra-

tamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158737

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158738

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158739

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158740

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 
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póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158741

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158742

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158743

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158744

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158745

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 中升乙源建設工程有限公司

 Zhongsheng Yiyuan Construction Engineering Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市平谷區西瀝津東路278號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37
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[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築；建築設備出租；採

礦；室內裝潢；鍋爐清潔和修理；電器的安裝和修理；汽

車保養和修理；木工服務；電梯安裝和修理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158746

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 成都裡木堂餐飲管理有限公司

 Chengdu Limutang Catering Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市成華區羊子山路68號

5棟2單元9層36號

 No. 36, 9F, Unit 2, Building 5, No. 68, Yangzishan 

Road, Chenghua District, Chengdu City, Sichuan Pro-

vince, 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 : 餐廳；備辦宴席；咖啡館；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；提供食品和飲料的移動咖啡廳服務；

通過移動卡車提供食物和飲料；茶室；自助餐館；酒吧服

務；會議室出租；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158747

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 廣州鑫華通訊科技有限公司

 Guangzhou Xinhua Communications Technology Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區西堤二馬路

67-73號二層202房

 Room 202, F loor 2, No. 67-73, Xidi Second Road, 

Liwan District, Guangzhou City, Guangdong Provin-

ce, 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 : USB閃存盤；可下載的手機鈴音；手機

用可下載的表情符號；可下載的計算機應用軟件；頭戴

式耳機；揚聲器；自拍桿（手持單腳架）；智能手機屏幕

專用保護膜；USB綫；可充電電池；電感線圈支架；筆記

本電腦專用支架；智能手機用殼。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158752

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 胡靜

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市西湖區金都藝墅東12

幢1單元2002室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 手套（服裝）；襪；帽；鞋；雨衣；騎自行

車服裝；游泳褲；T恤衫；背心式緊身運動衣；夾克（服

裝）；運動衫；吸汗內衣；風衣。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158753

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 株式會社熙比克

 地址 Endereço : 日本（107-0062）東京都港區南青山二

丁目2番3號

 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 : 肥皂；洗髮液；浴液；爽身粉；護膚用化

妝劑；潔膚乳液；防汗皂；個人衛生用口氣清新劑；防汗劑

（化妝用品）；個人用除臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158754

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 株式會社熙比克

 地址 Endereço : 日本（107-0062）東京都港區南青山二

丁目2番3號

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3



N.º 42 — 16-10-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 17635

[511] 產品 Produtos : 肥皂；洗髮液；浴液；爽身粉；護膚用化

妝劑；潔膚乳液；防汗皂；個人衛生用口氣清新劑；防汗劑

（化妝用品）；個人用除臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158755

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 株式會社熙比克

 地址 Endereço : 日本（107-0062）東京都港區南青山二

丁目2番3號

 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 : 肥皂；洗髮液；浴液；爽身粉；護膚用化

妝劑；潔膚乳液；防汗皂；個人衛生用口氣清新劑；防汗劑

（化妝用品）；個人用除臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158756

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 株式會社熙比克

 地址 Endereço : 日本（107-0062）東京都港區南青山二

丁目2番3號

 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 : 肥皂；洗髮液；浴液；爽身粉；護膚用化

妝劑；潔膚乳液；防汗皂；個人衛生用口氣清新劑；防汗劑

（化妝用品）；個人用除臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158757

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 株式會社熙比克

 地址 Endereço : 日本（107-0062）東京都港區南青山二

丁目2番3號

 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 : 肥皂；洗髮液；浴液；爽身粉；護膚用化

妝劑；潔膚乳液；防汗皂；個人衛生用口氣清新劑；防汗劑

（化妝用品）；個人用除臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158758

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 株式會社熙比克

 地址 Endereço : 日本（107-0062）東京都港區南青山二

丁目2番3號

 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 : 肥皂；洗髮液；浴液；爽身粉；護膚用化

妝劑；潔膚乳液；防汗皂；個人衛生用口氣清新劑；防汗劑

（化妝用品）；個人用除臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158760

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unite 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, Chi-

na

 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 : Café congelado; café; bebidas à base 

de café; café instantâneo; chá; bebida à base de chá; 

cubos de açúcar; bombons [doçaria]; mel; petits four 

[pastelaria]; snacks à base de cereais; pizzas; prepa-

rações à base de cereais; massas alimentares; pipocas 

cobertas de caramelo; farinha de batata; gelados [sor-

vetes]; sal de cozinha; vinagres; molhos [condimentos]; 

fermento; essências para alimentos, exceto essências 

etéreas e óleos essenciais; preparações para endurecer 

nata batida.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158761

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unite 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, Chi-

na

 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 : Serviços de catering; serviços de canti-

nas [refeitórios]; serviços de salão de chá; serviços de 

hotéis; serviços de bar; serviços de cafés; serviços de 

snack-bares; cantinas móveis para fornecimento de re-

feições; serviços de agências de alojamento temporário 

[hotéis, pensões]; serviços de cafetarias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158762

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unite 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, Chi-

na

 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 : Café congelado; café; bebidas à base 

de café; café instantâneo; chá; bebida à base de chá; 

cubos de açúcar; bombons [doçaria]; mel; petits four 

[pastelaria]; snacks à base de cereais; pizzas; prepa-

rações à base de cereais; massas alimentares; pipocas 

cobertas de caramelo; farinha de batata; gelados [sor-

vetes]; sal de cozinha; vinagres; molhos [condimentos]; 

fermento; essências para alimentos, exceto essências 

etéreas e óleos essenciais; preparações para endurecer 

nata batida.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158763

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unite 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, Chi-

na

 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 : Serviços de catering; serviços de canti-

nas [refeitórios]; serviços de salão de chá; serviços de 

hotéis; serviços de bar; serviços de cafés; serviços de 

snack-bares; cantinas móveis para fornecimento de re-

feições; serviços de agências de alojamento temporário 

[hotéis, pensões]; serviços de cafetarias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158764

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : TSC CHOCOLATE MANU-

FACTURING SDN BHD

 地址 Endereço : 10 & 12, Jalan 13/91, Jalan Shamelin 

Perkasa, Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Amêndoas cobertas com chocolate; 

bebidas consistindo principalmente de chocolate; 

bebidas à base de chocolate; chocolate; barras de 

chocolate; produtos à base de chocolate; biscoitos de 

chocolate; bolos de chocolate; guloseimas de chocolate 

com recheio; biscoitos com cobertura de chocolate; 

frutos com cobertura de chocolate; frutos oleaginosos 

com cobertura de chocolate; cacau em pó; chocolates 

de leite; chocolates, confeitos e biscoitos para uso em 

canastras [cestos ou como presentes].

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158765

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : TSC CHOCOLATE MANU-

FACTURING SDN BHD

 地址 Endereço : 10 & 12, Jalan 13/91, Jalan Shamelin 

Perkasa, Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 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; demonstração de produtos; administração de um 

programa de descontos que permite aos participantes 

obterem descontos em produtos e serviços através da 

utilização de cartões de desconto para sócios; distri-

buição de produtos (sem ser o transporte) venda por 

grosso de produtos; serviços de exportação (não sendo 

serviços de transporte); serviços de importação (não 

sendo serviços de transporte); serviços de agências de 

importação-exportação; marketing; publicidade online 

numa rede informática; promoção em linha numa rede 

informática; organização de exposições e feiras comer-

ciais para fins publicitários; apresentação de produtos 

nos meios de comunicação, para fins de venda a reta-

lho; serviços de venda a retalho de amêndoas cobertas 

com chocolate, bebidas consistindo principalmente 

de chocolate, bebidas à base de chocolate, chocolate, 

barras de chocolate, produtos à base de chocolate, 

biscoitos de chocolate, bolos de chocolate, guloseimas 

de chocolate com recheio, biscoitos com cobertura de 

chocolate, frutos com cobertura de chocolate, frutos 

oleaginosos com cobertura de chocolate, cacau em pó, 

chocolates de leite, chocolates, confeitos e biscoitos 

para uso em canastras [cestos ou como presentes].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158766

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : Tsingtao Brewery Company 

Limited

 地址 Endereço : No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, 

Shandong Province 266012, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水，汽水，不含酒精的飲料，

水果飲料，果汁，糖漿及其它供飲料用的製劑，薑汁啤

酒，麥芽啤酒，製啤酒用麥芽汁，製啤酒用蛇麻子汁，蘇

打水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158767

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : Tsingtao Brewery Company 

Limited

 地址 Endereço : No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, 

Shandong Province 266012, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水，汽水，不含酒精的飲料，

水果飲料，果汁，糖漿及其它供飲料用的製劑，薑汁啤

酒，麥芽啤酒，製啤酒用麥芽汁，製啤酒用蛇麻子汁，蘇

打水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158772

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : POSITEC GROUP LIMITED

 地址 Endereço : L evel 54, Hopewel l Centre, 183 

Queen’s Road East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子鎖，數字門鎖，無綫電頻率控制鎖，

生物指紋門鎖，聯鎖門用電子門禁裝置，指紋掃描儀，

指紋成像儀，生物識別掃描儀，人臉識別設備，射頻識別

（R F I D）閱讀器，電鎖，聯鎖門用電子門禁裝置，傳感

器，人臉識別設備，磁性身份識別卡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158773

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : POSITEC GROUP LIMITED



17638 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2019 年 10 月 16 日

 地址 Endereço : L evel 54, Hopewel l Centre, 183 

Queen’s Road East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子鎖，數字門鎖，無綫電頻率控制鎖，

生物指紋門鎖，聯鎖門用電子門禁裝置，指紋掃描儀，

指紋成像儀，生物識別掃描儀，人臉識別設備，射頻識別

（R F I D）閱讀器，電鎖，聯鎖門用電子門禁裝置，傳感

器，人臉識別設備，磁性身份識別卡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158774

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : POSITEC GROUP LIMITED

 地址 Endereço : L evel 54, Hopewel l Centre, 183 

Queen’s Road East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子鎖，數字門鎖，無綫電頻率控制鎖，

生物指紋門鎖，聯鎖門用電子門禁裝置，指紋掃描儀，

指紋成像儀，生物識別掃描儀，人臉識別設備，射頻識別

（R F I D）閱讀器，電鎖，聯鎖門用電子門禁裝置，傳感

器，人臉識別設備，磁性身份識別卡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158775

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : POSITEC GROUP LIMITED

 地址 Endereço : L evel 54, Hopewel l Centre, 183 

Queen’s Road East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子鎖，數字門鎖，無綫電頻率控制鎖，

生物指紋門鎖，聯鎖門用電子門禁裝置，指紋掃描儀，

指紋成像儀，生物識別掃描儀，人臉識別設備，射頻識別

（R F I D）閱讀器，電鎖，聯鎖門用電子門禁裝置，傳感

器，人臉識別設備，磁性身份識別卡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158776

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古鄂爾多斯市東勝區罕臺輕紡

街1號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；襯衫；浴帽；睡眠用眼罩；婚紗；毛

衣；針織服裝；褲子；外套；大衣；夾克（服裝）；旗袍；嬰

兒全套衣；圍巾；內衣；雨衣；靴；運動衫；羽絨服裝；防

水服；腰帶；鞋；襪；手套（服裝）；披肩；帽；游泳衣；舞

衣；童裝。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158778

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 德貝康愛醫藥科技有限公司

 DERBY CARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道89號灣仔中匯大廈4樓

401室

 F lat/Rm 401, 4/F, Wanchai Central Bui lding, 89 

Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豆奶；果凍；奶粉；牛乳製品；肉；凍乾

肉；食用海藻提取物；食用油；水果罐頭；以水果為主的

零食小吃；魚製食品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158779

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26
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[730] 申請人 Requerente : 德貝康愛醫藥科技有限公司

 DERBY CARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道89號灣仔中匯大廈4樓

401室

 F lat/Rm 401, 4/F, Wanchai Central Bui lding, 89 

Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；高蛋白穀物條；穀粉；穀類製品；

軟糖（糖果）；醬油；麵條；牛奶硬塊糖（糖果）；糖。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158780

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 德貝康愛醫藥科技有限公司

 D E R BY C A R E M E DI C A L T E C H N O L O G Y 

CO.,LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道89號灣仔中匯大廈4樓

401室

 F lat/Rm 401, 4/F, Wanchai Central Bui lding, 89 

Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 安排和組織學術討論會；組織表演（演

出）；健身指導課程；教學；教育；培訓；玩具出租；遊樂

園；遊戲器具出租；幼兒園。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158781

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 德貝康愛醫藥科技有限公司

 DERBY CARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道89號灣仔中匯大廈4樓

401室

 F lat/Rm 401, 4/F, Wanchai Central Bui lding, 89 

Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療保健；醫療診所服務；療養院；美容

服務；動物清潔；園藝；衛生設備出租；公共衛生浴；醫療

輔助；健康諮詢。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158782

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 德貝康愛醫藥科技有限公司

 DERBY CARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道89號灣仔中匯大廈4樓

401室

 F lat/Rm 401, 4/F, Wanchai Central Bui lding, 89 

Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 清潔製劑；化妝品；香料；牙膏；熏香製

劑（香料）；空氣芳香劑；香皂；非醫用沐浴鹽；肥皂；潔

膚乳液。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158783

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 德貝康愛醫藥科技有限公司

 DERBY CARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道89號灣仔中匯大廈4樓

401室

 F lat/Rm 401, 4/F, Wanchai Central Bui lding, 89 

Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；魚肝油；營養補充劑；嬰兒

奶粉；嬰兒食品；醫用營養品；浸藥液的薄紙；非人用、非

動物用除臭劑；補藥；膳食纖維。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158784

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 德貝康愛醫藥科技有限公司

 DERBY CARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道89號灣仔中匯大廈4樓

401室

 F lat/Rm 401, 4/F, Wanchai Central Bui lding, 89 

Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚（非活）；腌製水果；腌製蔬菜；

蛋；牛乳製品；食用油脂；加工過的堅果；腌製塊菌；豆

腐。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158785

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 德貝康愛醫藥科技有限公司

 DERBY CARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道89號灣仔中匯大廈4樓

401室

 F lat/Rm 401, 4/F, Wanchai Central Bui lding, 89 

Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖果；蜂蜜；糕點；麵條；穀類

製品；玉米花；食用澱粉；調味料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158786

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 德貝康愛醫藥科技有限公司

 DERBY CARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道89號灣仔中匯大廈4樓

401室

 F lat/Rm 401, 4/F, Wanchai Central Bui lding, 89 

Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 安排和組織學術討論會；組織表演（演

出）；健身指導課程；教學；教育；培訓；玩具出租；遊樂

園；遊樂園遊戲器具出租；幼兒園。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158787

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 德貝康愛醫藥科技有限公司

 DERBY CARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., 

LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道89號灣仔中匯大廈4樓

401室

 F lat/Rm 401, 4/F, Wanchai Central Bui lding, 89 

Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療保健；醫療診所服務；療養院；美容

服務；動物清潔；園藝；衛生設備出租；公共衛生浴；醫療

輔助；健康諮詢。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158788

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 澳門格雷斯生物技術有限公司

 地址 Endereço : 澳門漁翁街51-58號海景豪園第二座9F

 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
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[511] 服務 Serviços : 教育、提供培訓、娛樂、文體活動、組織

培訓。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158789

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 澳門格雷斯生物技術有限公司

 地址 Endereço : 澳門漁翁街51-58號海景豪園第二座9F

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育、提供培訓、娛樂、文體活動、組織

競賽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158790

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 澳門格雷斯生物技術有限公司

 地址 Endereço : 澳門漁翁街51-58號海景豪園第二座9F

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育、提供培訓、娛樂、文體活動、組織

競賽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158791

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 澳門格雷斯生物技術有限公司

 地址 Endereço : 澳門漁翁街51-58號海景豪園第二座9F

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育、提供培訓、娛樂、文體活動、組織

競賽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158802

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : Ariad Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, 

MA, 02139, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

em oncologia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158803

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : Ariad Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, 

MA, 02139, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

em oncologia.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/158804

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158806

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 唯品會（中國）有限公司

 VIPSHOP (China) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣州市荔灣區芳村花海街20號自

編6號樓

 Building 6, No. 20 Huahai Avenue, Liwan District, 

Guangzhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；計算機文檔管理；會計；尋找

贊助；組織商業或廣告展覽；進出口代理；替他人推銷；

為商品和服務的買賣雙方提供在綫市場；人事管理諮詢；

商業企業遷移。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/05/24，中國 China，編號

N.º 38431091

[210] 編號 N.º : N/158807

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 唯品會（中國）有限公司

 VIPSHOP (China) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣州市荔灣區芳村花海街20號自

編6號樓

 Building 6, No. 20 Huahai Avenue, Liwan District, 

Guangzhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；組織商業或廣告展覽；進出口

代理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供在綫

市場；人事管理諮詢；商業企業遷移；計算機文檔管理；

會計；尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/05/24，中國 China，編號

N.º 38409212

[210] 編號 N.º : N/158808

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 尚晉（國際）控股有限公司

 地址 Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. 

Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械，

假肢，假眼和假牙，矯形用品，縫合用材料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。

[210] 編號 N.º : N/158809

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 尚晉（國際）控股有限公司

 地址 Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. 

Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革不屬別類的皮革及人造

皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，鞭和

馬具。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。

[210] 編號 N.º : N/158810

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 尚晉（國際）控股有限公司

 地址 Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. 

Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。

[210] 編號 N.º : N/158811

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 尚晉（國際）控股有限公司

 地址 Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. 

Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，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。

[210] 編號 N.º : N/158812

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : BETAFARMA S.P.A.

 地址 Endereço : Via E. De Nicola 10 20090 Cesano 

Boscone (MI) 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 : Cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.

[210] 編號 N.º : N/158813

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 許敏兒

 HOI MAN I

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海邊馬路建華大廈第1座3

樓F

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 手工皂。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺啡色。

[210] 編號 N.º : N/158814

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, 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 : Loções comuns; loções, leite, cremes 

ou óleos para uso cosmético; cosméticos; preparações 

para maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para 

a remoção de maquilhagem; preparações cosméticas 

para os cuidados da pele; kits cosméticos; óleos essen-

ciais para uso pessoal; panos ou lenços impregnados 

de loções cosméticas ou essências de beleza; cotonetes 

de algodão e algodão para fins cosméticos; perfumaria; 

sabões; produtos de higiene pessoal; máscaras de be-

leza; produtos de limpeza para o rosto; produtos de la-

vagem para o rosto; produtos de beleza; produtos para 

os cuidados de beleza; “primers” ou bases de maqui-

lhagem; verniz para unhas; preparações para remover 

verniz; pestanas postiças; unhas postiças; óleos, leites, 

cremes ou espumas para limpeza do rosto; cremes 

ou óleos de massagem para rosto ou corpo; produtos 

para branquear a pele; preparações cosméticas para os 

cuidados do corpo; panos ou lenços impregnados com 

um produto para limpeza da pele [para uso cosméti-

co]; preparações não medicinais para o tratamento da 

acne; preparações de protecção solar; preparações cos-

méticas para o banho; produtos para os cuidados dos 

cabelos; perfumes; produtos e substâncias de toilette 

não medicinais; soros de beleza; soros não medicinais 

para a pele; produtos para os cuidados da pele, produ-

tos de limpeza, tónicos, esfoliantes e hidratantes; cre-

mes, loções e géis para a pele não medicinais; cremes e 

loções para as mãos e para o corpo; geles para o banho 

e duche; produtos de esfoliação para o corpo, pós para 

o corpo; óleos de banho e sais de banho não medici-

nais; loções capilares; produtos para os cuidados dos 

cabelos; preparações cosméticas para os cuidados dos 

cabelos, incluindo champôs, produtos de enxagua-

mento e amaciadores; cotonetes para uso cosmético; 
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bolas de algodão para a aplicação de cosméticos; bolas 

de algodão para remoção de cosméticos; preparações 

para branquear e outras substâncias para uso em 

lavandaria; produtos para limpar, polir, raspar e de-

sengordurar; dentífricos; sabões não medicinais; óleos 

essenciais; cosméticos não medicinais; loções para os 

cabelos não medicinais; dentífricos não medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158817

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 微辣文化有限公司

 MANNER CULTURA LDA.

 地址 Endereço : 澳門俾利喇街137-145號寶豐工業大廈

10樓B

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告、實業經營、實業管理、辦公事務、

高業詢價、張貼廣告、戶外廣告、商業信息代理、廣告傳

播、商業管理和組織諮詢、人事管理諮詢、商業管理諮

詢、廣告宣傳欄的製備、工商管理輔助、廣告材料出租、

廣告宣傳本的出版、廣告、廣告宣傳、無線電廣告、無線

電商業廣告、公共關係、電視廣告、電視商業廣告、廣告

代理。商業管理顧問、商業專業諮詢、組織商業或廣告展

覽、商業信息、人員招收、商業場所搬遷、廣告空間出租、

替他人推銷、稅款準備、為外出客戶應接電話、通過郵購

定單進行的廣告宣傳、飯店商業管理、藝術家演出的商業

管理、組織商業或廣告交易會、替他人採購（替其他企業

購買商品或服務）、價格比較服務、為零售目的在通訊媒

體上展示商品、為消費者提供商業信息和建議（消費者建

議機構）、替他人預訂電訊服務、對購買定單進行行政處

理、外購服務（商業輔助）、開發票、廣告稿的撰寫、統計

資料匯編、廣告版面設計、尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158818

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 微辣文化有限公司

 MANNER CULTURA LDA.

 地址 Endereço : 澳門俾利喇街137-145號寶豐工業大廈

10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 : 軟件即服務（SaaS）、計算機軟件設計、

計算機編程、計算機軟件更新、計算機程序複製、計算機

軟件維護、多媒體產品的設計和開發、電子數據存儲、替

他人創建和維護網站、提供互聯網搜索引擎、軟件運營

服務（SaaS）、技術研究、計算機軟件設計、提供互聯網

搜索引擎、包裝設計、替他創建和維護網站、通過網站提

供計算機技術和編程信息、工業品外觀設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158819

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 提供不可下載的在線漫畫；提供有關漫

畫和娛樂的訊息；為娛樂、教育和文化目的安排、舉辦和

組織課程、講習班、展覽、比賽；提供不可下載的在線電

子出版物；電子出版服務；書刊之編輯；文字出版（廣告

宣傳文本除外）；圖書借閱服務；流動圖書館；互動娛樂

服務；製作音頻、視頻及/或視頻節目；遊戲服務；俱樂部

服務（娛樂或教育）；教育；提供培訓；娛樂；文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158820

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 讓用戶在線搜索、瀏覽、收藏、下載、購

買、存儲和閱讀漫畫和有關漫畫的訊息的應用軟件、計

算機軟件和計算機程序；可下載的電子出版物；從數據庫

或全球計算機網絡在線提供的可下載音頻、視頻、音樂、

聲音、圖像、文本、出版物、訊號、軟件、訊息、數據、代

碼；用於移動電話的計算機應用軟件；互動計算機軟件和

應用軟件；計算機程序（可下載的軟件）；已錄製或可下

載的計算機軟件應用程序和平台；計算機遊戲（軟件）；

科學、研究、導航、測量、攝影、電影、視聽、光學、衡具、

量具、信號、偵測、測試、檢驗、救生和教學用裝置及儀

器；處理、開關、轉換、積累、調節或控制電的配送或使

用的裝置和儀器；錄製、傳送、重放或處理聲音、影像或

數據的裝置和儀器；已錄製和可下載的媒體，計算機軟

件，錄製和存儲用空白的數字或模擬介質；投幣啟動設備

用機械裝置；收銀機，計算設備；計算機和計算機外圍設

備；潛水服，潛水面罩，潛水用耳塞，潛水和游泳用鼻夾，

潛水員手套，潛水呼吸器；滅火設備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158821

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : Neo Factory Company Limited

 地址 Endereço : 168 Moo 5 Bueng Kho Hai, Lamlukka, 

Pathumthani 12150 Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Detergentes de roupa para bebés; 

amaciadores de tecidos para bebés; preparações para 

limpar biberões; algodão para uso cosmético; toalhetes 

para bebés (artigos de toilette); cremes para o banho 

e duche para bebés; pós para bebés; preparações não 

medicinais para os cuidados da pele dos bebés.

[540] 商標 Marca : 

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

amarela e rosa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/158822

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 上海煙草集團有限責任公司

 SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市長陽路717號

 717 Chang Yang Road, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Rapé; cigarros; tabaco; charutos; ci-

garreiras; cinzeiros para fumadores; cachimbos para 

tabaco; fósforos; isqueiros para fumadores; papel de 

cigarro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158823

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 上海煙草集團有限責任公司

 SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市長陽路717號

 717 Chang Yang Road, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Rapé; cigarros; tabaco; charutos; ci-

garreiras; cinzeiros para fumadores; cachimbos para 

tabaco; fósforos; isqueiros para fumadores; papel de 

cigarro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158824

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 上海煙草集團有限責任公司

 SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市長陽路717號

 717 Chang Yang Road, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Rapé; cigarros; tabaco; charutos; ci-

garreiras; cinzeiros para fumadores; cachimbos para 

tabaco; fósforos; isqueiros para fumadores; papel de 

cigarro.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158830

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 星睿文化傳媒有限公司

 ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環干諾道中133號誠信大廈六樓

606室

 Unit 606 6Th Floor, Alliance Building, 133 Connaught 

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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；潔膚乳液；去污劑；清潔製劑；

皮革保護劑（拋光劑）；香精油；製香料香水用油；玫瑰

油；薄荷油（芳香油）；美容面膜；指甲油；化妝品；化妝

劑；化妝品清洗劑；梳妝用油；唇彩；防曬劑；牙膏。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158831

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 星睿文化傳媒有限公司

 ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環干諾道中133號誠信大廈六樓

606室

 Unit 606 6Th Floor, Alliance Building, 133 Connaught 

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 : 計算機；可下載的影像文件；秤；發光標

誌；唱片；電影攝影機；熒光屏；眼鏡；電鎖；電池。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158832

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 星睿文化傳媒有限公司

 ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環干諾道中133號誠信大廈六樓

606室

 Unit 606 6Th Floor, Alliance Building, 133 Connaught 

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 : 未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；首

飾用禮品盒；黃琥珀首飾；手鐲（首飾）；胸針（首飾）；鏈

（首飾）；領帶夾；珠寶首飾；盒式項鏈墜；獎章；人造珠

寶；戒指（首飾）；耳環；襯衫袖口鏈扣；別針（首飾）；鑰

匙鏈（小飾物或短鏈飾物）；手錶；手錶帶；錶鏈；錶；錶

用禮品盒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158833

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 星睿文化傳媒有限公司

 ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環干諾道中133號誠信大廈六樓

606室

 Unit 606 6Th Floor, Alliance Building, 133 Connaught 

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 : 為廣告宣傳目的組織時裝表演；進出口

代理；替他人推銷；演員的商業管理；複印服務；商業審

計；尋找贊助；廣告；廣告宣傳；商業信息代理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158834

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 星睿文化傳媒有限公司

 ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環干諾道中133號誠信大廈六樓

606室

 Unit 606 6Th Floor, Alliance Building, 133 Connaught 

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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；毛衣；襯衫；褲子；上衣；裙子；運

動衫；制服；睡衣；背心式緊身運動衣；嬰兒全套衣；遊泳

衣；防水服；化裝舞會用服裝；鞋（腳上的穿著物）；靴；

運動鞋；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；領帶；圍巾；腰

帶。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158835

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 廣東粵聲教育諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區駿南街87號首

層（部位：之二）

 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）；教育考核；職業再培訓；組

織教育或娛樂競賽；組織表演（演出）；書籍出版；在線

電子書籍和雜誌的出版；節目製作；管弦樂團；動物園服

務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158836

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 潘瑞雪

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區濯錦路9號6棟

1單元3204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 : 蛋；魚製食品；腌製蔬菜；肉（腌製的)；

食用燕窩；酸奶飲料（(以奶為主)；加工過的堅果；食用

油；乾食用菌；豆腐製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158837

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 潘瑞雪

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區濯錦路9號6棟

1單元3204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 : 糕點；蜂蜜；調味品；茶飲料；咖啡；茶；

麵條；方便麵；米；地瓜粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158838

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 潘瑞雪

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區濯錦路9號6棟

1單元3204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 : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣

告；通過網站提供商業信息；特許經營的商業管理；替他

人推銷；進出口代理；市場營銷；人事管理諮詢；會計；飯

店商業管理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158839

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 潘瑞雪

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區濯錦路9號6棟

1單元3204號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；咖啡館；烹飪設備出租；飯店；住所

代理(旅館、供膳寄宿處)；食物雕刻；酒吧服務；旅館預

定；寄宿處；備辦宴席；自助餐廳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158840

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 榮誠行有限公司

 WINGSHING TRADE CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡鶴園街9-11號凱旋工商中

心第三期1樓P室3號房
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 Rm 3 Unit P 1/F Kaiser Est Phase 3 Nos 9-11 Hok 

Yuen St Hunghom Kl Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；首飾盒；手鐲（首飾）；珍

珠（珠寶）；寶石；鐘；手錶；手錶帶；錶鏈；錶用禮品盒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158841

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 譽名科技有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市市轄區高新區技術

開發區科學大道57號國家廣告產業園2號樓5層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serv iços : 廣告；廣告代理；計算機網絡和網站的

在線推廣；商業管理輔助；商業信息；特許經營的商業管

理；通過網站提供商業信息；通過電視、無線電和郵件進

行廣告宣傳服務；進出口代理；拍賣；替他人推銷；市場

營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；為推銷

優化搜索引擎；人事管理諮詢；商業企業遷移；網站流量

優化；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療

用品的零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158842

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 譽名科技有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市市轄區高新區技術

開發區科學大道57號國家廣告產業園2號樓5層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 安全及防盜警報系統的監控；安全保衛

諮詢；社交陪伴；交友服務；在線社交網絡服務；互聯網

域名租賃；知識產權諮詢；計算機軟件許可；域名註冊；

全球計算機網絡上的用戶識別用域名註冊；調解；仲裁 ；

版權管理 ；知識產權許可；商標代理服務；計算機軟件許

可；服裝出租；計劃和安排婚禮服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158843

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 譽名科技有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市市轄區高新區技術

開發區科學大道57號國家廣告產業園2號樓5層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serv iços : 廣告；廣告代理；計算機網絡和網站的

在線推廣；商業管理輔助；商業信息；特許經營的商業管

理；通過網站提供商業信息；通過電視、無線電和郵件進

行廣告宣傳服務；進出口代理；拍賣；替他人推銷；市場

營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；為推銷

優化搜索引擎；人事管理諮詢；商業企業遷移；網站流量

優化；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療

用品的零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158844

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 譽名科技有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市市轄區高新區技術

開發區科學大道57號國家廣告產業園2號樓5層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 安全及防盜警報系統的監控；安全保衛

諮詢；社交陪伴；交友服務；在線社交網絡服務；互聯網

域名租賃；知識產權諮詢；計算機軟件許可；域名註冊；

全球計算機網絡上的用戶識別用域名註冊；調解；仲裁；

版權管理；知識產權許可；商標代理服務；計算機軟件許

可；服裝出租；計劃和安排婚禮服務。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158845

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 香港天潤煙草集團有限公司

 HONG KONG TIAN RUN TOBACCO GROUP 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街1-15號盈業大廈8

樓19A室

 Flat/Rm 19A 8/F Profit Industrial Bldg 1-15 Kwai Fung 

Crescent 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 : 33

[511] 產品 Produtos : 薄荷酒；果酒（含酒精）；雞尾酒；葡萄

酒；利口酒；白蘭地；酒精飲料濃縮汁；預先混合的酒精

飲料（以啤酒為主的除外）；含水果酒精飲料；白酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158846

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 香港天潤煙草集團有限公司

 HONG KONG TIAN RUN TOBACCO GROUP 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街1-15號盈業大廈8

樓19A室

 Flat/Rm 19A 8/F Profit Industrial Bldg 1-15 Kwai Fung 

Crescent 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 : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；雪茄煙；非醫用含煙草代用品的香

煙；香煙；煙用藥草；電子香煙；香煙盒；煙灰缸；煙罐；

火柴；打火機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158847

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 香港天潤煙草集團有限公司

 HONG KONG TIAN RUN TOBACCO GROUP 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街1-15號盈業大廈8

樓19A室

 Flat/Rm 19A 8/F Profit Industrial Bldg 1-15 Kwai Fung 

Crescent 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 : 33

[511] 產品 Produtos : 薄荷酒；果酒（含酒精）；雞尾酒；葡萄

酒；利口酒；白蘭地；酒精飲料濃縮汁；預先混合的酒精

飲料（以啤酒為主的除外）；含水果酒精飲料；白酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158848

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 香港天潤煙草集團有限公司

 HONG KONG TIAN RUN TOBACCO GROUP 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街1-15號盈業大廈8

樓19A室

 Flat/Rm 19A 8/F Profit Industrial Bldg 1-15 Kwai Fung 

Crescent 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 : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；雪茄煙；非醫用含煙草代用品的香

煙；香煙；煙用藥草；電子香煙；香煙盒；煙灰缸；煙罐；

火柴；打火機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158849

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : 黃小溱

 HUANG, HSIAO-CHEN

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市鹽埕區新樂街99號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[730] 申請人 Requerente : 黃詩涵

 HUANG, SHIH-HAN

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市鹽埕區新樂街99號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[730] 申請人 Requerente : 黃紫薇

 HUANG, TZU-WEI
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 地址 Endereço : 中國台灣高雄市鹽埕區新樂街99號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 供應食品及飲品；冷熱飲料店；咖啡室；

咖啡館服務；酒吧；酒吧服務；餐廳；提供餐飲；小食店。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158850

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/27

[730] 申請人 Requerente : Fushun Yongmao Construction 

Machinery Co., Ltd

 地址 Endereço : No. 3 Yuanda Road, Shuncheng Dis-

trict, Fushun City, Liaoning Province, People’s Repu-

blic of China 113126

 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 : Maquinarias e ferramentas mecânicas, 

motores e mecanismos (excluindo aqueles usados para 

veículos terrestres), eixo de engate utilizada para con-

duzir máquinas e motoristas (excluindo aqueles usados 

para veículos terrestres) e funcionamento de não ma-

nual de ferramentas agrícolas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158851

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; 

operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, serviços 

de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prêmios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéroe, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas;  contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.



N.º 42 — 16-10-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 17651

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158852

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158853

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158854

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-
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dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 

divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de 

entretenimento, serviços de clubes de entretenimento, 

“health club”, serviços de ginásio, provisão de ser-

viços de informação relacionados com actividades 

desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; 

serviços de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; 

serviços de jogos; operação de loterias, jogos de ca-

sino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, 

acomodação e realização de exposições, convenções e 

conferências para fins educacionais, de formação, ne-

gócios e comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158855

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158856

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos fisicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158857

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; 

operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 
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marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, serviços 

de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prêmios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéroe, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas;  contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158858

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158859

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158860

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações 

de divertimento e de entretenimento, serviços de clu-

be, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, 

gestão de casinos, provisão de instalações de casino, 

jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clu-

bes de apostadores, planeamento de festas para fins de 

entretenimento, serviços de clubes de entretenimento, 

“health club”, serviços de ginásio, provisão de ser-

viços de informação relacionados com actividades 

desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; 

serviços de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; 

serviços de jogos; operação de loterias, jogos de ca-

sino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, 

acomodação e realização de exposições, convenções e 

conferências para fins educacionais, de formação, ne-

gócios e comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158861

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 
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serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158862

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos fisicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158863

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; 

operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, serviços 

de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prêmios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéroe, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas;  contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158864

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28
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[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158865

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158866

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 
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da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 

divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “health 

club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de loterias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158867

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158868

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos fisicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158869

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 千代酒店餐飲投資管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街1-3號澳門國際銀行大

廈9樓A-J座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158870

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 千代酒店餐飲投資管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街1-3號澳門國際銀行大

廈9樓A-J座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158871

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 祥益地產代理有限公司

 地址 Endereço : 香港新界屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場

北翼26樓1,2室

 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 : 不動產出租；不動產代理；不動產經紀；

不動產估價；不動產管理。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/158874

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 林杰明

 Lam Kit Meng

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路286-298號太平工業

大廈第二期4樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養食品，保健食品，嬰兒食品，

醫用衛生製劑（膠囊、軟膠囊、片劑、丸劑、顆粒、粉劑、

水劑、浸膏、酊劑、擦劑、藥膏、藥油、膏藥、膏布），藥物

（中成藥，西藥）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色，紅色，如下圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158875

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 林杰明

 Lam Kit Meng

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路286-298號太平工業

大廈第二期4樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品，包括罐裝奶粉、袋裝奶粉、

盒裝奶粉、盒裝水奶、袋裝水奶、牛奶片。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺紅色，白色，如下圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158876

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 林杰明

 Lam Kit Meng

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路286-298號太平工業

大廈第二期4樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養食品，保健食品，嬰兒食品，

醫用衛生製劑（膠囊、軟膠囊、片劑、丸劑、顆粒、粉劑、

水劑、浸膏、酊劑、擦劑、藥膏、藥油、膏藥、膏布），藥物

（中成藥，西藥）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺綠色，黃色，白色，如下圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/158877

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 林杰明

 Lam Kit Meng

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路286-298號太平工業

大廈第二期4樓A座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品，包括罐裝奶粉、袋裝奶粉、

盒裝奶粉、盒裝水奶、袋裝水奶、牛奶片。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺綠色，黃色，白色，如下圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/158878

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 澳門美食博客有限公司

 MACAU FOODIE LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門道咩啤利士街金海豪園13-13B二

樓A座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158879

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 安清國際事業有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市前金區文武二街8號1樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 芳香按摩；按摩；美容院；修指甲；文身；

美容師服務；桑拿浴服務；脫毛服務；理髮店。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158880

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛肉清湯湯料；肉湯；牛肉清湯；肉湯濃

縮汁；牛肉清湯濃縮汁；豬肉食品；凍乾肉；肉；濃肉汁；

肉罐頭；熏肉；豬肉；醃製肉；肉片；肉乾；肉鬆。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158881

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；自助餐廳；備

辦宴席；餐廳；自助餐館；小吃店。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158882

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛肉清湯湯料；肉湯；牛肉清湯；肉湯濃

縮汁；牛肉清湯濃縮汁；豬肉食品；凍乾肉；肉；濃肉汁；

肉罐頭；熏肉；豬肉；醃製肉；肉片；肉乾；肉鬆。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158883

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；自助餐廳；備

辦宴席；餐廳；自助餐館；小吃店。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158884

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛肉清湯湯料；肉湯；牛肉清湯；肉湯濃

縮汁；牛肉清湯濃縮汁；豬肉食品；凍乾肉；肉；濃肉汁；

肉罐頭；熏肉；豬肉；醃製肉；肉片；肉乾；肉鬆。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158885

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；自助餐廳；備

辦宴席；餐廳；自助餐館；小吃店。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158886

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛肉清湯湯料；肉湯；牛肉清湯；肉湯濃

縮汁；牛肉清湯濃縮汁；豬肉食品；凍乾肉；肉；濃肉汁；

肉罐頭；熏肉；豬肉；醃製肉；肉片；肉乾；肉鬆。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158887

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；自助餐廳；備

辦宴席；餐廳；自助餐館；小吃店。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158888

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛肉清湯湯料；肉湯；牛肉清湯；肉湯濃

縮汁；牛肉清湯濃縮汁；豬肉食品；凍乾肉；肉；濃肉汁；

肉罐頭；熏肉；豬肉；醃製肉；肉片；肉乾；肉鬆。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158889

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；自助餐廳；備

辦宴席；餐廳；自助餐館；小吃店。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158890

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : 牛肉清湯湯料；肉湯；牛肉清湯；肉湯濃

縮汁；牛肉清湯濃縮汁；豬肉食品；凍乾肉；肉；濃肉汁；

肉罐頭；熏肉；豬肉；醃製肉；肉片；肉乾；肉鬆。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158891

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 高坑有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金沙鎮高坑3之1號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；自助餐廳；備

辦宴席；餐廳；自助餐館；小吃店。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158892

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 資豐鮑魚食品有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路149號激成工業大廈

一期9樓F及G座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；廣告；特許經營的商業管理；

通過網站提供商業信息；進出口代理；為商品和服務的買

賣雙方提供在線市場；市場營銷；商業管理輔助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158893

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 資豐鮑魚食品有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路149號激成工業大廈

一期9樓F及G座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；飯店；快餐館；私人廚房服務；流

動飲食供應；茶館；餐館預訂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158895

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUS-

TRIES, LTD.

 地址 Endereço : 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, 

Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Rampas portáteis para cadeiras de ro-

das.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158896

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : CARDLINKS TECHNOLO-

GIES (HK) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘偉業街145號越成工廠大

廈12樓1210室

 Flat/Rm 1210 12/F Viet Shing Factory Building 145 

Wai Yip Street Kwun Tong KL

 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 : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡

具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及

儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和

器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載

體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現

金收入記錄機，計算機器，數據處理裝置和計算機，滅火

器械，聯鎖門用電子門禁裝置。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 沒有顏色要求。

[210] 編號 N.º : N/158897

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 謝娟娟

 TSE KUEN KUEN

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路326號金海山花園第

八座地下F座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serv iços : 藥品，保健品，食品及飲料的批發及零

售。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，仙丹紅色，黑色（如圖

所示）。

[210] 編號 N.º : N/158907

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 鄭康榮

 地址 Endereço : 中國廣東省汕頭市金平區同益街道韓堤

東巷97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 : 消毒紙巾，浸藥液的簿紙，衛生棉條，衛

生護墊，衛生巾，嬰兒尿布，嬰兒尿褲，醫用棉籤，失禁用

吸收褲，衛生內褲，月經內褲，失禁用尿布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158908

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : 鄭康榮

 地址 Endereço : 中國廣東省汕頭市金平區同益街道韓堤

東巷97號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙，木漿紙，衛生紙，紙製餐桌用布，紙

手帕，紙製杯盤墊，卸妝用薄紙，紙餐巾，紙巾，紙製洗

臉巾，紙圍涎，抽屜用襯紙（有或沒有香味），紙製抹布，

繪畫和書法用紙，紙或紙板製標誌牌，保鮮膜，包裝用塑

料膜，紙製或紙板製盒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158911

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於促進人臉識別、生物識別、視覺和

聲音識別和數字認證、用於促進數據、圖像、圖形、音頻

材料和視頻材料的串流傳輸和廣播、用於促進輸入、 輸

出、收集、接收、傳輸、搜索、編輯、組織、索引、修改、

標記、管理、存儲和分享數據、數據庫和大數據的應用軟

件、計算機軟件、計算機程序、裝置和儀器；用於客戶關

係管理、個人訊息管理、聯繫資料管理、項目管理和資源

規劃的計算機軟件；人工智能計算機軟件；翻譯、口譯和

配字幕軟件；可下載的電子出版物；從數據庫或全球計

算機網絡在線提供的可下載音頻、視頻、音樂、聲音、圖

像、文本、出版物、訊號、軟件、訊息、數據、代碼；用於移

動電話的計算機應用軟件；互動計算機軟件和應用軟件；

計算機程序（可下載的軟件）；已錄製或可下載的計算機

軟件應用程序和平台；計算機遊戲（軟件）；科學、研究、

導航、測量、攝影、電影、視聽、光學、衡具、量具、信號、

偵測、測試、檢驗、救生和教學用裝置及儀器；處理、開

關、轉換、積累、調節或控制電的配送或使用的裝置和儀

器；錄製、傳送、重放或處理聲音、影像或數據的裝置和

儀器；已錄製和可下載的媒體，計算機軟件，錄製和存儲

用空白的數字或模擬介質；投幣啟動設備用機械裝置；

收銀機，計算設備；計算機和計算機外圍設備；潛水服，

潛水面罩，潛水用耳塞，潛水和游泳用鼻夾，潛水員手套，

潛水呼吸器；滅火設備。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158912

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電子和在線傳輸服務；聲音、數據、訊息、

文件、圖像、圖形、音頻、視頻、信號、消息和新聞的電

子、數字和無線傳輸；數據、音頻材料和視頻材料的串流

傳輸；視頻點播傳輸；提供電子公告牌、聊天室和論壇以

發佈和傳輸訊息和數據；提供互聯網平台和門戶；與運

營搜索引擎有關的電訊服務；互聯網和無線廣播；提供

電子通訊網絡和電子數據庫接入服務；電訊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158913

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 翻譯、語言傳譯和配字幕服務；為商業、

商務、娛樂、教育和文化目的安排、舉辦和組織課程、講

習班、會議、論壇、展覽、比賽；提供有關教育和娛樂的

訊息；提供不可下載的在線電子出版物；電子出版服務；

書刊之編輯；文字出版（廣告宣傳文本除外）；圖書借閱

服務；流動圖書館；互動娛樂服務；製作音頻、視頻及/或

視頻節目；遊戲服務；俱樂部服務（娛樂或教育）；教育；

提供培訓；娛樂；文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158914

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 雲計算；計算機數據處理和存儲服務；與

數據和數據庫設計、開發、管理和維護有關的計算機服

務；設計、開發和託管計算機平台；數字內容和多媒體及

互動應用軟件的互聯網託管；軟件即服務（SaaS）；平台

即服務（PaaS）；計算機應用軟件託管服務；電腦編程；

計算機軟件設計與開發；軟件出版框架下的軟件開發；網

站設計、創建和主持；提供互聯網搜索引擎；信息技術諮

詢服務；科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工

業分析與工業研究服務；計算機硬件與軟件的設計與開

發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158915

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 任施思

 Oliveros Yam Vanessa

 地址 Endereço : 澳門黑沙環斜巷新益花園第四座11/C

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 平面設計，產品設計，插畫。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158918

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29
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[730] 申請人 Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

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

em metais preciosos ou em plaqué (incluídos em classe 

14); artigos de joalharia; relógios de parede e de mesa 

e relógios; caixas para jóias e caixas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158919

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

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

em metais preciosos ou em plaqué (incluídos em classe 

14); artigos de joalharia; relógios de parede e de mesa 

e relógios; caixas para jóias e caixas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158920

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158921

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158922

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHI-

BA, also trading as Toshiba Corporation

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

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção de software informático, 

programação informática, ou manutenção de software 

informático; recolha, análises e armazenamento de 

dados electrónicos; fornecimento de informação sobre 

resultados de recolha, análises e armazenamento de 

dados electrónicos; aluguer de computadores; forneci-

mento de programas informáticos em redes de dados; 

computação em nuvem.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/07/31，日本 Japão，編號

N.º 2019-103613
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[210] 編號 N.º : N/158923

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHI-

BA, also trading as Toshiba Corporation

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

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos de telecomuni-

cações; máquinas, aparelhos e suas partes electrónicas; 

programas informáticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/07/31，日本 Japão，編號

N.º 2019-103613

[210] 編號 N.º : N/158924

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHI-

BA, also trading as Toshiba Corporation

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

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Compilação de informações em bases 

de dados informáticas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/07/31，日本 Japão，編號

N.º 2019-103613

[210] 編號 N.º : N/158925

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於移動裝置之遊戲軟件及娛樂軟件；

計算機程序；互動式計算機遊戲程序；互動式多媒體計算

機遊戲程序；計算機外殼；電子出版物（可下載）；應用

程序；通過移動電話網絡下載之計算機視頻遊戲程序；

互聯網遊戲（可下載）；線上和/或由互聯網，萬維網和

/或通信網絡提供的可下載之街機遊戲；從全球計算機

網絡下載之互動式計算機遊戲軟件；計算機及視頻遊戲

程序；平板電腦護套；手持式自拍桿；耳機；移動電源裝

置；電線；電影片；卡通片；手機；手機外殼；移動電話置

放座；手機帶；手機配件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158926

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 書籍之出版；雜誌之出版；出版服務；文

字出版（廣告宣傳本除外）；電子書籍及期刊之在線出

版；提供不可下載之在線電子刊物；娛樂服務；娛樂資

訊；藉由電子和數字互動媒體提供娛樂資訊；藉由計算

機數據庫或網路提供在線娛樂資訊；透過計算機數據庫

或網路提供音頻及視頻娛樂服務；提供不可下載之在線

視頻；提供不可下載之在線音樂；通過計算機網路提供

在線遊戲服務；娛樂或教育俱樂部；遊樂園服務；電子遊

藝場；提供遊樂場服務；出租用於玩計算機及視頻遊戲

的電子設備；通過視頻點播服務提供不可下載的電影；

通過視頻點播服務提供不可下載的電視節目；組織娛樂

競賽；組織文化或教育展覽；休閒育樂活動規劃；派對籌

劃（娛樂）；舉辦頒獎活動；安排及舉行音樂會；運動、

娛樂、文化及教育活動的票務代理服務；舉辦運動及文

化活動；舉辦娛樂活動；籌辦角色扮演的娛樂活動；影片

製作；電影製作；電台節目製作；廣播娛樂節目製作；電

視節目製作；現場表演；音樂節目主持服務；遊戲器具出

租；玩具出租；遊戲設備出租。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158927

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機動畫設計；計算機編程；計算機軟

件設計；計算機軟件更新；計算機軟件維護；計算機軟件

出租；提供不可下載計算機軟件之暫時使用服務；互聯網

和內聯網的網頁設計及開發；為他人創建、維護及託管

網頁；計算機硬件設計和開發之諮詢；計算機技術諮詢；

網站設計諮詢；軟體即服務（SaaS）；軟件出版框架下的

軟件開發；平台即服務（PaaS）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158928

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 知音卡片禮品（深圳）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華區福城街道章閣

社區桂月路451號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 手風琴；樂器；吉他；箏；機器人鼓；樂器

琴弓；鼓槌；指揮棒；樂器架；音樂盒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158929

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 知音卡片禮品（深圳）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華區福城街道章閣

社區桂月路451號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 細木工傢俱；木桶板；玩具箱；木製或塑

膠製箱；相框邊條；鏡子（玻璃鏡）；畫框；畫框托架；竹

木工藝品；木製或塑膠紙招牌。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158930

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 知音卡片禮品（深圳）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華區福城街道章閣

社區桂月路451號

 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；搖擺木馬；積木（玩具）；木

偶；玩具；玩具小塑像；棋；射箭用器具；滑板；聖誕樹

架。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158931

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 知音卡片禮品（深圳）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華區福城街道章閣

社區桂月路451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 : 廣告宣傳本的出版；商業櫥窗佈置；計算

機網絡上的在綫廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；特許經營的商業管理；拍賣；替他人推銷；替他人採

購（替其他企業購買商品或服務）；進出口代理；尋找贊

助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158932

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 知音卡片禮品（深圳）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華區福城街道章閣

社區桂月路451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 : 41

[511] 服務 Serviços : 培訓；教育；幼兒園；組織教育或娛樂競

賽；組織文化或教育展覽；安排和組織培訓班；組織表演

（演出）；書籍出版；娛樂園服務；提供娛樂設施。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158933

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : 知音卡片禮品（深圳）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華區福城街道章閣

社區桂月路451號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；餐廳；飯店；餐館；酒吧服務；

茶館；自助餐館；提供野營場地設施；日間托兒所（看孩

子）；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158934

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : Ludwig Schokolade GmbH & Co. 

KG

 地址 Endereço : Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch 

Gladbach, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Produtos de chocolate; pralinas [bom-

bons]; pralinas [bombons] com um recheio de álcool, 

contendo nozes picadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158935

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/29

[730] 申請人 Requerente : Ludwig Schokolade GmbH & Co. 

KG

 地址 Endereço : Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch 

Gladbach, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Confeitos de açúcar, em especial doces 

de mascar, incluindo doces de mascar com sabor a fru-

ta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158939

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 含有咖啡，巧克力及果汁，奶昔之以乳製

品為基底的飲料；含有咖啡，巧克力及果汁，奶昔之以牛

奶為基底的飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158940

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；可可及代用咖啡；咖啡飲料；

茶葉飲料；巧克力飲料；米；樹薯粉及西谷米；麵粉及穀

類調製品；麵包；糕餅及糖果；食用冰；糖；蜂蜜；糖漿；

酵母；發酵粉；鹽；芥末；醋；調味醬（調味品）；調味用

香料；冰。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158941

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 包含碳酸飲料及能量飲料之非酒精性飲

料；用來製作飲料，包含碳酸飲料及能量飲料，之糖漿、

濃縮液、粉末及製劑；啤酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158942

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 啤酒除外之含酒精飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158944

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 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 : 印刷品及印刷出版品；海報；自黏性標

籤；貼花；轉印貼紙；卡片；文具；佈告板；包括貼紙和貼

花之貼紙套組。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158945

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 袋；背包；錢包；皮製盒子；鑰匙包；圓筒

狀的行李袋；書包；手提包；多功能運動包；多功能手提

袋；皮革及人造皮革、不屬別類之皮革及人造皮製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158946

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, 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 : 衣服；靴鞋；帽子。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158947

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 含有咖啡，巧克力及果汁，奶昔之以乳製

品為基底的飲料；含有咖啡，巧克力及果汁，奶昔之以牛

奶為基底的飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158948

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；可可及代用咖啡；咖啡飲料；

茶葉飲料；巧克力飲料；米；樹薯粉及西谷米；麵粉及穀

類調製品；麵包；糕餅及糖果；食用冰；糖；蜂蜜；糖漿；
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酵母；發酵粉；鹽；芥末；醋；調味醬（調味品）；調味用

香料；冰。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158949

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 包含碳酸飲料及能量飲料之非酒精性飲

料；用來製作飲料，包含碳酸飲料及能量飲料，之糖漿、

濃縮液、粉末及製劑；啤酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158950

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 嘉業投資有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場14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 : 35

[511] 服務 Serv iços : 商業管理輔助、商業詢價、進出入口代

理、商業信息代理、商業管理諮詢、商業管理顧問、組織

商業或廣告展覽、商業信息、特許經營的商業管理廣告

宣傳本的出版。

[540] 商標 Marca : 

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

示）。

[210] 編號 N.º : N/158951

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; 

operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, serviços 

de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prémios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nomea-

damente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-
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sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas;  contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158952

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobi-

liária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158953

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158954

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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



N.º 42 — 16-10-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 17671

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 

divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “he-

alth club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158955

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158956

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158957

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 黃榮富

 Wong Weng Fu

 地址 Endereço : 澳門飛能便度街54號寶誠大廈C/4

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，月

餅，曲奇，餅乾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158958

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 六洲有限公司

 Six Continents Limited

 地址 Endereço : Broadwater Park, Denham, Bucking-

hamshire UB9 5HR, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 以數據庫和互聯網在綫方式或非在綫方

式提供廣告；處理網上銷售的商業管理輔助；飯店商業

管理；公共關係；商業管理輔助；商業管理諮詢服務；商

業信息服務；與顧客忠誠計劃及鼓勵計劃有關的商業管

理輔助；與特許經營有關的商業諮詢和顧問服務；以數

據庫和互聯網在綫方式或非在綫方式替他人推銷；人員

招收、僱傭和管理服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158959

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 六洲有限公司

 Six Continents Limited

 地址 Endereço : Broadwater Park, Denham, Bucking-

hamshire UB9 5HR, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 以數據庫和互聯網在綫方式或非在綫方

式提供廣告；處理網上銷售的商業管理輔助；飯店商業

管理；公共關係；商業管理輔助；商業管理諮詢服務；商

業信息服務；與顧客忠誠計劃及鼓勵計劃有關的商業管

理輔助；與特許經營有關的商業諮詢和顧問服務；以數

據庫和互聯網在綫方式或非在綫方式替他人推銷；人員

招收、僱傭和管理服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158960

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 平板電腦；已錄電腦程式；電腦遊戲軟

體；電腦外部裝置；可下載之電腦程式；可下載之電腦軟

體；可下載之應用軟體；智慧手錶；智慧眼鏡；互動式觸

控螢幕終端機；具人工智慧之人形機器人；穿戴式電腦；

電腦軟體；可下載之電腦應用軟體；從網際網路下載之遊

戲程式；生物識別掃描儀；傳真機；導航儀器；穿戴式活

動追蹤裝置；智慧型手機；手機套；手機帶；手機鍵盤；

音箱；攜帶式媒體播放器；耳機；無線耳機；電子書閱讀

機；攝影機；虛擬實境耳機；虛擬實境眼鏡；安全監視機

器人；照相機；手持式自拍桿；電源線；電腦連接線；視頻

信號電線；附有插頭電線；訊號線；車充線；晶片；觸控

螢幕；觸控面板；電池；電池充電器；行動電源裝置；動畫

片；空氣分析儀器；電測量儀器；生物晶片。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158961

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

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；電腦網路線上廣告；在網站上出租廣告空間；企業管

理和組織諮詢；藉由網路提供企業資訊；通過互聯網、有

限網絡或其他形式的數據傳輸提供商業信息；通過發行

和管理貴賓卡替他人推銷；為他人提供促銷活動；為他

人促銷產品服務；替他人推銷手機及其零部件、計算機

軟件、智能穿戴設備、移動通訊終端；消費電子產品及其

零部件的零售服務；為商品及服務之買方和賣方提供線

上市集；代理進出口服務；人事管理諮詢；企業營業點評

估；為商業或廣告目的彙編資訊索引；電腦資料庫資料

更新和維護；辦理會計業務；協尋贊助廠商；動物用藥零

售批發、獸醫用藥零售批發、醫療器材零售批發、醫療用

補助品零售批發。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158962

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 分期付款的貸款；貸款；房屋貸款融資；

抵押貸款；代辦貸款；保險服務；意外保險；火災保險；健

康保險；人壽保險；保險資訊；證券服務；保險經紀；金

融管理；金融諮詢；股票和債券經紀；保付代理（商業保

理）；融資租賃；金融信息；金融分析；網上銀行；信用卡

支付處理；通過使用會員卡為他人在參與機構提供折扣；

借記卡支付處理；兌換貨幣；電子轉帳；資本投資；不動

產管理；藉由網站提供金融信息；在綫實時貨幣交易；融

資和貸款服務；銀行業務；經紀；擔保；募集慈善基金；

信托。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158963

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 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 : 技術性研究；提供研究和開發；為他人研

究和開發新產品；技術專案研究；技術性文件撰寫；工業

分析及研究服務；技術學的諮詢；電腦程式設計；電腦動

畫設計；電腦系統設計；電信技術諮詢；化學分析；生物

學研究；氣象資訊；產品外觀設計；服裝設計；電腦軟體

設計；計算機軟件出租；把有形的數據或文件轉換成電子

媒體；提供互聯網搜尋引擎；遠程數據備份；電子數據存

儲；行動電話的鎖定解除；電腦資料加密服務；手機應用

軟體的設計和開發；雲端運算；為軟體發行業者提供軟

體開發服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158965

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY CREATION 

INC.

 地址 Endereço : TVP Building, 3-9-13 Moriya-cho, 

Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de casino; máqui-

nas recreativas, automáticas e accionadas com moedas; 

“slot machines” [aparelhos de entretenimento sem 

moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento 

para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de 

jogos electrónicos [accionados por moedas ou fichas]; 

máquinas de jogos; máquinas de jogos de “pinball” 

verticais japonesas; máquinas portáteis de jogos elec-

trónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de 

ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de 

bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, mar-

cadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, 

copos para dados, jogos de xadrez, jogos de damas, 

aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais 

domésticos, equipamento de pesca, bóias para pesca, 

redes para a recolha do peixe, linhas de pesca, canas 

de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas 

para máquinas de “pinball”; “slot machines” para 

salões de “pachinko”.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158966

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY CREATION 

INC.

 地址 Endereço : TVP Building, 3-9-13 Moriya-cho, 

Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de casino; máqui-

nas recreativas, automáticas e accionadas com moedas; 
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“slot machines” [aparelhos de entretenimento sem 

moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento 

para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de 

jogos electrónicos [accionados por moedas ou fichas]; 

máquinas de jogos; máquinas de jogos de “pinball” 

verticais japonesas; máquinas portáteis de jogos elec-

trónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de 

ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de 

bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, mar-

cadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, 

copos para dados, jogos de xadrez, jogos de damas, 

aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais 

domésticos, equipamento de pesca, bóias para pesca, 

redes para a recolha do peixe, linhas de pesca, canas 

de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas 

para máquinas de “pinball”; “slot machines” para 

salões de “pachinko”.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158967

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158968

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158969

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158970

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具，體育及運動用品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158973

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158974

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 劉健祺

 Lao Kin Kei

 地址 Endereço : 澳門崗陵街23號G-H振威大廈2樓

 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。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158975

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Bank of America Corporation

 地址 Endereço : 100 North Tryon Street, Charlotte, 

North Carolina 28255, 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 : Assuntos de seguros; assuntos financei-

ros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; pes-

quisa financeira; informação financeira; análise finan-

ceira; assessoria financeira; planeamento financeiro; 

consultoria financeira; gestão financeira; corretagem 

de investimentos; consultoria de investimentos; gestão 

de investimentos; assessoria de investimentos; investi-

mento de fundos mútuos; serviços bancários; serviços 

de cartões de crédito e cartões de débito; negociação 

de títulos, acções, câmbio, mercadorias, opções e ou-

tros produtos derivados para terceiros; planeamentos 

financeiros para a aposentação; informação financeira 

e serviços fornecidos online a partir de uma base de 

dados informáticos ou por uma rede informática glo-

bal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158976

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Bank of America Corporation

 地址 Endereço : 100 North Tryon Street, Charlotte, 

North Carolina 28255, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e 

desenvolvimento de hardware e software informático; 

programação informática; consultoria de software 

informático; análises de sistemas informáticos; for-

necimento de software informático online; forneci-

mento de software informático online para pesquisa 

financeira, informação financeira, análise financeira, 

planeamento financeiro, gestão financeira, gestão de 

investimentos, serviços bancários, negociação de câm-

bio, fornecimento de processamento electrónico de 

transferência electrónica de fundos, Câmara de Com-

pensação Automática (ACH), cheques electrónicos 

e pagamentos electrónicos, transacções financeiras, 

transferências de fundos electrónicos; concepção, ma-

nutenção, desenvolvimento e actualização de software 

informático para pesquisa financeira, informação fi-

nanceira, análise financeira, planeamento financeiro, 

gestão financeira, gestão de investimentos, serviços 

bancários, negociação de câmbio, fornecimento de 

processamento electrónico de transferência electróni-

ca de fundos, Câmara de Compensação Automática 

(ACH), cheques electrónicos e pagamentos electróni-

cos, transacções financeiras, transferências de fundos 

electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158977

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : Bank of America Corporation

 地址 Endereço : 100 North Tryon Street, Charlotte, 

North Carolina 28255, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e 

desenvolvimento de hardware e software informático; 

programação informática; consultoria de software 

informático; análises de sistemas informáticos; for-

necimento de software informático online; forneci-

mento de software informático online para pesquisa 
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financeira, informação financeira, análise financeira, 

planeamento financeiro, gestão financeira, gestão de 

investimentos, serviços bancários, negociação de câm-

bio, fornecimento de processamento electrónico de 

transferência electrónica de fundos, Câmara de Com-

pensação Automática (ACH), cheques electrónicos 

e pagamentos electrónicos, transacções financeiras, 

transferências de fundos electrónicos; concepção, ma-

nutenção, desenvolvimento e actualização de software 

informático para pesquisa financeira, informação fi-

nanceira, análise financeira, planeamento financeiro, 

gestão financeira, gestão de investimentos, serviços 

bancários, negociação de câmbio, fornecimento de 

processamento electrónico de transferência electróni-

ca de fundos, Câmara de Compensação Automática 

(ACH), cheques electrónicos e pagamentos electróni-

cos, transacções financeiras, transferências de fundos 

electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158979

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158980

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 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 : 紅色、白色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158982

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具，體育運動用品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158983

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158984

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具，體育運動用品。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158986

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158987

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鷹駿國際集團控股有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路百利寶花園

百合閣8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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158988

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 萬特城服裝有限公司

 地址 Endereço : 澳門瘋堂新街37號地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/159000

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 方映丹

 地址 Endereço : 中國珠海市拱北中珠新村14棟101

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，帽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/159001

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 方映丹

 地址 Endereço : 中國珠海市拱北中珠新村14棟101

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，帽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

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.
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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/138418 2019/09/26 2019/09/26 魔之咖喱有限公司

CUrrY MONStEr LIMItADA

43

N/138419 2019/09/26 2019/09/26 魔之咖喱有限公司

CUrrY MONStEr LIMItADA

43

N/145970 2019/09/26 2019/09/26 深圳壹賬通科技服務有限公司 36

N/145973 2019/09/26 2019/09/26 深圳壹賬通科技服務有限公司 36

N/146447 2019/09/26 2019/09/26 惠澳科技有限公司

COMPANHIA DE tECNOLOGIA HUI AO HELLOMACAU, 

LIMItADA

35

N/146549 2019/09/26 2019/09/26 YVES SAINt LAUrENt 09

N/146551 2019/09/26 2019/09/26 YVES SAINt LAUrENt 16

N/146553 2019/09/26 2019/09/26 YVES SAINt LAUrENt 20

N/146554 2019/09/26 2019/09/26 YVES SAINt LAUrENt 21

N/146561 2019/09/26 2019/09/26 YVES SAINt LAUrENt 09

N/146563 2019/09/26 2019/09/26 YVES SAINt LAUrENt 16

N/146565 2019/09/26 2019/09/26 YVES SAINt LAUrENt 20

N/146566 2019/09/26 2019/09/26 YVES SAINt LAUrENt 21

N/146817 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 09

N/146818 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 18

N/146822 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 09

N/146823 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 18

N/146827 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 09

N/146828 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 18

N/146832 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 09

N/146833 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 18

N/146837 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 09

N/146838 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 18

N/146846 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 09

N/146847 2019/09/26 2019/09/26 Vans, Inc. 18

N/147438 2019/09/26 2019/09/26 Apple Inc. 09

N/147439 2019/09/26 2019/09/26 Apple Inc. 09

N/147440 2019/09/26 2019/09/26 Apple Inc. 09

N/147454 2019/09/26 2019/09/26 圓德科技有限公司 09

N/147775 2019/09/26 2019/09/26 泰安商業顧問有限公司 05

N/147776 2019/09/26 2019/09/26 泰安商業顧問有限公司 30

N/148312 2019/09/26 2019/09/26 ACCOr 41

N/148379 2019/09/26 2019/09/26 WeWork Companies Inc. 37

N/148458 2019/09/26 2019/09/26 圓德科技有限公司 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/148476 2019/09/26 2019/09/26 IStYLE INC. 42

N/148477 2019/09/26 2019/09/26 IStYLE INC. 44

N/148704 2019/09/26 2019/09/26 ALStOM 09

N/148707 2019/09/26 2019/09/26 ALStOM 42

N/148761 2019/09/26 2019/09/26 WeWork Companies Inc. 16

N/148762 2019/09/26 2019/09/26 WeWork Companies Inc. 35

N/148763 2019/09/26 2019/09/26 WeWork Companies Inc. 37

N/148764 2019/09/26 2019/09/26 WeWork Companies Inc. 43

N/148816 2019/09/26 2019/09/26 INNEr MONGOLIA YILI INDUStrIAL GrOUP CO., LtD. 32

N/149038 2019/09/26 2019/09/26 tHE StAr ENtErtAINMENt GrOUP LIMItED 41

N/149039 2019/09/26 2019/09/26 tHE StAr ENtErtAINMENt GrOUP LIMItED 43

N/149040 2019/09/26 2019/09/26 tHE StAr ENtErtAINMENt GrOUP LIMItED 41

N/149041 2019/09/26 2019/09/26 tHE StAr ENtErtAINMENt GrOUP LIMItED 43

N/149042 2019/09/26 2019/09/26 tHE StAr ENtErtAINMENt GrOUP LIMItED 41

N/149043 2019/09/26 2019/09/26 tHE StAr ENtErtAINMENt GrOUP LIMItED 43

N/149044 2019/09/26 2019/09/26 tHE StAr ENtErtAINMENt GrOUP LIMItED 41

N/149045 2019/09/26 2019/09/26 tHE StAr ENtErtAINMENt GrOUP LIMItED 43

N/149046 2019/09/26 2019/09/26 tHE StAr ENtErtAINMENt GrOUP LIMItED 41

N/149047 2019/09/26 2019/09/26 tHE StAr ENtErtAINMENt GrOUP LIMItED 43

N/149121 2019/09/26 2019/09/26 CC & rASPAIL 14

N/149122 2019/09/26 2019/09/26 CC & rASPAIL 14

N/149325 2019/09/26 2019/09/26 何敏靜 35

N/149327 2019/09/26 2019/09/26 何敏靜 35

N/149328 2019/09/26 2019/09/26 奧飛娛樂股份有限公司 

ALPHA GrOUP CO., LtD.

09

N/149329 2019/09/26 2019/09/26 奧飛娛樂股份有限公司 

ALPHA GrOUP CO., LtD.

16

N/149330 2019/09/26 2019/09/26 奧飛娛樂股份有限公司 

ALPHA GrOUP CO., LtD.

28

N/149331 2019/09/26 2019/09/26 奧飛娛樂股份有限公司 

ALPHA GrOUP CO., LtD.

41

N/149584 2019/09/26 2019/09/26 大樂門（日本）控股有限公司

DYNAM JAPAN HOLDINGS CO., LtD.

28

N/149601 2019/09/26 2019/09/26 澳門隨電科技有限公司 38

N/149697 2019/09/26 2019/09/26 WeWork Companies Inc. 35

N/149698 2019/09/26 2019/09/26 WeWork Companies Inc. 36

N/149699 2019/09/26 2019/09/26 WeWork Companies Inc. 43

N/149746 2019/09/26 2019/09/26 深圳海淘物流有限公司 39

N/149901 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 29

N/149902 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 30

N/149903 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 32
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

titular

類別

Classe

N/149904 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 05

N/149905 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 29

N/149906 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 30

N/149907 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 32

N/149955 2019/09/26 2019/09/26 李思林 43

N/149961 2019/09/26 2019/09/26 鼎爺私房菜有限公司

Ding’s Private Kitchen Limited

30

N/150033 2019/09/26 2019/09/26 重慶天極雲服科技有限公司 37

N/150132 2019/09/26 2019/09/26 譚美懿

tam Mei I

30

N/150276 2019/09/26 2019/09/26 OMtEL, EStrUtUrAS DE COMUNICAÇÕES, S.A. 37

N/150280 2019/09/26 2019/09/26 KUMON INStItUtE OF EDUCAtION CO., LtD. 35

N/150282 2019/09/26 2019/09/26 KUMON INStItUtE OF EDUCAtION CO., LtD. 35

N/150380 2019/09/26 2019/09/26 Formula One Licensing B.V. 09

N/150381 2019/09/26 2019/09/26 Formula One Licensing B.V. 16

N/150385 2019/09/26 2019/09/26 Formula One Licensing B.V. 09

N/150386 2019/09/26 2019/09/26 Formula One Licensing B.V. 16

N/150411 2019/09/26 2019/09/26 浙江三修健康實業有限公司 03

N/150417 2019/09/26 2019/09/26 浙江三修健康實業有限公司 03

N/150460 2019/09/26 2019/09/26 CHANEL  03

N/150461 2019/09/26 2019/09/26 CHANEL  35

N/150462 2019/09/26 2019/09/26 CHANEL  44

N/150503 2019/09/26 2019/09/26 Georg Utz Holding AG 20

N/150509 2019/09/26 2019/09/26 tD Ameritrade IP Company, Inc. 42

N/150531 2019/09/26 2019/09/26 the Board of trustees of the University of Alabama 25

N/150700 2019/09/26 2019/09/26 CELINE 14

N/150734 2019/09/26 2019/09/26 芳珂株式會社

FANCL COrPOrAtION

29

N/150780 2019/09/26 2019/09/26 CPS technologies, LLC 09

N/150781 2019/09/26 2019/09/26 CPS technologies, LLC 35

N/150782 2019/09/26 2019/09/26 CPS technologies, LLC 37

N/150783 2019/09/26 2019/09/26 CPS technologies, LLC 09

N/150784 2019/09/26 2019/09/26 CPS technologies, LLC 35

N/150785 2019/09/26 2019/09/26 CPS technologies, LLC 37

N/150807 2019/09/26 2019/09/26 PrINtEMPS 18

N/150857 2019/09/26 2019/09/26 Capgemini 42

N/150886 2019/09/26 2019/09/26 APM（摩納哥）有限責任公司

APM MONACO S.A.M.

25

N/150887 2019/09/26 2019/09/26 APM（摩納哥）有限責任公司

APM MONACO S.A.M.

25
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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/150979 2019/09/26 2019/09/26 IGG新加坡有限私人貿易公司

IGG Singapore Pte. Ltd.

09

N/150980 2019/09/26 2019/09/26 IGG新加坡有限私人貿易公司

IGG Singapore Pte. Ltd.

41

N/150981 2019/09/26 2019/09/26 IGG新加坡有限私人貿易公司

IGG Singapore Pte. Ltd.

42

N/150997 2019/09/26 2019/09/26 SOGEVINUS FINE WINES, S.A.  33

N/150998 2019/09/26 2019/09/26 鬍鬚張股份有限公司 

FOrMOSA CHANG COrPOrAtION

29

N/151013 2019/09/26 2019/09/26 Hilding Anders Asia Pacific Ltd 20

N/151014 2019/09/26 2019/09/26 Hilding Anders Asia Pacific Ltd 24

N/151081 2019/09/26 2019/09/26 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司   

Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd.

09

N/151082 2019/09/26 2019/09/26 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司   

Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd.

35

N/151083 2019/09/26 2019/09/26 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司   

Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd.

36

N/151084 2019/09/26 2019/09/26 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司    

Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd.

38

N/151085 2019/09/26 2019/09/26 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司    

Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd.

42

N/151129 2019/09/26 2019/09/26 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司  

Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd.

09

N/151130 2019/09/26 2019/09/26 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司   

Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd.

38

N/151131 2019/09/26 2019/09/26 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司   

Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd.

41

N/151135 2019/09/26 2019/09/26 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 10

N/151136 2019/09/26 2019/09/26 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 10

N/151137 2019/09/26 2019/09/26 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 10

N/151161 2019/09/26 2019/09/26 Palmerston Limited 09

N/151162 2019/09/26 2019/09/26 Palmerston Limited 35

N/151163 2019/09/26 2019/09/26 Palmerston Limited 38

N/151164 2019/09/26 2019/09/26 Palmerston Limited 42

N/151165 2019/09/26 2019/09/26 Palmerston Limited 45

N/151166 2019/09/26 2019/09/26 Palmerston Limited 09

N/151167 2019/09/26 2019/09/26 Palmerston Limited 35

N/151168 2019/09/26 2019/09/26 Palmerston Limited 38

N/151169 2019/09/26 2019/09/26 Palmerston Limited 42

N/151170 2019/09/26 2019/09/26 Palmerston Limited 45

N/151248 2019/09/26 2019/09/26 PHILIP MOrrIS PrODUCtS S.A. 34

N/151491 2019/09/26 2019/09/26 Dynabook Inc. 35
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N/151495 2019/09/26 2019/09/26 Dynabook Inc. 35

N/151591 2019/09/26 2019/09/26 Bodegas Y Viñedos Alnardo, S.L. 33

N/151592 2019/09/26 2019/09/26 Bodegas Y Viñedos Alnardo, S.L. 33

N/151713 2019/09/26 2019/09/26 北京她力量文化傳媒有限公司 35

N/151714 2019/09/26 2019/09/26 北京她力量文化傳媒有限公司 41

N/151716 2019/09/26 2019/09/26 tD Ameritrade IP Company, Inc. 09

N/151720 2019/09/26 2019/09/26 tD Ameritrade IP Company, Inc. 42

N/151762 2019/09/26 2019/09/26 Harry Winston SA 09

N/151775 2019/09/26 2019/09/26 Apple Inc. 38

N/151776 2019/09/26 2019/09/26 Apple Inc. 41

N/151777 2019/09/26 2019/09/26 Apple Inc. 38

N/151778 2019/09/26 2019/09/26 Apple Inc. 41

N/151779 2019/09/26 2019/09/26 Apple Inc. 09

N/151806 2019/09/26 2019/09/26  Cobra Beer Partnership Limited  32

N/151807 2019/09/26 2019/09/26 GINZA NISHIKAWA CO., LtD. 35

N/151865 2019/09/26 2019/09/26 topgolf International, Inc. 09

N/151866 2019/09/26 2019/09/26 topgolf International, Inc. 25

N/151868 2019/09/26 2019/09/26 topgolf International, Inc. 35

N/151869 2019/09/26 2019/09/26 topgolf International, Inc. 41

N/151870 2019/09/26 2019/09/26 topgolf International, Inc. 42

N/151871 2019/09/26 2019/09/26 topgolf International, Inc. 43

N/151877 2019/09/26 2019/09/26 Penhaligon’s Limited 04

N/151928 2019/09/26 2019/09/26 UtENA CO., LtD. 03

N/151929 2019/09/26 2019/09/26 UtENA CO., LtD. 03

N/151935 2019/09/26 2019/09/26 UtENA CO., LtD. 21

N/151938 2019/09/26 2019/09/26 UtENA CO., LtD. 21

N/151944 2019/09/26 2019/09/26 UtENA CO., LtD. 21

N/151948 2019/09/26 2019/09/26 UtENA CO., LtD. 03

N/151949 2019/09/26 2019/09/26 UtENA CO., LtD. 26

N/152086 2019/09/26 2019/09/26 王偉峰 11

N/152087 2019/09/26 2019/09/26 王偉峰 35

N/152141 2019/09/26 2019/09/26 完美世界（北京）軟件科技發展有限公司 09

N/152142 2019/09/26 2019/09/26 完美世界（北京）軟件科技發展有限公司 41

N/152199 2019/09/26 2019/09/26 好開森（廣州）科技有限公司 20

N/152200 2019/09/26 2019/09/26 好開森（廣州）科技有限公司 21

N/152201 2019/09/26 2019/09/26 好開森（廣州）科技有限公司 24

N/152203 2019/09/26 2019/09/26 Yasmine rabah 03

N/152214 2019/09/26 2019/09/26 Le Cordon Bleu International BV 16

N/152243 2019/09/26 2019/09/26 IKEDA MOHANDO CO., LtD. 03

N/152244 2019/09/26 2019/09/26 IKEDA MOHANDO CO., LtD. 05
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N/152312 2019/09/26 2019/09/26 潮發貿易有限公司

CHIU FAt trADING COMPANY LIMItED

05

N/152323 2019/09/26 2019/09/26 阿拉妮國際貿易（廣州）有限公司 35

N/152365 2019/09/26 2019/09/26 EXXON MOBIL COrPOrAtION 04

N/152520 2019/09/26 2019/09/26 Mtr Corporation Limited 37

N/152521 2019/09/26 2019/09/26 Mtr Corporation Limited 39

N/152523 2019/09/26 2019/09/26 Mtr Corporation Limited 42

N/152528 2019/09/26 2019/09/26 Mtr Corporation Limited 37

N/152529 2019/09/26 2019/09/26 Mtr Corporation Limited 39

N/152531 2019/09/26 2019/09/26 Mtr Corporation Limited 42

N/152565 2019/09/26 2019/09/26 Kalaneuvos Oy 29

N/152566 2019/09/26 2019/09/26 Kalaneuvos Oy 30

N/152570 2019/09/26 2019/09/26 詔安海聯食品有限公司 29

N/152597 2019/09/26 2019/09/26 深圳喜彩印刷科技有限公司 34

N/152600 2019/09/26 2019/09/26 佛山市鴻登金屬製品有限公司 06

N/152720 2019/09/26 2019/09/26 SEID, S.A. 05

N/152721 2019/09/26 2019/09/26 SEID, S.A. 05

N/152722 2019/09/26 2019/09/26 SEID, S.A. 05

N/152742 2019/09/26 2019/09/26 Microsoft Corporation 09

N/152743 2019/09/26 2019/09/26 Microsoft Corporation 41

N/152748 2019/09/26 2019/09/26 森科產品有限公司

SEMK PrODUCtS LIMItED  

05

N/152749 2019/09/26 2019/09/26 森科產品有限公司

SEMK PrODUCtS LIMItED  

35

N/152750 2019/09/26 2019/09/26 森科產品有限公司

SEMK PrODUCtS LIMItED  

05

N/152751 2019/09/26 2019/09/26 森科產品有限公司

SEMK PrODUCtS LIMItED  

35

N/152774 2019/09/26 2019/09/26 richemont International SA 14

N/152778 2019/09/26 2019/09/26 莊紅梅

CHONG HONG MUI

35

N/152785 2019/09/26 2019/09/26 黃小林

Wong Sio Lam

43

N/152787 2019/09/26 2019/09/26 北京新氧萬維科技諮詢有限公司

Beijing So-Young technology Co., Ltd. 

09

N/152788 2019/09/26 2019/09/26 北京新氧萬維科技諮詢有限公司

Beijing So-Young technology Co., Ltd. 

35

N/152789 2019/09/26 2019/09/26 北京新氧萬維科技諮詢有限公司

Beijing So-Young technology Co., Ltd. 

44

N/152790 2019/09/26 2019/09/26 北京新氧萬維科技諮詢有限公司

Beijing So-Young technology Co., Ltd. 

09
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N/152791 2019/09/26 2019/09/26 北京新氧萬維科技諮詢有限公司

Beijing So-Young technology Co., Ltd. 

35

N/152793 2019/09/26 2019/09/26 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/152794 2019/09/26 2019/09/26 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 10

N/152802 2019/09/26 2019/09/26 格瑞特投資貿易有限公司 35

N/152803 2019/09/26 2019/09/26 格瑞特投資貿易有限公司 36

N/152804 2019/09/26 2019/09/26 格瑞特投資貿易有限公司 42

N/152808 2019/09/26 2019/09/26 晶鑽生醫股份有限公司 03

N/152809 2019/09/26 2019/09/26 晶鑽生醫股份有限公司 35

N/152810 2019/09/26 2019/09/26 晶鑽生醫股份有限公司 05

N/152811 2019/09/26 2019/09/26 晶鑽生醫股份有限公司 10

N/152812 2019/09/26 2019/09/26 晶鑽生醫股份有限公司 44

N/152813 2019/09/26 2019/09/26 王倩 05

N/152814 2019/09/26 2019/09/26 王倩 44

N/152815 2019/09/26 2019/09/26 王艷玲 35

N/152816 2019/09/26 2019/09/26 王艷玲 44

N/152817 2019/09/26 2019/09/26 黃平 43

N/152818 2019/09/26 2019/09/26 楊勇 29

N/152819 2019/09/26 2019/09/26 黃正明 43

N/152820 2019/09/26 2019/09/26 翱飲食管理投資有限公司

Soar Asia Investment Limited

43

N/152821 2019/09/26 2019/09/26 詹建武 25

N/152822 2019/09/26 2019/09/26 徐彩琴 43

N/152824 2019/09/26 2019/09/26 蘇州地貝電器科技有限公司

Suzhou Dibea Electrical technology Co., Ltd.

07

N/152825 2019/09/26 2019/09/26 南極電商（上海）有限公司

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.

09

N/152826 2019/09/26 2019/09/26 南極電商（上海）有限公司

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.

09

N/152827 2019/09/26 2019/09/26 AOrI F&B CO., LtD. 30

N/152828 2019/09/26 2019/09/26 AOrI F&B CO., LtD. 35

N/152829 2019/09/26 2019/09/26 AOrI F&B CO., LtD. 43

N/152835 2019/09/26 2019/09/26 J3 Group Ltd 41

N/152836 2019/09/26 2019/09/26 MILLENNIUM PHArMACEUtICALS, INC. 05

N/152837 2019/09/26 2019/09/26 MILLENNIUM PHArMACEUtICALS, INC. 05

N/152838 2019/09/26 2019/09/26 Cathay Pacific Airways Limited 35

N/152839 2019/09/26 2019/09/26 Cathay Pacific Airways Limited 39

N/152840 2019/09/26 2019/09/26 Cathay Pacific Airways Limited 43

N/152841 2019/09/26 2019/09/26 卡隆教育有限公司 41

N/152842 2019/09/26 2019/09/26 卡隆教育有限公司 41
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N/152843 2019/09/26 2019/09/26 卡隆教育有限公司 41

N/152844 2019/09/26 2019/09/26 卡隆演藝文化發展有限公司 41

N/152855 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 39

N/152856 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 35

N/152857 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 26

N/152858 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 25

N/152859 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 18

N/152860 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 39

N/152861 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 35

N/152862 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 26

N/152863 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 25

N/152864 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 18

N/152865 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 39

N/152866 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 35

N/152867 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 26

N/152868 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 25

N/152869 2019/09/26 2019/09/26 思展（國際）商貿有限公司 18

N/152871 2019/09/26 2019/09/26 深圳市三津餐飲管理有限公司 21

N/152872 2019/09/26 2019/09/26 深圳市三津餐飲管理有限公司 29

N/152875 2019/09/26 2019/09/26 深圳市三津餐飲管理有限公司 35

N/152876 2019/09/26 2019/09/26 深圳市三津餐飲管理有限公司 39

N/152877 2019/09/26 2019/09/26 深圳市三津餐飲管理有限公司 43

N/152880 2019/09/26 2019/09/26 KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (ALSO trADING AS 

SHUEISHA INC.) 

09

N/152881 2019/09/26 2019/09/26 KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (ALSO trADING AS 

SHUEISHA INC.) 

41

N/152882 2019/09/26 2019/09/26 吳宗俊 05

N/152883 2019/09/26 2019/09/26 吳宗俊 06

N/152884 2019/09/26 2019/09/26 吳宗俊 07

N/152885 2019/09/26 2019/09/26 吳宗俊 08

N/152887 2019/09/26 2019/09/26 吳宗俊 16

N/152888 2019/09/26 2019/09/26 吳宗俊 18

N/152889 2019/09/26 2019/09/26 吳宗俊 24

N/152890 2019/09/26 2019/09/26 吳宗俊 27

N/152891 2019/09/26 2019/09/26 吳宗俊 28

N/152893 2019/09/26 2019/09/26 中華(澳門)金融資產交易股份有限公司

trANSACÇÃO DE BENS FINANCEIrOS DE CHONGWA 

(MACAU), S.A.

36

N/152894 2019/09/26 2019/09/26 中華(澳門)金融資產交易股份有限公司

trANSACÇÃO DE BENS FINANCEIrOS DE CHONGWA 

(MACAU), S.A.

36
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N/152895 2019/09/26 2019/09/26 澳門綠星緣生活美學中心有限公司 31

N/152896 2019/09/26 2019/09/26 澳門綠星緣生活美學中心有限公司 41

N/152897 2019/09/26 2019/09/26 Lange Uhren GmbH 14

N/152898 2019/09/26 2019/09/26 Lange Uhren GmbH 14

N/152899 2019/09/26 2019/09/26 Lange Uhren GmbH 35

N/152900 2019/09/26 2019/09/26 Nissin Foods Holdings Co., Ltd.  25

N/152901 2019/09/26 2019/09/26 Nissin Foods Holdings Co., Ltd.  25

N/152902 2019/09/26 2019/09/26 寶湖燒味大王有限公司 29

N/152903 2019/09/26 2019/09/26 寶湖燒味大王有限公司 30

N/152904 2019/09/26 2019/09/26 寶湖燒味大王有限公司 31

N/152905 2019/09/26 2019/09/26 寶湖燒味大王有限公司 32

N/152906 2019/09/26 2019/09/26 寶湖燒味大王有限公司 33

N/152907 2019/09/26 2019/09/26 寶湖燒味大王有限公司 43

N/152908 2019/09/26 2019/09/26 寶湖廚莊餐飲管理有限公司 29

N/152909 2019/09/26 2019/09/26 寶湖廚莊餐飲管理有限公司 30

N/152910 2019/09/26 2019/09/26 寶湖廚莊餐飲管理有限公司 31

N/152911 2019/09/26 2019/09/26 寶湖廚莊餐飲管理有限公司 32

N/152912 2019/09/26 2019/09/26 寶湖廚莊餐飲管理有限公司 33

N/152913 2019/09/26 2019/09/26 寶湖廚莊餐飲管理有限公司 43

N/152916 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 35

N/152917 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 36

N/152918 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 39

N/152919 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 41

N/152920 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 43

N/152921 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 44

N/152922 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 35

N/152923 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 36

N/152924 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 39

N/152925 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 41

N/152926 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 43

N/152927 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 44

N/152928 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 35

N/152929 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 36

N/152930 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 39

N/152931 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 41

N/152932 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 43

N/152933 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 44

N/152934 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 44

N/152935 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 35

N/152936 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 36
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N/152937 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 39

N/152938 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 41

N/152939 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 43

N/152940 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 35

N/152941 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 36

N/152942 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 39

N/152943 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 41

N/152944 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 43

N/152945 2019/09/26 2019/09/26 SCIP Holdings Limited 44

N/152956 2019/09/26 2019/09/26 廣東琴葉健康日用品科技有限公司

Guangdong Qinye Health Daily Necessities technology Co., Ltd.

03

N/152961 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  05

N/152962 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  29

N/152963 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  30

N/152964 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  32

N/152965 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  05

N/152966 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  29

N/152967 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  30

N/152968 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  32

N/152969 2019/09/26 2019/09/26 Honest tea, Inc. 30

N/152970 2019/09/26 2019/09/26 Honest tea, Inc. 32

N/152971 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 35

N/152972 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 39

N/152973 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 41

N/152974 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 43

N/152975 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 35

N/152976 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 39

N/152977 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 41

N/152978 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 43

N/152979 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 35

N/152980 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 39

N/152981 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 41

N/152982 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 43

N/152983 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 35

N/152984 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 39

N/152985 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 41

N/152986 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 43

N/152987 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 35

N/152988 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 39

N/152989 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 41
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N/152990 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 43

N/152991 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 35

N/152992 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 39

N/152993 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 41

N/152994 2019/09/26 2019/09/26 GALAXY ENtErtAINMENt LICENSING LIMItED 43

N/152995 2019/09/26 2019/09/26 陳杰江

Chan Kit Kong

25

N/152996 2019/09/26 2019/09/26 trophy Skin, Inc. 03

N/152997 2019/09/26 2019/09/26 trophy Skin, Inc. 10

N/152998 2019/09/26 2019/09/26 trophy Skin, Inc. 21

N/152999 2019/09/26 2019/09/26 trophy Skin, Inc. 03

N/153000 2019/09/26 2019/09/26 trophy Skin, Inc. 10

N/153001 2019/09/26 2019/09/26 trophy Skin, Inc. 21

N/153002 2019/09/26 2019/09/26 維沃移動通信有限公司 09

N/153004 2019/09/26 2019/09/26 紅包集團有限公司 43

N/153005 2019/09/26 2019/09/26 Coswell S.p.A. 10

N/153006 2019/09/26 2019/09/26 Coswell S.p.A. 03

N/153007 2019/09/26 2019/09/26 曹瑩瑩

Cao Yingying

30

N/153008 2019/09/26 2019/09/26 曹瑩瑩

Cao Yingying

43

N/153018 2019/09/26 2019/09/26 珠海市自然之旅生物技術有限公司 03

N/153019 2019/09/26 2019/09/26 珠海市自然之旅生物技術有限公司 05

N/153020 2019/09/26 2019/09/26 珠海市自然之旅生物技術有限公司 29

N/153021 2019/09/26 2019/09/26 珠海市自然之旅生物技術有限公司 30

N/153022 2019/09/26 2019/09/26 珠海市自然之旅生物技術有限公司 31

N/153023 2019/09/26 2019/09/26 珠海市自然之旅生物技術有限公司 40

N/153024 2019/09/26 2019/09/26 傑森石膏板（惠州）有限公司 06

N/153025 2019/09/26 2019/09/26 傑森石膏板（惠州）有限公司 19

N/153029 2019/09/26 2019/09/26 Gravity Co., Ltd. 09

N/153030 2019/09/26 2019/09/26 Gravity Co., Ltd. 41

N/153031 2019/09/26 2019/09/26 Mtr Corporation Limited 09

N/153032 2019/09/26 2019/09/26 Mtr Corporation Limited 12

N/153033 2019/09/26 2019/09/26 Mtr Corporation Limited 16

N/153034 2019/09/26 2019/09/26 Mtr Corporation Limited 35

N/153037 2019/09/26 2019/09/26 Mtr Corporation Limited 41

N/153044 2019/09/26 2019/09/26 佛山市袁亮宏餐飲管理有限公司 43

N/153046 2019/09/26 2019/09/26 深圳市魔宴科技發展有限公司 09

N/153049 2019/09/26 2019/09/26 廣州市銀記腸粉店有限公司 43

N/153050 2019/09/26 2019/09/26 李毅 30

N/153054 2019/09/26 2019/09/26 廣州豐江電池新技術股份有限公司 09
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N/153055 2019/09/26 2019/09/26 廣州豐江電池新技術股份有限公司 09

N/153056 2019/09/26 2019/09/26 上海葉嘉茶業有限公司 30

N/153057 2019/09/26 2019/09/26 上海葉嘉茶業有限公司 35

N/153071 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 44

N/153073 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 44

N/153075 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 44

N/153080 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 44

N/153084 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 44

N/153086 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 44

N/153089 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 35

N/153090 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 44

N/153093 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 35

N/153094 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 44

N/153097 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 35

N/153098 2019/09/26 2019/09/26 Islestarr Holdings Limited 44

N/153100 2019/09/26 2019/09/26 Eisai r&D Management Co., Ltd. 05

N/153101 2019/09/26 2019/09/26 Eisai r&D Management Co., Ltd. 05

N/153102 2019/09/26 2019/09/26 Eisai r&D Management Co., Ltd. 05

N/153107 2019/09/26 2019/09/26 李健豪

Lei Kin Hou

28

N/153108 2019/09/26 2019/09/26 BIMEDA ANIMAL HEALtH LIMItED 05

N/153111 2019/09/26 2019/09/26 BIMEDA ANIMAL HEALtH LIMItED 05

N/153112 2019/09/26 2019/09/26 深圳市恆寶金澤五金電器有限公司

Shenzhen Hengbao Jinze Hardware & Electric Appliance Co., 

Ltd.

11

N/153113 2019/09/26 2019/09/26 Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. 05

N/153114 2019/09/26 2019/09/26 EUrOPEAN rEFrESHMENtS  32

N/153116 2019/09/26 2019/09/26 Saule, LLC. 09

N/153119 2019/09/26 2019/09/26 COFFEE ISLAND LIMItED 18

N/153120 2019/09/26 2019/09/26 COFFEE ISLAND LIMItED 21

N/153121 2019/09/26 2019/09/26 COFFEE ISLAND LIMItED 30

N/153122 2019/09/26 2019/09/26 COFFEE ISLAND LIMItED 43

N/153124 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

29

N/153125 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

30

N/153126 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

32

N/153127 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

33

N/153128 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

35
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N/153129 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

29

N/153130 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

30

N/153131 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

32

N/153132 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

33

N/153133 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

35

N/153134 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

29

N/153135 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

30

N/153136 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

32

N/153137 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

33

N/153138 2019/09/26 2019/09/26 優品360º食品（集團）有限公司

Quality Food 360º (Holdings) Limited

35

N/153140 2019/09/26 2019/09/26 KISS GrOUP LIMItED 03

N/153143 2019/09/26 2019/09/26 南順（香港）有限公司

LAM SOON (HONG KONG) LIMItED

30

N/153144 2019/09/26 2019/09/26 南順（香港）有限公司

LAM SOON (HONG KONG) LIMItED

30

N/153146 2019/09/26 2019/09/26 南順商標有限公司

LAM SOON trADEMArK LIMItED

29

N/153148 2019/09/26 2019/09/26 南順商標有限公司

LAM SOON trADEMArK LIMItED

29

N/153150 2019/09/26 2019/09/26 南順商標有限公司

LAM SOON trADEMArK LIMItED

03

N/153151 2019/09/26 2019/09/26 南順商標有限公司

LAM SOON trADEMArK LIMItED

29

N/153152 2019/09/26 2019/09/26 南順商標有限公司

LAM SOON trADEMArK LIMItED

29

N/153153 2019/09/26 2019/09/26 南順商標有限公司

LAM SOON trADEMArK LIMItED

29

N/153154 2019/09/26 2019/09/26 Lange Uhren GmbH 14

N/153155 2019/09/26 2019/09/26 吳家輝 18

N/153156 2019/09/26 2019/09/26 胡椒宅男餐飲連鎖（深圳）有限公司 35

N/153157 2019/09/26 2019/09/26 胡椒宅男餐飲連鎖（深圳）有限公司 43

N/153158 2019/09/26 2019/09/26 鄧詩穎

tANG, SZE WING

03
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N/153159 2019/09/26 2019/09/26 鄧詩穎

tANG, SZE WING

09

N/153160 2019/09/26 2019/09/26 鄧詩穎

tANG, SZE WING

14

N/153161 2019/09/26 2019/09/26 鄧詩穎

tANG, SZE WING

16

N/153162 2019/09/26 2019/09/26 鄧詩穎

tANG, SZE WING

18

N/153163 2019/09/26 2019/09/26 鄧詩穎

tANG, SZE WING

25

N/153164 2019/09/26 2019/09/26 深圳市康冠技術有限公司

SHENZHEN KtC tECHNOLOGY CO., LtD.

09

N/153165 2019/09/26 2019/09/26 蘇州漢道電子商務有限公司 18

N/153166 2019/09/26 2019/09/26 蘇州漢道電子商務有限公司 25

N/153182 2019/09/26 2019/09/26 非凡電訊有限公司 35

N/153183 2019/09/26 2019/09/26 蘇州大可機械有限公司

Suzhou Dake Machinery Co., Ltd.

06

N/153184 2019/09/26 2019/09/26 蘇州大可機械有限公司

Suzhou Dake Machinery Co., Ltd.

11

N/153185 2019/09/26 2019/09/26 蘇州大可機械有限公司

Suzhou Dake Machinery Co., Ltd.

35

N/153187 2019/09/26 2019/09/26 Arredo 3 S.r.l. 20

N/153188 2019/09/26 2019/09/26 Arredo 3 S.r.l. 35

N/153190 2019/09/26 2019/09/26 潮成農場有限公司 16

N/153191 2019/09/26 2019/09/26 潮成農場有限公司 29

N/153192 2019/09/26 2019/09/26 潮成農場有限公司 16

N/153193 2019/09/26 2019/09/26 潮成農場有限公司 29

N/153198 2019/09/26 2019/09/26 泰安商業顧問有限公司 35

N/153199 2019/09/26 2019/09/26 泰安商業顧問有限公司 30

N/153200 2019/09/26 2019/09/26 澳門佳作有限公司 21

N/153201 2019/09/26 2019/09/26 澳門佳作有限公司 21

N/153202 2019/09/26 2019/09/26 澳門佳作有限公司 25

N/153205 2019/09/26 2019/09/26 Lt Game Limited 28

N/153206 2019/09/26 2019/09/26 ANGEL PLAYING CArDS CO., LtD. 09

N/153207 2019/09/26 2019/09/26 ANGEL PLAYING CArDS CO., LtD. 28

N/153208 2019/09/26 2019/09/26 ANGEL PLAYING CArDS CO., LtD. 09

N/153209 2019/09/26 2019/09/26 ANGEL PLAYING CArDS CO., LtD. 28

N/153212 2019/09/26 2019/09/26 Albion Co., Ltd. 01

N/153213 2019/09/26 2019/09/26 Albion Co., Ltd. 01

N/153215 2019/09/26 2019/09/26 INCYtE HOLDINGS COrPOrAtION  05

N/153216 2019/09/26 2019/09/26 INCYtE HOLDINGS COrPOrAtION  16

N/153217 2019/09/26 2019/09/26 INCYtE HOLDINGS COrPOrAtION  42
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N/153218 2019/09/26 2019/09/26 INCYtE HOLDINGS COrPOrAtION  44

N/153219 2019/09/26 2019/09/26 INCYtE HOLDINGS COrPOrAtION 05

N/153220 2019/09/26 2019/09/26 INCYtE HOLDINGS COrPOrAtION 16

N/153221 2019/09/26 2019/09/26 INCYtE HOLDINGS COrPOrAtION 42

N/153222 2019/09/26 2019/09/26 INCYtE HOLDINGS COrPOrAtION 44

N/153230 2019/09/26 2019/09/26 陳芝巽 24

N/153231 2019/09/26 2019/09/26 李瑞賢 41

N/153232 2019/09/26 2019/09/26 和利高家庭用品有限公司

E LIVINGO HOME SUPPLIES LIMItED

08

N/153233 2019/09/26 2019/09/26 和利高家庭用品有限公司

E LIVINGO HOME SUPPLIES LIMItED

21

N/153234 2019/09/26 2019/09/26 和利高家庭用品有限公司

E LIVINGO HOME SUPPLIES LIMItED

35

N/153235 2019/09/26 2019/09/26 和利高家庭用品有限公司

E LIVINGO HOME SUPPLIES LIMItED

08

N/153236 2019/09/26 2019/09/26 和利高家庭用品有限公司

E LIVINGO HOME SUPPLIES LIMItED

21

N/153237 2019/09/26 2019/09/26 和利高家庭用品有限公司

E LIVINGO HOME SUPPLIES LIMItED

35

N/153241 2019/09/26 2019/09/26 HUGEL INC. 05

N/153283 2019/09/26 2019/09/26 FDG LIMItED 18

N/153284 2019/09/26 2019/09/26 FDG LIMItED 25

N/153285 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

09

N/153286 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

41

N/153287 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

09

N/153288 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

41

N/153297 2019/09/26 2019/09/26 Cathay Pacific Airways Limited 35

N/153298 2019/09/26 2019/09/26 Cathay Pacific Airways Limited 39

N/153299 2019/09/26 2019/09/26 Cathay Pacific Airways Limited 43

N/153300 2019/09/26 2019/09/26 黃雅潔

WONG NGA KIt

30

N/153301 2019/09/26 2019/09/26 黃雅潔

WONG NGA KIt

43

N/153302 2019/09/26 2019/09/26 劉倫銘 30

N/153303 2019/09/26 2019/09/26 劉倫銘 43
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N/153311 2019/09/26 2019/09/26 深圳市工匠社科技有限公司 09

N/153312 2019/09/26 2019/09/26 深圳市工匠社科技有限公司 28

N/153313 2019/09/26 2019/09/26 陳永桉 43

N/153316 2019/09/26 2019/09/26 深圳市艾比森光電股份有限公司 09

N/153326 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

14

N/153327 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

20

N/153328 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

35

N/153329 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

36

N/153330 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

41

N/153331 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

40

N/153332 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

14

N/153333 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

20

N/153334 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

35

N/153335 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

36

N/153336 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

41

N/153337 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

40

N/153338 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

14

N/153339 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

20

N/153340 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

35

N/153341 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

36

N/153342 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

41

N/153343 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

40

N/153344 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

14

N/153345 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

20



17694 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2019 年 10 月 16 日

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

titular

類別

Classe

N/153346 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

35

N/153347 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

36

N/153348 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

41

N/153349 2019/09/26 2019/09/26 中國鑽石與寶石交易所（澳門）有限公司

China Diamond and Gem Exchange (Macau) Company Limited

40

N/153350 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

09

N/153351 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

16

N/153352 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

20

N/153353 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

25

N/153354 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

28

N/153359 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

41

N/153360 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

38

N/153361 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

42

N/153362 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

09

N/153364 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

41

N/153366 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

41

N/153368 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

41

N/153370 2019/09/26 2019/09/26 微辣文化有限公司

MANNEr CULtUrA LDA.

41

N/153373 2019/09/26 2019/09/26 馬頌允

Ma Chong Wan

43

N/153374 2019/09/26 2019/09/26 LAMBEtH ASSOCIAtES LIMItED 19

N/153380 2019/09/26 2019/09/26 ENtASIS LIMItED 19

N/153392 2019/09/26 2019/09/26 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 09

N/153393 2019/09/26 2019/09/26 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 41

N/153394 2019/09/26 2019/09/26 深圳光峰科技股份有限公司

APPOtrONICS COrPOrAtION LIMItED

09

N/153395 2019/09/26 2019/09/26 深圳光峰科技股份有限公司

APPOtrONICS COrPOrAtION LIMItED

41
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N/153396 2019/09/26 2019/09/26 深圳光峰科技股份有限公司

APPOtrONICS COrPOrAtION LIMItED

09

N/153397 2019/09/26 2019/09/26 深圳光峰科技股份有限公司

APPOtrONICS COrPOrAtION LIMItED

41

N/153398 2019/09/26 2019/09/26 吉林省世好進出口貿易有限公司

Jilin Province Shihao Import and Export trade Co., Ltd.

03

N/153399 2019/09/26 2019/09/26 吉林省世好進出口貿易有限公司

Jilin Province Shihao Import and Export trade Co., Ltd.

14

N/153401 2019/09/26 2019/09/26 吉林省世好進出口貿易有限公司

Jilin Province Shihao Import and Export trade Co., Ltd.

35

N/153402 2019/09/26 2019/09/26 吉林省世好進出口貿易有限公司

Jilin Province Shihao Import and Export trade Co., Ltd.

03

N/153403 2019/09/26 2019/09/26 吉林省世好進出口貿易有限公司

Jilin Province Shihao Import and Export trade Co., Ltd.

14

N/153405 2019/09/26 2019/09/26 吉林省世好進出口貿易有限公司

Jilin Province Shihao Import and Export trade Co., Ltd.

35

N/153406 2019/09/26 2019/09/26 深圳安吉爾飲水產業集團有限公司

Shenzhen Angel Drinking Water Industrial Group Corporation

11

N/153407 2019/09/26 2019/09/26 深圳安吉爾飲水產業集團有限公司

Shenzhen Angel Drinking Water Industrial Group Corporation

32

N/153408 2019/09/26 2019/09/26 深圳安吉爾飲水產業集團有限公司

Shenzhen Angel Drinking Water Industrial Group Corporation

35

N/153410 2019/09/26 2019/09/26 Aristocrat technologies Australia Pty Ltd 28

N/153411 2019/09/26 2019/09/26 Aristocrat technologies Australia Pty Ltd 28

N/153412 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153413 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153414 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153415 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153416 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153417 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153418 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153419 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153420 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153421 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153422 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153423 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153424 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153425 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153426 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153427 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153428 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153429 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05
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N/153432 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153433 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153435 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153436 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153438 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153440 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153441 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153442 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153443 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153444 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153445 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153446 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153447 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153448 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153449 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153450 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153451 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153452 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153453 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153454 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153455 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153456 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153457 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 03

N/153458 2019/09/26 2019/09/26 DAIICHI SANKYO HEALtHCArE CO., LtD. 05

N/153459 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

09

N/153460 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

35

N/153461 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

41

N/153462 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

42

N/153463 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

09

N/153464 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

35
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N/153465 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

41

N/153466 2019/09/26 2019/09/26 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NEtEASE INtErACtIVE ENtErtAINMENt 

LIMItED

42

N/153467 2019/09/26 2019/09/26 新方盛建築工程一人有限公司

SANG FONG SENG CONStrUÇÃO E ENGENHArIA 

- SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMItADA, (em Inglês) 

SAN FONG SENG CONStrUCtION & ENGINEErING 

COMPANY LIMItED

36

N/153468 2019/09/26 2019/09/26 新方盛建築工程一人有限公司

SANG FONG SENG CONStrUÇÃO E ENGENHArIA 

- SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMItADA, (em Inglês) 

SAN FONG SENG CONStrUCtION & ENGINEErING 

COMPANY LIMItED

37

N/153469 2019/09/26 2019/09/26 新方盛建築工程一人有限公司

SANG FONG SENG CONStrUÇÃO E ENGENHArIA 

- SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMItADA, (em Inglês) 

SAN FONG SENG CONStrUCtION & ENGINEErING 

COMPANY LIMItED

42

N/153470 2019/09/26 2019/09/26 澳門愛我中華實業有限公司

COMPANHIA DE INDUStrIAL E COMErCIAL DE 

MACAU AMOr A PÁtrIA LIMItADA

03

N/153471 2019/09/26 2019/09/26 澳門愛我中華實業有限公司

COMPANHIA DE INDUStrIAL E COMErCIAL DE 

MACAU AMOr A PÁtrIA LIMItADA

08

N/153472 2019/09/26 2019/09/26 澳門愛我中華實業有限公司

COMPANHIA DE INDUStrIAL E COMErCIAL DE 

MACAU AMOr A PÁtrIA LIMItADA

09

N/153473 2019/09/26 2019/09/26 澳門愛我中華實業有限公司

COMPANHIA DE INDUStrIAL E COMErCIAL DE 

MACAU AMOr A PÁtrIA LIMItADA

11

N/153474 2019/09/26 2019/09/26 澳門愛我中華實業有限公司

COMPANHIA DE INDUStrIAL E COMErCIAL DE 

MACAU AMOr A PÁtrIA LIMItADA

16

N/153475 2019/09/26 2019/09/26 澳門愛我中華實業有限公司

COMPANHIA DE INDUStrIAL E COMErCIAL DE 

MACAU AMOr A PÁtrIA LIMItADA

21

N/153476 2019/09/26 2019/09/26 澳門愛我中華實業有限公司

COMPANHIA DE INDUStrIAL E COMErCIAL DE 

MACAU AMOr A PÁtrIA LIMItADA

24

N/153478 2019/09/26 2019/09/26 澳門愛我中華實業有限公司

COMPANHIA DE INDUStrIAL E COMErCIAL DE 

MACAU AMOr A PÁtrIA LIMItADA

29
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N/153480 2019/09/26 2019/09/26 澳門愛我中華實業有限公司

COMPANHIA DE INDUStrIAL E COMErCIAL DE 

MACAU AMOr A PÁtrIA LIMItADA

32

N/153481 2019/09/26 2019/09/26 澳門愛我中華實業有限公司

COMPANHIA DE INDUStrIAL E COMErCIAL DE 

MACAU AMOr A PÁtrIA LIMItADA

33

N/153487 2019/09/26 2019/09/26 愛麗納國際全球有限公司

Arena International Worldwide Limited

30

N/153488 2019/09/26 2019/09/26 愛麗納國際全球有限公司

Arena International Worldwide Limited

31

N/153489 2019/09/26 2019/09/26 愛麗納國際全球有限公司

Arena International Worldwide Limited

32

N/153490 2019/09/26 2019/09/26 愛麗納國際全球有限公司

Arena International Worldwide Limited

35

N/153491 2019/09/26 2019/09/26 澳門濠潤坊手信食品有限公司 30

N/153494 2019/09/26 2019/09/26 哥文花園控股有限公司

COVEN GArDEN HOLDING LIMItED

25

N/153518 2019/09/26 2019/09/26 老楊食品股份有限公司

t K FOOD CO., LtD.

30

N/153520 2019/09/26 2019/09/26 toshiba Memory Corporation 07

N/153521 2019/09/26 2019/09/26 toshiba Memory Corporation 09

N/153522 2019/09/26 2019/09/26 toshiba Memory Corporation 35

N/153523 2019/09/26 2019/09/26 toshiba Memory Corporation 41

N/153524 2019/09/26 2019/09/26 toshiba Memory Corporation 42

N/153525 2019/09/26 2019/09/26 toshiba Memory Corporation 07

N/153526 2019/09/26 2019/09/26 toshiba Memory Corporation 09

N/153527 2019/09/26 2019/09/26 toshiba Memory Corporation 35

N/153528 2019/09/26 2019/09/26 toshiba Memory Corporation 41

N/153529 2019/09/26 2019/09/26 toshiba Memory Corporation 42

N/153553 2019/09/26 2019/09/26 珂珂化妝品（泰國）有限公司

CrOCCO (tHAILAND) CO.,LtD.

03

N/153554 2019/09/26 2019/09/26 珂珂化妝品（泰國）有限公司

CrOCCO (tHAILAND) CO.,LtD.

05

N/153555 2019/09/26 2019/09/26 珂珂化妝品（泰國）有限公司

CrOCCO (tHAILAND) CO.,LtD.

35

N/153565 2019/09/26 2019/09/26 華昌玻璃膠廠有限公司 01

N/153566 2019/09/26 2019/09/26 華昌玻璃膠廠有限公司 01

N/153567 2019/09/26 2019/09/26 浙江星寶傘業有限公司

ZHEJIANG XINGBAO UMBrELLA CO., LtD

18

N/153572 2019/09/26 2019/09/26 陳雅 03

N/153576 2019/09/26 2019/09/26 A80 ANOUFA PArIS LIMItED 03

N/153577 2019/09/26 2019/09/26 A80 ANOUFA PArIS LIMItED 08

N/153578 2019/09/26 2019/09/26 A80 ANOUFA PArIS LIMItED 11
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N/153579 2019/09/26 2019/09/26 A80 ANOUFA PArIS LIMItED 14

N/153580 2019/09/26 2019/09/26 A80 ANOUFA PArIS LIMItED 16

N/153581 2019/09/26 2019/09/26 A80 ANOUFA PArIS LIMItED 18

N/153582 2019/09/26 2019/09/26 A80 ANOUFA PArIS LIMItED 25

N/153583 2019/09/26 2019/09/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/153586 2019/09/26 2019/09/26 the Conceptual Eyewear, Lda 09

N/153591 2019/09/26 2019/09/26 基石藥業（蘇州）有限公司 05

N/153592 2019/09/26 2019/09/26 基石藥業（蘇州）有限公司 05

N/153593 2019/09/26 2019/09/26 基石藥業（蘇州）有限公司 05

N/153596 2019/09/26 2019/09/26 FrED PArIS 14

N/153597 2019/09/26 2019/09/26 Albion Co., Ltd.  03

N/153598 2019/09/26 2019/09/26 Albion Co., Ltd.  18

N/153599 2019/09/26 2019/09/26 Albion Co., Ltd.  21

N/153611 2019/09/26 2019/09/26 金滔企業有限公司

BrILLIANCE ENtErPrISES LIMItED

24

N/153612 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  05

N/153613 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  29

N/153614 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  30

N/153615 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  32

N/153616 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  05

N/153617 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  29

N/153618 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  30

N/153619 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  32

N/153620 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  05

N/153621 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  29

N/153622 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  30

N/153623 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  32

N/153624 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  05

N/153625 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  29

N/153626 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  30

N/153627 2019/09/26 2019/09/26 內蒙古伊利實業集團股份有限公司  32

N/153628 2019/09/26 2019/09/26 Nissin Foods Holdings Co., Ltd.  25

N/153635 2019/09/26 2019/09/26 碧波庭國際有限公司 35

N/153636 2019/09/26 2019/09/26 碧波庭國際有限公司 35

N/153637 2019/09/26 2019/09/26 碧波庭國際有限公司 35

N/153639 2019/09/26 2019/09/26 路環酒業有限公司 32

N/153642 2019/09/26 2019/09/26 湖北一心文化發展有限公司 41

N/153643 2019/09/26 2019/09/26 曾進田 39

N/153653 2019/09/26 2019/09/26 壽光蔬菜瓜果產業協會 29

N/153654 2019/09/26 2019/09/26 壽光蔬菜瓜果產業協會 31
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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/153655 2019/09/26 2019/09/26 中健國際集團有限公司 03

N/153656 2019/09/26 2019/09/26 BOErL & KrOFF 33

N/153657 2019/09/26 2019/09/26 北京元氣森林飲料有限公司

BEIJING GENKI FOrESt BEVErAGE CO., LtD.

32

N/153658 2019/09/26 2019/09/26 北京元氣森林飲料有限公司

BEIJING GENKI FOrESt BEVErAGE CO., LtD.

32

N/153659 2019/09/26 2019/09/26 北京元氣森林飲料有限公司

BEIJING GENKI FOrESt BEVErAGE CO., LtD.

32

N/153661 2019/09/26 2019/09/26 株式會社元氣森林

GENKI FOrESt CO., LtD.

32

N/153662 2019/09/26 2019/09/26 株式會社元氣森林

GENKI FOrESt CO., LtD.

32

N/153695 2019/09/26 2019/09/26 廣州港基餐飲管理有限公司 43

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.º N/152711

註冊日期 Data de registo 2019/09/26

批示日期 Data de despacho 2019/09/26

權利人 titular Pfizer Inc.

分類 Classe 5

Foram recusados os produtos «alimentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; desinfectantes; herbicidas» , 

mas foram concedidos apenas os produtos «preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para usos médicos ou veterinários, gessos, materiais para pensos; chumbo para 

dentes, cera dental; preparados para destruir vermes; fungicidas, nenhum dos acima mencionados para uso em embolização, 

tratamento das condições do sistema circulatório ou tratamento de tumores e malformações arteriovenosas (MAVs)» do pedido 

de registo de marca, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º conjugado com o art.º 216.º.

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/127726 2019/09/25 鴻運貿易（國際）有限公司

Hung Win trading Company 

Limited

05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款

c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável 

ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.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/132699 2019/09/20 WONG FAI WENG 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/132700 2019/09/20 WONG FAI WENG 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/135697 2019/09/20 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/135698 2019/09/20 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/135728 2019/09/20 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/135734 2019/09/20 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/135743 2019/09/20 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/135754 2019/09/20 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/135755 2019/09/20 Apple Inc. 41 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/135764 2019/09/20 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/135814 2019/09/20 深圳市威富通科技有限公司 09 第214條第2款b）項，結合第215條。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º

N/135815 2019/09/20 深圳市威富通科技有限公司 35 第214條第2款b）項，結合第215條。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º

N/135816 2019/09/20 深圳市威富通科技有限公司 42 第214條第2款b）項，結合第215條。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º
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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/136448 2019/09/20 the Ddrops Company Inc. 05 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/136654 2019/09/20 上海薈潮餐飲管理有限公司

SHANGHAI FASHION 

MIX rEStAUrANt 

CO.,LtD.

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

N/136865 2019/09/20 中聯西選國際控股有限公司 30 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c)項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/137863 2019/09/20 澳門出行管理服務有限公司 39 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/137982 2019/09/20 卡比公司

CANIDAE COrPOrAtION

31 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/138778 2019/09/20 陳偉基

CHAN WAI KEI

43 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/138792 2019/09/20 Sociedade de Jogos de Macau, 

S.A.

43 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/138964 2019/09/20 奢匠名品奢侈品皮具護理有限

公司

18 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條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/139832 2019/09/20 衍生行有限公司 05 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/139833 2019/09/20 衍生行有限公司 30 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款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/139867 2019/09/20 Oncometa Holding Inc 05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）和c)項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º
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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/139937 2019/09/20 黃詠雯

VONG WENG MAN

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/139938 2019/09/20 黃詠雯

VONG WENG MAN

05 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/141155 2019/09/20 尊博科技股份有限公司 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/141156 2019/09/20 尊博科技股份有限公司 28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/141157 2019/09/20 尊博科技股份有限公司 41 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/141339 2019/09/20 余偉生

U Wai Sang

35 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/141340 2019/09/20 余偉生

U Wai Sang

35 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/141500 2019/09/20 北京京東叁佰陸拾度電子商務

有限公司

BEIJING JINGDONG 360 

DU E-COMMErCE LtD.

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/141501 2019/09/20 北京京東叁佰陸拾度電子商務

有限公司

BEIJING JINGDONG 360 

DU E-COMMErCE LtD.

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/141502 2019/09/20 北京京東叁佰陸拾度電子商務

有限公司

BEIJING JINGDONG 360 

DU E-COMMErCE LtD.

39 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/141503 2019/09/20 北京京東叁佰陸拾度電子商務

有限公司

BEIJING JINGDONG 360 

DU E-COMMErCE LtD.

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/142297 2019/09/20 true World Holdings, LLC 29 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/142298 2019/09/20 true World Holdings, LLC 30 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/142299 2019/09/20 true World Holdings, LLC 31 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/142709 2019/09/20 曹家誠

CHOU, KA SENG

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/143099 2019/09/20 活美登利株式會社

KAtSUMIDOrI INC.

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

N/143100 2019/09/20 活美登利株式會社

KAtSUMIDOrI INC.

43 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/143507 2019/09/19 澳邦藥廠有限公司

MACAU UNION 

PHArMACEUtICAL 

LIMItED

05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/143834 2019/09/20 種遠（管理）有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/004408

(4277-M)

P/008516

(8226-M)

P/008570

(8280-M)

P/008709

(8457-M)

P/008912

(8640-M)

P/014249

(14156-M)

P/014250

(14157-M)

P/014251

(14158-M)

P/014252

(14159-M)

P/014253

(14160-M)

P/014254

(14161-M)

P/014256

(14163-M)

P/014257

(14164-M)

P/014301

(14213-M)

P/014303

(14215-M)

P/014305

(14217-M)

P/014416

(14344-M)

P/014417

(14345-M)

P/014488

(14393-M)

P/014489

(14394-M)

N/003879

N/003939 N/016431 N/016432 N/016433 N/016434 N/016652 N/016933

N/016935 N/016995 N/016996 N/017088 N/017089 N/017126 N/017368

N/017384 N/017385 N/017386 N/017387 N/017430 N/017431 N/017432

N/017433 N/017434 N/017435 N/017436 N/017437 N/017438 N/017439

N/017440 N/017441 N/017549 N/017550 N/017551 N/017552 N/017612

N/017613 N/017614 N/017615 N/017616 N/017617 N/017707 N/017725
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編號

N.º

N/017726 N/017728 N/017730 N/018170 N/018171 N/018172 N/018187

N/018188 N/018189 N/018190 N/018191 N/018192 N/018193 N/018194

N/018195 N/018196 N/018197 N/018198 N/018199 N/018200 N/018201

N/018202 N/018203 N/018486 N/018487 N/018488 N/018489 N/018490

N/018491 N/018492 N/018493 N/018687 N/018688 N/018689 N/018691

N/018692 N/018713 N/018714 N/018734 N/018735 N/018988 N/018990

N/018991 N/018992 N/018993 N/018994 N/019053 N/019054 N/019168

N/019182 N/019183 N/019184 N/019185 N/019186 N/019400 N/019471

N/019541 N/019542 N/019545 N/019546 N/019572 N/019573 N/019871

N/019976 N/019977 N/019978 N/019979 N/019980 N/019981 N/019982

N/019983 N/019984 N/019985 N/019986 N/019987 N/019988 N/019989

N/019990 N/062169 N/062270 N/062271 N/062272 N/062273 N/062469

N/062682 N/062683 N/063021 N/063022 N/063023 N/063024 N/063086

N/063087 N/063171 N/063172 N/063173 N/063287 N/063289 N/063345

N/063357 N/063358 N/063359 N/063431 N/063432 N/063523 N/063524

N/063525 N/063526 N/063527 N/063617 N/063618 N/063619 N/063620

N/063621 N/063726 N/063902 N/063903 N/063926 N/063937 N/063938

N/063939 N/063943 N/063944 N/063945 N/064193 N/064194 N/064196

N/064198 N/064253 N/064254 N/064255 N/064259 N/064260 N/064261

N/064262 N/064263 N/064264 N/064265 N/064266 N/064267 N/064268

N/064269 N/064270 N/064271 N/064272 N/064273 N/064274 N/064275

N/064276 N/064277 N/064278 N/064283 N/064287 N/064477 N/064539

N/064540 N/064541 N/064542 N/064543 N/064544 N/064576 N/064577

N/064578 N/064579 N/064853 N/064854 N/064855 N/064856 N/064857

N/064858 N/065118 N/065119 N/065120 N/065150 N/065151 N/065152

N/065187 N/065319 N/070207 N/074124

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

titular/requerente

內容

Conteúdo

P/014249

(14156-M)

P/014250

(14157-M)

P/014251

(14158-M)

P/014252

(14159-M)

P/014253

(14160-M)

P/014254

(14161-M)

P/014256

(14163-M)

P/014257

(14164-M)

2019/09/19 更改地址

Modificação de 

sede

KENtUCKY 

FrIED CHICKEN 

INtErNAtIONAL 

HOLDINGS LLC

7100 Corporate Drive, Plano, tX 75024, 

United States of America
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

titular/requerente

內容

Conteúdo

N/017931

N/017932

N/017933

N/017934

N/036281

N/036283

N/038360

N/038361

N/105046

2019/09/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

COrtEFIEL, S.A. tENDAM rEtAIL, S.A.

N/028248

N/028249

N/028250

N/028252

N/028253

N/032709

N/033704

N/080694

N/080695

N/080696

N/080697

N/080702

N/126198

N/126200

N/126206

N/126208

N/126209

N/126453

N/126454

N/126788

N/126790

N/127728

N/127729

N/127730

N/127732

N/127733

N/127734

N/127735

N/127736

N/127737

N/128011

N/128313

N/128314

N/128461

N/132553

N/135012

N/142071

2019/09/12 更改地址

Modificação de 

sede

鴻運貿易（國際）有限

公司

Hung Win trading 

Company Limited

香港葵涌, 打磚坪街44-52號, 達明工業大廈

5樓, A, A2, A3, A4, A5室

Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, tat Ming Ind 

Bldg, 44-52 ta Chuen Ping St, Kwai Chung, 

Nt, Hong Kong

N/028251 2019/09/12 更改地址

Modificação de 

sede

鴻運貿易（國際）有限

公司

Hung Win trading 

Company Limited

香港葵涌，打磚坪街44-52號，達明工業大

廈5樓，A, A2, A3, A4, A5室

Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, tat Ming Ind 

Bldg, 44-52 ta Chuen Ping St, Kwai Chung, 

Nt, Hong Kong

N/040310

N/040311

2019/09/11 更改權利人之法律

性質

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

rockefeller & Co., Inc. rockefeller & Co. LLC

N/040310

N/040311

2019/09/11 轉讓

transmissão

rockefeller & Co. LLC 1979 Family trust Licensor, LLC, com 

sede em 9 West 57 Street, Suite 4700, New 

York, New York 10019, United States of 

America

N/041616

N/044908

N/045012

N/045013

N/050291

N/069077

N/069078

N/069079

N/069080

N/069081

N/079557

N/079558

N/079560

N/079561

N/111280

N/111281

N/111282

N/111283

2019/09/12 更改地址

Modificação de 

sede

Hung Win trading 

Company Limited

香港葵涌，打磚坪街44-52號，達明工業大

廈5樓，A, A2, A3, A4, A5室

Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, tat Ming Ind 

Bldg, 44-52 ta Chuen Ping St, Kwai Chung, 

Nt, Hong Kong
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

titular/requerente

內容

Conteúdo

N/044907 2019/09/12 更改地址

Modificação de 

sede

Hung Win trading 

Company Limited

香港葵涌，打磚坪街44-52號，達明工業大

廈5樓，A , A2, A3, A4, A5室

Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, tat Ming Ind 

Bldg, 44-52 ta Chuen Ping St, Kwai Chung, 

Nt, Hong Kong

N/067703

N/067705

N/067707

N/067708

N/079747

N/079748

2019/09/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

東風汽車公司 東風汽車集團有限公司

DONGFENG MOtOr COrPOrAtION

N/068943

N/068944

2019/09/17 轉讓

transmissão

胡榮富

WU WENG FU

大灣餐飲管理有限公司，地址為澳門布魯

塞爾街191號南岸花園地下r舖

N/069076 2019/09/12 更改地址

Modificação de 

sede

Hung Win trading 

Company Limited

香港葵涌，打磚坪街44-52號，達明工業大

廈5樓，A, A2, A3, A4, A5室

Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, tat Ming Ind 

Bldg, 44-52 ta Chuen Ping St, Kwai Chung, 

Nt, Hong Kong

N/069082 2019/09/12 更改地址

Modificação de 

sede

Hung Win trading 

Company Limited

香港葵涌，打磚坪街44-52號，達明工業大

廈5樓，A, A2, A3, A4, A5室

Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, tat Ming Ind 

Bldg, 44-52 ta Chuen Ping St, Kwai Chung, 

Nt, Hong Kong

N/079559 2019/09/12 更改地址

Modificação de 

sede

Hung Win trading 

Company Limited

香港葵涌，打磚坪街44-52號，達明工業大

廈5樓，A, A2, A3, A4, A5室

Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, tat Ming Ind 

Bldg, 44-52 ta Chuen Ping St, Kwai Chung, 

Nt, Hong Kong

N/082287 2019/09/12 更改地址

Modificação de 

sede

KINDrED IP 

LIMItED

Level 6, the Centre, tigne Point, Sliema 

tPO 0001, Malta

N/101747 2019/09/11 轉讓

transmissão

russell Brands, LLC Nexus Brands Co., Ltd., com sede em 

3-A1202, Serena Vi ta Sh in-Urayasu, 

Hinode 5-chome, Urayasu-shi, Chiba, 

Japan

N/102868

N/102869

N/102870

N/126806

2019/09/12 更改地址

Modificação de 

sede

鴻運貿易（國際）有限

公司

Hung Win trading 

Company Limited

香港葵涌，打磚坪街44-52號，達明工業大

廈5樓，A, A2, A3, A4, A5室

Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, tat Ming Ind 

Bldg, 44-52 ta Chuen Ping St, Kwai Chung, 

Nt, Hong Kong

N/107789

N/107790

N/107791

2019/09/17 更改地址

Modificação de 

sede

Nokia technologies Oy Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland

N/107960

N/107963

2019/09/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

成都市極米科技有限公

司

成都極米科技股份有限公司

N/107960

N/107963

2019/09/17 更改地址

Modificação de 

sede

成都極米科技股份有限

公司

中國四川省成都市高新區世紀城路1129號

天府軟件園A區4棟1單元2層2號
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

titular/requerente

內容

Conteúdo

N/115223

N/115224

N/115225

N/115226

N/115227

N/115228

N/115229

N/115230

N/115231

N/115232

N/115233

N/115234

N/115235

N/116618

N/116619

N/116620

N/116621

N/118493

N/118494

N/118904

N/118905

N/121022

N/121023

N/121024

N/123640

N/123641

N/123642

N/125574

N/125575

N/125576

N/125577

N/125578

N/125579

N/125580

N/125581

N/125582

N/125583

N/125584

N/125585

N/125586

N/125587

N/125588

N/126738

N/126739

N/126740

N/126741

N/126742

N/126743

N/126744

N/126745

N/126746

N/126747

N/126748

N/126749

N/126750

N/126751

N/126752

2019/09/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

合生元香港有限公司

BIOStIME HONG 

KONG LIMItED

健合香港有限公司

Health and Happiness (H&H) Hong Kong 

Limited

N/115223

N/115224

N/115225

N/115226

N/115227

N/115228

N/115229

N/115230

N/115231

N/115232

N/115233

N/115234

N/115235

N/116618

N/116619

N/116620

N/116621

N/118493

N/118494

N/118904

N/125576

N/125577

N/125578

N/125579

N/125580

N/125581

N/125582

N/125583

N/125584

N/125585

N/125586

N/125587

N/125588

N/126738

N/126739

N/126740

N/126741

N/126742

N/126743

N/126744

2019/09/17 更改地址

Modificação de 

sede

合生元香港有限公司

BIOStIME HONG 

KONG LIMItED

香港鰂魚湧華蘭路18號太古坊港島東中心

40樓4007-09單位

Suites 4007-09, 40/F, One Is land East 

taikoo Place, 18 Westlands road, Quarry 

Bay, Hong Kong
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

titular/requerente

內容

Conteúdo

N/118905

N/121022

N/121023

N/121024

N/123640

N/123641

N/123642

N/125574

N/125575

N/126745

N/126746

N/126747

N/126748

N/126749

N/126750

N/126751

N/126752

N/120658

N/120659

2019/09/11 轉讓

transmissão

聚英企業管理顧問股份

有限公司

Jui-Inn Consultants 

Co., Ltd.

Coldwell Banker LLC, com sede em 175 

Park Avenue, Madison, New Jersey 07940, 

United States of America

N/126207 2019/09/12 更改地址

Modificação de 

sede

鴻運貿易（國際）有限

公司

Hung Win trading 

Company Limited

香港葵涌，打磚坪街44-52號，達明工業大

廈5樓，A, A2, A3, A4, A5室

Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, tat Ming Ind 

Bldg, 44-52 ta Chuen Ping St, Kwai Chung, 

Nt, Hong Kong

N/127440 2019/09/12 更改地址

Modificação de 

sede

樊丐 中國重慶市潼南區桂林街道辦事處金田路

299號3幢1單元5-1

N/135813 2019/09/17 轉讓

transmissão

中食安泓（北京）健康

科技有限公司

中食安泓（廣東）健康產業有限公司，地

址為中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西

163號2501自編I（自主申報）

N/136828 2019/09/13 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Old Mutual Global 

Investors Holdings 

Limited

Merian Global Investors Holdings Limited

N/142073

N/142074

N/142075

N/142076

N/142077

N/142078

N/142079

N/142080

N/142081

N/142082

N/142083

N/142084

2019/09/11 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Old Mutual Global 

Investors Holdings 

Limited

Merian Global Investors Holdings Limited

N/148357

N/148358

2019/09/17 轉讓

transmissão

深圳市友基技術有限公

司

深圳漢王友基科技有限公司，地址為深圳

市龍華區大浪街道華興路5號富隆特工業園

4棟3層西面

重新轉為有效

Revalidação

編號

N.º

重新轉為

有效之日期

Data de

revalidação

批示日期

Data de despacho

權利人

titular

類別

Classe

P/002307 2019/09/19 2019/09/19 羅仁槐

LAW YAN WAI

05



17710 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2019 年 10 月 16 日

編號

N.º

重新轉為

有效之日期

Data de

revalidação

批示日期

Data de despacho

權利人

titular

類別

Classe

P/002309 2019/09/19 2019/09/19 羅仁槐

LAW YAN WAI

05

P/002310 2019/09/19 2019/09/19 羅仁槐

LAW YAN WAI

05

P/002311 2019/09/19 2019/09/19 羅仁槐

LAW YAN WAI

05

P/002313 2019/09/19 2019/09/19 羅仁槐

LAW YAN WAI

05

P/010956 2019/09/19 2019/09/19 羅仁槐

LAW YAN WAI

05

P/010965 2019/09/19 2019/09/19 羅仁槐

LAW YAN WAI

05

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/90122 rOCKWOOL International A/S 初級法院

tJB

CV2-18-0028-CrJ 2019/07/30

2 N/134441 Apple Inc. 初級法院

tJB

CV3-18-0093-CrJ 2019/9/19

2 N/133034 

N/133035 

N/133036

N/133037

內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

INNEr MONGOLIA MENGNIU 

DAIrY (GrOUP) COMPANY 

LIMItED

初級法院

tJB

CV2-19-0031-CrJ 2019/09/02

3 N73171 AtHLEtA S.A. 初級法院

tJB

CV3-14-0053-CrJ 2109/09/19

4 N/127844 Apple Inc. 中級法院

tSI

Ac de 2019/07/11

Proc. n.º 370/2019

2019/07/29

5 N/97773 NOVO MACAU LANDMArK - 

SOCIEDADE GEStOrA, LIMItADA

終審法院

tUI

Ac de 2019/05/22

Proc. n.º 54/2019

2019/06/13

6 N/55001 張少華

Cheong Si Wa

終審法院

tUI

Ac de 2019/07/19

Proc. n.º 14/2015

2019/09/04

6 N/70515

N/70517

LAS VEGAS SANDS COrP. 終審法院

tUI

Ac de 2019/07/30

Proc. n.º 82/2015

2019/09/10

1 初級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。 
2 初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
3 初級法院判決已裁定商標必須重新審查。
4 中級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
5 終審法院廢止經濟局批准有關商標註冊之批示。
6 終審法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
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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 A Sentença do tJB revogou o despacho da DSE de recusa da marca.
2 A Sentença do tJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
3 A Sentença do tJB mandou fazer novo exame da marca.
4 O Acordão do tSI, manteve o despacho da DSE de recusa da marca. 
5 O Acordão do tUI, revogou o despacho da DSE de concessão da marca. 
6 O Acordão do tUI, manteve o despacho da DSE de recusa da marca. 

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/152579 2019/07/23 美心餅店有限公司

PADArIA E PAStELArIA MAXIM’S 

LIMItADA

Maxim’s Caterers Limited

N/153106 2019/08/19 何勝 target Brands, Inc.

N/154193 2019/09/17 JS 亞洲飲料有限公司

JS Asia Beverage Company Limited

SOCIÉtÉ DES PrODUItS NEStLÉ S.A.

N/154194 2019/09/17 JS 亞洲飲料有限公司

JS Asia Beverage Company Limited

SOCIÉtÉ DES PrODUItS NEStLÉ S.A.

N/154429 2019/09/13 鄺永燦

KONG WING tSAN

禮記餅家有限公司

N/154430 2019/09/13 鄺永燦

KONG WING tSAN

禮記餅家有限公司

N/154433 2019/09/13 鄺永燦

KONG WING tSAN

禮記餅家有限公司

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/151139 2019/09/11 姚滿意

Io Mun I

StEFANO rICCI S.p.A.

N/151140 2019/09/11 姚滿意

Io Mun I

StEFANO rICCI S.p.A.

N/153123 2019/09/12 王長慶

Wong Cheong Heng

南洋兄弟煙草股份有限公司

Nanyang Brothers tobacco Company Limited

N/153584 2019/09/23 the Coca-Cola Company  Monster Energy Company

N/153585 2019/09/23 the Coca-Cola Company  Monster Energy Company
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營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

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、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公

佈下列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申

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, 243.º e 244.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 nome e 

insígnia de estabelecimento 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.

編號 N.º : E/000291

申請日 Data de pedido : 2019/09/13

申請人 requerente : 捷盟投資一人有限公司

地址 Endereço : 澳門亞馬喇馬路13-19號怡昌花園地下及閣仔A

座，B座

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo 

as leis de Macau

行業 Actividade : 餐飲管理、食物加工及批發、貨物出入口貿易。

名稱或標誌 Nome ou Insígnia : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 黃色、黑色邊、如圖所示。

編號 N.º : E/000292

申請日 Data de pedido : 2019/09/13

申請人 requerente : 捷盟投資一人有限公司

地址 Endereço : 澳門氹仔成都街41-43號花城牡丹花園地下及

一樓G座

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo 

as leis de Macau

行業 Actividade : 餐飲管理、食物加工及批發、貨物出入口貿易。

名稱或標誌 Nome ou Insígnia : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 黃色、黑色、如圖所示。

編號 N.º : E/000293

申請日 Data de pedido : 2019/09/13

申請人 requerente : 捷盟投資一人有限公司

地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街265號地下BQ舖

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo 

as leis de Macau

行業 Actividade : 餐飲管理、食物加工及批發、貨物出入口貿易。

名稱或標誌 Nome ou Insígnia : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 黃色、紅色、黑色、如圖所示。

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do r JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento 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

登記日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

titular

E/000289 2019/09/26 2019/09/26 澳門生產力暨科技轉移中心 

Centro de Produtividade e transferência de tecnologia de Macau 

(CPttM)
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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/003493

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 策安保安有限公司

 CErtIS CISCO SECUrItY PtE. LtD.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, 

Singapore 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

[72] 發明人 Inventor : 陳寶明, M．J．巴普蒂斯特, 黃健漢, 呂

瀚政, 李享

 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 ZL201480037018.7，申請

日Data de pedido 2014/03/18，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105594154B，2018/09/21

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4L9/ 0 8 ,  H0 4W12 / 0 4 , 

H04W12/08, F41A17/06, G06F21/42

[54] 標題 título : 用於控制對無綫裝置的訪問的方法和系統。

 Método e sistema para controlar o acesso aos apare-

lhos sem fio.

[57] 摘要 resumo : 一種用於安全地控制在兩個無綫（即，藍

牙啓用）裝置之間的訪問并且還包括監管裝置的系統。

通過建立安全無綫（即，藍牙）鏈路將第一裝置與第二進

行配對。所述第一裝置包括所存儲的部分鏈路密鑰以及

鏈路密鑰生成器：所述第一裝置從裝置用戶接收第一秘

密密鑰，並且還可以從所述監管方裝置接收第二秘密密

鑰。所述鏈路密鑰生成器基於所存儲的第一部分鏈路密

鑰、所述第一秘密密鑰和所述第二秘密密鑰來生成第一

鏈路密鑰，或者基於所存儲的第一部分鏈路密鑰和所述

第一秘密密鑰來生成第二鏈路密鑰。所述第二裝置中的

訪問控制模塊基於用來建立安全連接的鏈路密鑰確定所

述第一裝置被授予的訪問級別-充分/受限訪問。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/10/16，新加坡 Singapura，編

號N.º 201307689-8

[21] 編號 N.º : J/003555

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 東莞市松研智達工業設計有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞松山湖高新技術產業開

發區粵港澳文化創意產業實驗園生產力大廈328室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 朱利强

 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 ZL201711174604.8，申請

日Data de pedido 2017/11/22，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107701408B，2018/10/30

[51] 分類 Classificação : F04B43/12, F04B53/00, F16H37/08, 

F16H57/023

[54] 標題 título : 一種基於差速器的蠕動泵。

 Um tipo de bomba peristáltica de base diferencial.

[57] 摘要 resumo : 本發明屬於泵技術領域，尤其涉及一種基

於差速器的蠕動泵，它包括驅動機構、泵機構、安裝板，

人們使用本發明設計的泵時；驅動電機工作；驅動電機

工作會通過差速器帶動第六轉軸轉動；第六轉軸轉動使

得三個滾動輪繞著第六轉軸的軸綫轉動；在三個滾動輪

轉動過程中三個滾動輪就會對輸送管道內的液體施加一

個推動力使輸送管道內的液體流動；另一方面差速器會

帶動第二轉軸轉動；第二轉軸轉動會使得對應的滾動輪

的轉動速度瞬間加大；滾動輪轉動速度的瞬間加大會使

得輸送管道內的液體的流動速度也瞬間加大；通過輸送

管道內的液體的流動速度的瞬間加大來彌補輸送管道內

液體輸送量出現的波動；保證了輸送管道內液體輸送量

的穩定性。

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º : J/003556

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 東莞市松研智達工業設計有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞松山湖高新技術產業開

發區粵港澳文化創意產業實驗園生產力大廈328室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 朱利强

 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 ZL201710926073.7，申請

日Data de pedido 2017/10/06，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107420451B，2018/12/14

[51] 分類 Classificação : F16D21/04, F16H37/12, F16H57/023

[54] 標題 título : 一種雙驅動離合器。

 Um tipo de embraiagem de “dual-drive”.

[57] 摘要 resumo : 本發明屬於離合器技術領域，尤其涉及一

種雙驅動離合器，它包括調節機構、傳動機構、輸入軸、

安裝殼、輸出軸，當輸入軸轉動時；輸入軸會帶動第三齒

輪轉動；第三齒輪轉動使得第一齒輪轉動；第一齒輪帶動

第七齒輪轉動；第七齒輪帶動第五齒輪轉動；第五齒輪轉

動帶動第六齒輪轉動；第六齒輪轉動帶動輸出軸轉動；

當輸入軸轉動的同時；輸入軸會帶動驅動內環和驅動外

環轉動；驅動內環和驅動外環轉動就會使得第五齒輪繞

著第六齒輪的軸綫轉動；第五齒輪轉動就會使得第六齒

輪轉動；第六齒輪轉動帶動輸出軸轉動；即一方面通過第

五齒輪的自轉可以帶動第六齒輪轉動；另一方面通過第五

齒輪繞著第六齒輪的軸綫轉動可以帶動第六齒輪轉動。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003557

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 東莞市松研智達工業設計有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞松山湖高新技術產業開

發區粵港澳文化創意產業實驗園生產力大廈328室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 劉金龍

 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 ZL201710863795.2，申請

日Data de pedido 2017/09/22，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107420456B，2018/12/14

[51] 分類 Classificação : F16D43/18

[54] 標題 título : 一種基於離心力的杠杆速度扭矩控制器。

 Um tipo de controlador de velocidade e torque da ala-

vanca baseado na força centrífuga.

[57] 摘要 resumo : 本發明屬於扭矩傳遞技術領域，尤其涉

及一種基於離心力的杠杆速度扭矩控制器，它包括第一

傳動軸、傳動盤、外圈、離心塊、第二傳動軸、內盤、彈簧

帶、摩擦端，其中當第一傳動軸為輸入動力時，無論哪個

方向旋轉均能帶動第二傳動軸旋轉，能够傳遞的扭矩大

小由杠杆彈簧與離心塊決定，隨著第二傳動軸的轉速增

加，第一傳動軸傳遞給第二傳動軸的扭矩逐漸减小，最

終第二傳動軸維持一個恒定的速度旋轉；當第二傳動軸

作為動力輸入軸時，因為之前摩擦端與彈簧帶具有一定

的摩擦，而可以傳遞給第一傳動軸較小的扭矩，但是因為

傳遞過程中兩條彈簧帶均不會被拉緊，所以僅能傳遞較

小的扭矩，本發明具有較好的使用前景。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003558

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 東莞市松研智達工業設計有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞松山湖高新技術產業開

發區粵港澳文化創意產業實驗園生產力大廈328室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 朱利强

 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 ZL201710910990.6，申請

日Data de pedido 2017/09/29，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107477104B，2018/12/14

[51] 分類 Classificação : F16D13/38, F16D13/58

[54] 標題 título : 一種基於齒輪可調節變速的扭矩離合器。

 Um tipo de embraiagem de torque ajustável de veloci-

dade variável baseada em engrenagens.

[57] 摘要 resumo : 本發明屬於離合器技術領域，尤其涉及一

種基於齒輪可調節變速的扭矩離合器，它包括輸入軸、安

裝外殼、摩擦盤、電磁驅動塊、電磁調節板、電磁支撑板、

支撑杆、壓縮彈簧、驅動支撑、支撑連接板，當輸入軸轉

動時；如果想通過第三傳動齒輪傳遞扭矩時；控制支撑

連接板和電磁調節板使得輸入軸轉動360度時輸出軸轉

動180度；如果想通過第二傳動齒輪傳遞扭矩時；控制支

撑連接板和電磁調節板使得輸入軸轉動360度時輸出軸

轉動360度；如果想通過第一傳動齒輪傳遞扭矩時；控制

支撑連接板和電磁調節板使得輸入軸轉動360度時輸出

軸轉動720度；所以在輸入軸輸入扭矩不變的情况下通過

改變支撑連接板的位置可以調節輸出軸所傳遞的扭矩。
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003693

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/05/22

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 昆特里爾資產股份有限公司

 QUANtrILL EStAtE INC.

 地址 Endereço : P.O. Box 958, Pasea Estate, road 

town, tortola, VG

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

[72] 發明人 Inventor : E．V．科姆拉科夫

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201210351840.3，申請

日Data de pedido 2012/09/20，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 103427167B，2019/02/26

[51] 分類 Classificação : H01Q21/00, H01Q1/36

[54] 標題 título : 用於從源向物體傳送輻射的多用途設備。

 Dispositivo multiuso para transmitir a radiação de 

uma fonte para um objecto.

[57] 摘要 resumo : 本發明涉及天綫設計，並且可以用於有效

地集中由分布式源對放置在天綫的聚焦區中的物體發射

的輻射。通過使用本發明獲得的技術效果包括從源到物

體的輻射傳輸的效率更高、輻射功率變化的可能性、更

均勻的輻射集中、在不替換輻射源本身的情况下聚焦區

的體積的顯著增大、系統可靠性的提高以及功率要求的

降低。本發明的技術效果在多用途設備中實現，所述多用

途設備從源到物體傳送輻射，包括：兩個天綫，每個天綫

被設計成球面或柱面的截平段，通過改變天綫之間的距

離利用可重新配置的聯合聚焦區的形成來實現集中和體

積；位於至少一個天綫的口面中或位於每個天綫的聚焦

區之一中的分布式輻射源；以及置於兩個天綫組合聚焦

區中的物體。每個天綫的曲面可是球面或柱面，并且分布

式輻射源被放置在至少一個天綫的口面中。天綫可布置

成彼此相對或成彼此成一定的角度以產生組合聚焦區。

還通過進一步提供具有在與第一對天綫的平面正交的平

面中的至少另外的一對球形或柱形天綫的多用途設備來

實現該技術效果。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2012/05/15，俄羅斯聯邦 Federação 

da rússia，編號N.º 2012119833

[21] 編號 N.º : J/003694

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/05/23

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 塞羅斯醫學有限責任公司

 SErOS MEDICAL, LLC

 地址 Endereço : 2370 Watson Court, Suite#210, Palo 

Alto, California 94303, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 I nventor : 大衛．明 M Y U NG, Dav id, 愛德

華．E．曼徹 M A NCH E, Edward E., 唐納德．J．伊頓 

EAtON, Donald J., 安東尼．J．阿巴特 ABBAtE, An-

thony J.

 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 ZL201580026844.6，申請

日Data de pedido 2015/04/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106413642B，2019/03/08

[51] 分類 Classificação : A61F9/00

[54] 標題 título : 真空輔助藥物遞送裝置。

 Dispositivo de entrega de medicamentos assistido por 

vácuo.

[57] 摘要 resumo : 本發明涉及用於真空輔助遞送藥物通過

器官的完整表面膜的裝置。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/04/23，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/983,409

 2015/03/25，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/138,330

[21] 編號 N.º : J/003714

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/06/13

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 因賽特公司

 INCYtE COrPOrAtION

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : A．P．庫姆斯, 小托馬斯．P．馬杜斯庫, 

N．法拉哈特皮舍

 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 ZL201580025765.3，申請

日Data de pedido 2015/04/22，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106414442B，2019/03/15

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/499, 

A61K31/538, A61K31/5386, A61K31/498, A61P25/24, 

A61P29/0 0, A61P31/0 0, A61P33/0 0, A61P37/0 0, 

A61P9/10, A61K31/437, A61P25/28, A61P35/0 0, 

A61P11/06, A61P31/12
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[54] 標題 título : 作為BEt蛋白抑制劑的1H-吡咯并[2,3-c]

吡啶-7（6H）-酮和吡唑并[3,4-c]吡啶-7（6H）-酮。

 «1 H - p y r r o l o [2 , 3 - c] p y r i d i n -7(6 H ) - o n e s  a n d 

pyrazolo[3,4-c]pyridin-7(6H)-ones» como inibidores 

de proteínas de BEt.

[57] 摘要 resumo : 本發明涉及經取代的吡咯并吡啶酮和經

取代的吡唑并吡啶酮，其為諸如Br D2、Br D3、Br D4

和BrD-t的BEt蛋白的抑制劑且適用於治療諸如癌症的

疾病。

[30] 優先權 Prioridade : 2014/04/23，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/983,289

[21] 編號 N.º : J/003724

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/06/18

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 雷薩公司

 LensAr, Inc.

 地址 Endereço : 2800 Discovery Drive Suite 100 Or-

lando, FL 32826, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : r．W．弗雷 FrEY, rudolph, W., r．

t．歐姆斯德 OLMStEAD, richard, ty, G．P．格雷 

GrAY, Gary, P., S．E．博特 BOtt, Steven, E.

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201611154857.4，申請

日Data de pedido 2011/10/14，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106974614B，2019/04/26

[51] 分類 Classificação : A61B3/00, A61B3/08, A61B3/10, 

A61B3/107, A61B3/117, A61B3/14

[54] 標題 título : 眼睛內部的結構的掃描控制照明的系統和

方法。

 Sistema e método de iluminação controlada digitaliza-

da da estrutura do interior do olho.

[57] 摘要 resumo : 本發明涉及眼睛內部的結構的掃描控制

照明的系統和方法，具體而言，提供一種利用預先確定的

照明光束的掃描模式來加强眼睛結構的照明的系統、裝

置和方法。進一步提供該系統、裝置和方法以獲得眼睛

的多個結構的加强的單個圖像。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2010/10/15，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/455,178

[21] 編號 N.º : J/003726

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/06/19

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 藍圖藥品公司

 BLUEPrINt MEDICINES COrPOrAtION

 地址 Endereço : 215 First Street Cambridge, MA 02142 

U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : Y.張 ZHANG, Yulian, B.L.霍道斯 

HODOUS, Brian, L., J.L.金 KIM, Joseph, L., K.J.威爾

遜 WILSON, Kevin, J., D.威爾遜 WILSON, Douglas

 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 ZL201480056950.4，申請

日Data de pedido 2014/10/15，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105658652B，2019/04/12

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D487/04, A61P35/0 0, 

A61K31/53

[54] 標題 título : 可用於治療與KIt相關的病症的組合物。

 Composições utilizadas para o tratamento de doenças 

relativas a KIt.

[57] 摘要 resumo : 本文描述可用於治療與突變KIt相關的

病症的化合物和組合物。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/10/17，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/892,086

 2014/01/24，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/931,204

 2014/04/04，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/975,229

[21] 編號 N.º : J/003730

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/06/24

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 佐竹秀一

 SAtAKE Shuichi

 地址 Endereço : 日本國茨城縣築西市寺上野969，郵編：

300-4525/969

 teraueno, Chikusei-City Ibaraki 3004525 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 佐竹秀一

 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 ZL201680006165.7，申請

日Data de pedido 2016/01/18，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107205804B，2019/03/22

[51] 分類 Classificação : A61C19/00, A61H39/04

[54] 標題 título : 口腔內安裝器具。

 Aparelho de montagem oral.

[57] 摘要 resumo : 本發明提供一種口腔內安裝器具，與特別

在意口臭的其他人交談中這樣的公共場合也能够使用，

使用的時機沒有限制，任何時候都能够使用，並且進一步

有效地促進唾液分泌。安裝於人的口腔內來促進唾液分

泌的口腔內安裝器具包括：主體部（1），能够裝拆自如地

安裝於口腔內的一部分，並且其形狀調整成適合於安裝
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的部位的形狀；以及多個突起部（2），一體地形成於主體

部（1），並從主體部（1）的表面突出，多個突起部（2）的

頂端安裝成按壓口腔內的黏膜。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2015/01/20，日本 Japão，編號

N.º 2015-008243

 2015/08/21，日本 Japão，編號N.º 2015-163433

[21] 編號 N.º : J/003731

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/06/25

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 模諾利斯股份有限公司

 地址 Endereço : 韓國濟州島濟州市中央路217, 4層

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

[72] 發明人 Inventor : 崔智雄, 金鐘碩, 鄭在雄

 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 ZL201710201125.4，申請

日Data de pedido 2017/03/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107878177B，2019/04/02

[51] 分類 Classificação : B60K6/00, B60K17/02, B60K17/08, 

B60L15/28, B62D63/02

[54] 標題 título : 執行無動力行駛及瞬時加速的賽車用車輛。

 Veículo de corrida com a condução sem motor e com a 

aceleração instantânea.

[57] 摘要 resumo : 本發明公開一種賽車用車輛，其為利用重

力的無動力行駛及利用動力裝置的而執行瞬時加速的賽

車用車輛，包括：第一動力裝置，其在所述瞬時加速時向

所述賽車用車輛供應動力；兩個單向離合器，其與所述第

一動力裝置連接；及兩個車輪，其分別連接於所述兩個單

向離合器；所述兩個車輪分別能够以相互不同的速度旋

轉，在所述瞬時加速時，通過分別連接於所述兩個車輪

的所述單向離合器，同時接收從所述一個第一動力裝置

供應的動力。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2016/09/27，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 10-2016-0123732

[21] 編號 N.º : J/003737

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/06/28

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 免疫醫療有限責任公司

 Medimmune, LLC

 地址 Endereço : One Medlmmune Way, Gaithersburg, 

MD 20878, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[73] 權利人 titular : 約翰霍普金斯大學

 the Johns Hopkins University

 地址 Endereço : 3400 North Charles Street, Baltimore 

MD 21218, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 索羅蒙．蘭格曼 Solomon LANGEr-

MANN, 琳達．劉 Linda LIU, 姚勝 Sheng VAO, 陳列平  

Lieping CHEN

 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 ZL201380067041.6，申請

日Data de pedido 2013/12/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104968679B，2019/04/16

[51] 分類 Classificação : C07K16/28

[54] 標題 título : 抗H7Cr抗體。

 Anticorpos anti-H7Cr.

[57] 摘要 resumo : 提供了能够免疫特異性地結合到B7-H7

反受體即H7Cr的抗體及其人源化變體以及它們的抗原

結合片段、以及其他分子，以及它們在增强免疫應答以及

治療和診斷癌症和其他疾病中的用途。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2012/12/21，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/745,296

 2012/12/21，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/745,312

 2013/05/24，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/827,279

 2013/05/24，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/827,269

[21] 編號 N.º : J/003738

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/06/28

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 北京金馬倫科技發展有限公司

 Beijing King Mahlon Science & technology Develop-

ment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區馬甸東路19號26層

3017

 room 3017, Floor 26, No.19, Madian East road, Hai-

dian District, Beijing, 10008, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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[72] 發明人 Inventor : 孫佳斌, 孫行航

 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 ZL201610214269.9，申請

日Data de pedido 2016/04/07，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105728389B，2019/05/17

[51] 分類 Classificação : B08B3/10, B08B3/14, B08B3/02

[54] 標題 título : 碎片洗滌機。

 Máquina para lavar fragmentos.

[57] 摘要 resumo : 本申請涉及碎片洗滌機。碎片洗滌機包

括：洗滌容器，用於容納清洗液和需要被洗滌的碎片；以

及洗滌部件，用於使所述碎片在所述清洗液中翻滾。利用

本發明的碎片洗滌機，對於幹法除塵難以去除的雜質，可

通過濕法洗滌進一步去除，使碎片中的雜質减少，並簡化

了後續的淨化篩選程序。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003741

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/01

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 學校法人兵庫醫科大學

 HYOGO COLLEGE OF MEDICINE

 地址 Endereço : 1-1, Mukogawa-cho, Nishinomiya-shi, 

Hyogo 6638501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[73] 權利人 titular : 株式會社J工藝

 J craft Co., Ltd.

 地址 Endereço : 3-1-11, techno-Stage, I zumi-sh i, 

Osaka 5941144, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[73] 權利人 titular : 優生斯醫學股份有限公司

 EuSense Medical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 3-12, Kasumi-cho, Nishinomiya-shi, 

Hyogo 6620052 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 越久仁敬 OKU, Yoshitaka, 上野博司 

UENO, Hiroshi, 和座雅浩 WAZA, Masahiro

 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 ZL201680039201.X，申請

日Data de pedido 2016/06/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107847223B，2019/04/09

[51] 分類 Classificação : A61B10/00, A61B5/05, A61N1/04, 

A61N1/08, A61N1/36

[54] 標題 título : 吞咽障礙檢查裝置、吞咽障礙檢查方法、吞

咽障礙治療裝置以及刺激電流設定方法。

 Dispositivo de teste de disfagia, método de teste de dis-

fagia, dispositivo de tratamento de disfagia e método 

de configuração de estimulação de correntes elétricas.

[57] 摘要 resumo : 本發明的吞咽障礙治療裝置（1），具備：

電流賦予部（3），其為了對含有上喉頭神經的頸部的生體

組織經皮賦予電流而被附設於受處置者M1的對象部位；

控制部，其控制電流賦予部（3）以將由干擾波或模擬干

擾波所致的經皮性刺激賦予至含有上喉頭神經的頸部的

生體組織；操作部（22），其用於將借由電流賦予部（3）

所賦予的電流調節為受處置者（M1）自覺到經皮性刺激

的感覺閾值；及顯示部（21），其顯示基於感覺閾值而得

的指針信息。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2015/06/30，日本 Japão，編號

N.º 2015-130747

 2016/03/10，日本 Japão，編號N.º 2016-046616

[21] 編號 N.º : J/003742

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/01

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 杜比國際公司

 Dolby International AB

 地址 Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerberg-

weg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuid-Oost Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

[72] 發明人 Inventor : 邁克爾．霍羅威茨

 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 ZL201611033822.5，申請

日Data de pedido 2011/12/28，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106412577B，2019/04/12

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/105, H04N19/70, 

H04N19/46, H04N19/61, H04N19/117, H04N19/174, 

H04N19/82, H04N19/436

[54] 標題 título : 使用列的圖像分割方法和系統。

 Método e sistema de segmentação de imagens utilizan-

do colunas.

[57] 摘要 resu mo : 本發明公開了使用列的圖像分割方法

和系統。描述了在視頻編碼和解碼中通過列和片的圖

像分割。將視頻圖像分割成多個列，每個列僅在水平維

度中覆蓋視頻圖像的一部分。屬一個片的全部編碼樹塊

（“CtB”）可能屬一個或多個列。列可用於破壞視頻編碼

的相同的或不同的預測或環路濾波機制，並且用於編碼

和/或解碼的CtB掃描次序可以是局部用於列的。可以在

參數集合中指示並且/或者可以在片等級調整列寬度。在

解碼器處，可以從比特流解析列寬度，並且片解碼可以發

生在一個或多個列中。
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2010/12/28，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/427,569

 2011/12/23，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 13/336,675

[21] 編號 N.º : J/003744

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/04

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 巴利遊戲公司

 Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6601 South Bermuda road, Las Ve-

gas, NV 89119, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : Z．奇熱夫斯基 CZYZEWSKI, Zbig-

niew, N．沃迪 WADDS, Nathan, D．巴約林斯 BAJO-

rINS, David, D．福克斯 FOX, Daniel

 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 ZL201710691599.1，申請

日Data de pedido 2013/12/20，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107331077B，2019/05/31

[51] 分類 Classificação : G07F17/32

[54] 標題 título : 投注傳感器。

 Sensores de aposta.

[57] 摘要 resumo : 用於確定下注的值的投注傳感器包括至

少部分透明的蓋板，至少部分透明的蓋板具有放置投注

的表面，放置投注的表面被配置並被定向為支撑在其上

的一叠遊戲代幣。投注傳感器包括鏡裝置，鏡裝置被布置

在至少透明的蓋板的與放置投注的表面相反的一側。鏡

裝置被定位且配置成提供大於所述一叠遊戲代幣在被支

撑在所述放置投注的表面上時的橫向側表面的180度的

視域。另一投注傳感器可以包括至少部分透明的蓋板和

圖像傳感器，至少部分透明的蓋板具有放置投注的表面，

圖像傳感器大致定位在放置投注的表面的正下方，圖像

傳感器被配置成捕獲大於所述一叠遊戲代幣在被支撑在

所述放置投注的表面時的橫向側表面的180度的圖像。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/01/11，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/751,780

 2013/03/14，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 13/829,843

[21] 編號 N.º : J/003745

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/04

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 博迪戴特股份有限公司

 BODIDAtA, INC.

 地址 Endereço : 4801 Osprey Drive, S, APt.401, St. 

Petersburg, FL 33711, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : A．查培迪爾, M．博一蘭, r．科特尼克, 

K．沃斯諾普, Y．哈維爾

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580035155.1，申請

日Data de pedido 2015/06/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106537179B，2019/04/19

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o  :  G 01S1 3 / 8 6 ,  A41 H 1 / 0 2 , 

G01B11/245, G01S13/89

[54] 標題 título : 用於確定不規則對象的大小的手持多傳感

器系統。

 Sistema multi-sensor portátil para dimensionar objec-

tos irregulares.

[57] 摘要 resumo : 一種用於得到不規則形狀對象的大小的

手持掃描儀系統。所述系統包括外殼和被配置成記錄所

述外殼的取向和位移歷史的光學模塊。光學模塊包括被

配置成生成關於所述對象的信息的3D點雲的至少一個

3D光學傳感器。雷達模塊包括被配置成感測外殼和對象

之間的間隔的至少一個雷達傳感器。處理器從所述慣性

測量單元、所述光學模塊和所述雷達模塊接收數據並且

基於接收到的所述數據來創建代表所述對象的圖。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/06/30，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/019,023

[21] 編號 N.º : J/003746

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/08

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 杜比國際公司

 Dolby International AB

 地址 Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerber-

gweg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuid-Oost Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

[72] 發明人 Inventor : F.亨利, S.帕圖克斯

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201611156278.3，申請

日Data de pedido 2012/02/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106454346B，2019/05/03

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/13,  H0 4N19/61, 

H04N19/174, H04N19/436
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[54] 標題 título : 編碼和解碼圖像的方法、編碼和解碼設備。

 Método de codificação e decodificação de imagens, 

dispositivo de codificação e decodificação.

[57] 摘要 resumo : 公開了編碼和解碼圖像的方法、編碼和

解碼設備。本發明涉及一種對至少一個圖像進行編碼的

方法，包括：將圖像劃分為多個塊；將塊分組為預定數量

的塊的子集；對塊的子集中的每個并行編碼，所考慮子

集中的塊是根據遍歷的預定順序來編碼的。編碼步驟包

括針對所考慮子集中的當前塊，關於至少一個之前編碼

和解碼的塊對當前塊進行預測編碼的子步驟，以及基於

至少一個符號出現概率對當前塊進行熵編碼的子步驟。

在當前塊是所考慮子集中被編碼的第一塊的情形下，符

號出現概率是針對至少一個其他子集中的預定編碼和解

碼的塊來計算的。在當前塊是所考慮子集中除第一塊以

外的塊的情形下，符號出現概率是針對屬相同子集的至

少一個編碼和解碼的塊來計算的。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2011/03/07，法國 França，編號

N.º 11/51,849

[21] 編號 N.º : J/003750

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/09

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 諾華股份有限公司

 Novartis AG

 地址 Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

land

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[72] 發明人 Inventor : B．博爾巴克, C．馬克爾特, W．米爾茨, 

t．羅恩

 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 ZL201480069263.6，申請

日Data de pedido 2014/12/18，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105829286B，2019/05/31

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D231/12 , A61K31/41, 

A61K31/415, A61K31/42, C07D401/12, C07D413/12, 

C07D417/12, C07D257/04, C07D271/10

[54] 標題 título : 作為LtA4H抑制劑的雜芳基丁酸衍生物。

 Derivados do ácido heteroaril butanóico como inibido-

res da LtA4H.

[57] 摘要 resumo : 本發明描述了新的雜芳基丁酸衍生物，

其是良好的藥物候選物，尤其是在白三烯A4水解酶

（LtA4H）方面是良好的藥物候選物。本發明還涉及包

含所述新的雜芳基丁酸衍生物的藥物組合物、使用所述

化合物治療各種疾病和障礙的方法以及製備所述新化合

物的方法。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/12/20，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 13199138.2

 2014/08/15，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 14181155.4

[21] 編號 N.º : J/003753

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[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

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 ZL201510984170.2，申請

日Data de pedido 2014/05/07，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105422787B，2019/04/16

[51] 分類 Classificação : F16H47/08

[54] 標題 título : 一種複合型葉輪式液力變矩器。

 Um conversor de torque hidráulico do tipo “vane” 

composto.

[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，其技術方案要點是，輸入行星架（21）與輸入軸

（1）聯接，分流大齒圈（22）與輸出齒輪副（3）聯接，

輸出齒輪副（3）與輸入小齒輪（25）聯接，聯接大齒圈

（24）與匯流齒輪（27）聯接，分流小齒圈（23）與葉輪式

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，輸入齒輪副（6）與匯

流齒圈（28）聯接，輸出行星架（29）與輸出軸（7）聯接。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003754

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 卡爾約藥物治療公司

 KArYOPHArM tHErAPEUtICS, INC.

 地址 Endereço : 85 Wells Avenue, Newton, MA 02459, 

U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : E．巴羅格魯, S．沙查姆, D．麥考利, 

t．卡什亞普, W．塞納佩迪斯, Y．蘭德斯曼, G．格蘭, O．

卡利德, S．謝克特爾

 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 ZL201480035555.8，申請

日Data de pedido 2014/06/20，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105339358B，2019/06/04



N.º 42 — 16-10-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 17721

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D249/08, A61K31/497, 

A61P35/00

[54] 標題 título : 核轉運調節劑及其用途。

 Moduladores de transporte nuclear e suas finalidades.

[57] 摘要 resumo : 本發明涉及具有化學式（I）的化合物：

 及其藥學上可接受的鹽，包含具有化學式（I）的化合物或

其藥學上可接受的鹽的藥物組合物，以及在治療各種與

Cr M1活性相關的紊亂中使用所述化合物、鹽和組合物

的方法。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/06/21，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/838,172

[21] 編號 N.º : J/003755

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 藝康美國股份有限公司

 ECOLAB USA INC.

 地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, MN 55102, 

U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : A．N．特威斯, J．F．奧爾森, D．B．加

德納

 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 ZL201580015780.X，申請

日Data de pedido 2015/02/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106102457B，2019/04/16

[51] 分類 Classificação : A01M1/02, A01M1/14, A01M1/00

[54] 標題 título : 昆蟲誘捕器。

 Armadilha para monitorização de insectos.

[57] 摘要 resu mo : 本發明提供用來俘獲和監視爬行昆蟲

（諸如臭蟲）的存在和行為的誘捕裝置和方法。誘捕裝

置具有：有紋理的二維表面，其具有一個或更多個三角形

入口區域，其中，三角形部分中的一個用作基部；一個或

更多個翼部分，其通過頸部而連接到基部中的任一個或

連接到另一翼部分；以及收集區域，其通過橋而連接到一

個或更多個翼部分。誘捕裝置還可以包括支撑結構，並

且可以被包圍在具有一個或更多個入口的盒子中。誘捕

裝置也可以包括捕捉區域，該捕捉區域可以任選地包括

用來固定昆蟲的黏合劑。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/02/24，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/943,855

[21] 編號 N.º : J/003756

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 伊萊克特隆賽克股份公司

 ELEKtrONCEK D.D.

 地址 Endereço : Gorenjska Cesta 23, 1234 Menges, 

Slovenia

 國籍 Nacionalidade : 斯洛文尼亞 Eslovena

[72] 發明人 Inventor : J．佩塞尼克, J．阿布拉哈姆森

 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 ZL201310654510.6，申請

日Data de pedido 2013/12/06，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 103845894B，2019/04/19

[51] 分類 Classificação : A63F9/04, A63F13/26, A63F13/30, 

A63F13/35, A63F13/70

[54] 標題 título : 電子骰子遊戲和骰寶變型。

 Jogos electrónicos de dados e SIC BO variante.

[57] 摘要 resumo : 本發明涉及一種電子骰子遊戲和骰寶變

型。一種方法和設備提供用於骰子遊戲、特別是骰寶的

附加投注遊戲玩法。可以針對三元組的發生對多種結果

投注。通過目視識別選擇、或通過輸入或自動處理器選擇

/排除進行的排除，超出骰子遊戲結果所需要的過多數量

的骰子被減少到用於骰子遊戲中的需要數量。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2012/12/06，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 13/707,586

[21] 編號 N.º : J/003757

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/16

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 中國銀聯股份有限公司

 CHINA UNIONPAY CO., LtD.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區含笑路36號銀聯大

廈，郵政編號200135

 CUP tower, 36 Hanxiao road, Pudong new area, 

Shanghai 200135, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 嚴偉鋒, 李晨, 譚穎, 孫曦, 王蘭, 吳瀟, 

夏慶凡

 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 ZL201510638559.1，申請

日Data de pedido 2015/09/29，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105930312B，2019/06/07

[51] 分類 Classificação : G06F17/24

[54] 標題 título : 一種基於POS終端的打印憑條編輯方法和

裝置。
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 Um método e aparelhos para edição de recibo impri-

mido com base em terminal POS.

[57] 摘要 resumo : 本發明實施例涉及信息技術領域，尤其涉

及種基於POS終端的打印憑條編輯方法和裝置，用以通過

簡單的方法對打印憑條進行編輯。本發明實施例中，POS

終端的應用程序代碼封裝為至少兩個部分，POS終端的

應用程序代碼封裝後的一個部分為POS終端的打印憑條

的格式信息對應的代碼，如此，可單獨對POS終端的打印

憑條的格式信息進行修改。進一步由於根據獲取的打印憑

條模板標識，獲取打印憑條模板，打印憑條模板為圖形化

界面，如此，則用戶可在打印憑條模板的圖形化界面上直

觀的對該打印憑條模板進行編輯，簡化了打印憑條的編輯

過程，降低了對打印憑條進行編輯的用戶的要求。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003758

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/16

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 諾華股份有限公司

 Novartis AG

 地址 Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[73] 權利人 titular : 德彪國際公司

 DEBIOPHArM INtErNAtIONAL S.A.

 地址 Endereço : Forum “apres-demain” Chemin 

Messidor 5-7, CH-5911-1006 Lausanne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[72] 發明人 Inventor : E．貢薩爾維斯, K．拉普, B．舒特, F．

斯托維瑟, B．特魯普, S．查保特, J．索倫斯

 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 ZL201510548088.5，申請

日Data de pedido 2011/12/12，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105125489B，2019/04/16

[51] 分類 Classificação : A61K9/107, A61K9/48, A61K47/10, 

A61K38/13, A61K47/22, A61K47/44, A61K47/14

[54] 標題 título : 包含阿拉泊韋的藥物組合物。

 Composições farmacêuticas compreendendo alisporivir.

[57] 摘要 resumo : 本發明提供包含阿拉泊韋（alisporivir）

的基於脂質的藥物組合物。

[30] 優先權 Prioridade : 2010/12/13，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/422,499

 2011/02/18，世界知識產權組織 W I PO，編號N.º PC t/

IB2011/000319

 2011/03/25，世界知識產權組織 W IPO，編號N.º PC t/

IB2011/000653

[21] 編號 N.º : J/003760

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/18

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/09/25

[73] 權利人 titular : 雷特羅芬公司

 rEtrOPHIN, INC.

 地址 Endereço : 3721 Valley Center Drive, Suite 200, 

San Diego, CA 92130, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 安德魯．瓦伊諾, 馬雷克．比斯特克, 馬

丁．什克列里

 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 ZL201611221824.7，申請

日Data de pedido 2013/04/26，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106977544B，2019/06/07

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o  :  C 0 7 F 9 / 2 4 ,  C 0 7 F 9 /57 2 , 

A61K31/683, A61P25/28

[54] 標題 título : 用於治療神經疾病的泛酸酯衍生物。

 Derivados do pantotenato para tratamento de distúr-

bios neurológicos.

[57] 摘要 resumo : 本公開內容涉及用於治療神經疾病（如泛

酸激酶相關的神經變性）的泛酸酯衍生物、包含這樣的化

合物的藥物組合物，以及它們在治療神經疾病中的用途。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2012/04/27，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/639,602

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈

下列在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公

佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do rJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

de patente de invenção na rAEM, sobre os quais, a partir 

da data da publicação deste aviso até à data da atribuição da 

patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.
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[21] 編號 N.º : I/001607

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/09

[71] 申請人 requerente : GAMING PArtNErS INtEr-

NAtIONAL

 地址 Endereço : ZI Beaune Savigny Lieudil La Cham-

pagne 17 rue Jacques Germain 21420 SAVIGNY-LES-

-BEAUNE França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

[72] 發明人 Inventor : BrOS Cyril, DUCHÊNE Frédéric, 

GELINOttE Emmanuel

[51] 分類 Classificação : G06K7/10

[54] 標題 título : 檢測裝置。

 Dispositivo de teste.

[57] 摘要 re su mo : 檢測裝置（D1）用於可檢測物體（J）

的檢測。該可檢測物體應配備有可電磁檢測識別的

裝置（I D）並最好應被成堆地放置在一個水平檢測區

域。檢測裝置（D1）包括一個具有共振頻率的發射天線

（Ae1），該發射天線可產生一個電磁場。該電磁場具有

能夠覆蓋水平檢測區水平範圍，並且具有垂直覆蓋範圍。

該檢測裝置還包括一個無源天線（Ap1），該天線具有與

發射天線（Ae1）相同的共振頻率，以便能夠在發射天線

（Ae1）的電磁場作用下勵磁產生組合電磁場，且該組合

電磁場具有所需形狀的組合範圍。組合磁場範圍的垂直

覆蓋範圍大於發射天線（Ae1）的垂直覆蓋範圍，但其水

平覆蓋範圍與水平檢測區域範圍幾乎相同。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2018/04/09，法國 França，編號

N.º 1853063

[21] 編號 N.º : I/001608

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/04/16

[71] 申請人 requerente : 電競方程式控股有限公司

 FOrMULA SQUArE HOLDINGS LtD

 地址 Endereço : 香港九龍海港城海洋中心10樓1026A室

 Unit 1026A, 10/F, Ocean Centre, Harbour City, Ko-

wloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72] 發明人 Inventor : 羅永強 LOr, Felix Wing Keung, 戴

景樑 tAI, King Leung, 戴景曦 tAI, King Hei, 陳駿康 

CHAN, Chun Hong

[51] 分類 Classificação : A63F13/285

[54] 標題 título : 增強第一身視角體驗的方法。

 Método para aumentar a experiência pessoal de ângu-

lo visual.

[57] 摘要 resumo : 本發明涉及在運動椅中模擬遙控運行工

具的力反饋的系統。該系統包括安裝在運行工具上的多

個攝影機、運行工具中的圖像穩定模塊、運行工具中的視

頻處理模塊、運動椅中的信息分離器、運動椅中的運動

處理單元、運動椅中的控制單元、運動椅中的G力計算單

元和運動椅中的力反饋產生單元。運動處理單元基於從

攝影機產生的圖像穩定信號計算運行工具的六軸運動自

由度。力反饋產生單元基於運行工具的六軸運動自由度

和由G力計算單元計算的G力產生力反饋信號。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2018/04/16，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/657,946

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do rJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na rAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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

I/001501 2019/09/20 2019/09/20 中國銀聯股份有限公司

CHINA UNIONPAY CO., LtD.
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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/155422

N/155425

N/155428

類別（2019年8月7日第32期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Classe (B.O. da RAEM n.º 32, II 

Série, de 7 de Agosto de 2019) 

類別/Classe: 42 類別/Classe: 43

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/155836

N/155845

N/155854

服務（2019年8月21日第34期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Serviços (B.O. da RAEM n.º 34, II 

Série, de 21 de Agosto de 2019)

…… consultadoria e informações 

em relação a todos os serviços acima 

mencionados; tudo incluído na classe 35.

...... consultadoria e informações 

em relação a todos os serviços 

acima mencionados; promoção da 

sensibilização e defesa do público em 

relação a programas na área da saúde, 

cidadania global e programas de 

responsabilidade social corporativa; 

tudo incluído na classe 35.

N/155842

N/155851

N/155860

服務（2019年8月21日第34期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Serviços (B.O. da RAEM n.º 34, II 

Série, de 21 de Agosto de 2019

…… consultadoria e informações 

em relação a todos os serviços acima 

mencionados; tudo incluído na classe 44.

…… consultadoria e informações 

em relação a todos os serviços acima 

mencionados; aluguer de máquinas 

e aparelhos para uso em salões de 

beleza; tudo incluído na classe 44.

2019年9月18日第38期第二組《澳門特別行政區公報》副刊，有關商標編號N/147775及N/147776的拒絕公佈，被視為無效。

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 38, II Série, de 18 de Setembro de 2019, em relação ao mapa de recusa das marcas n.os N/147775 

e N/147776, considere-se sem efeito esta publicação.

二零一九年九月二十七日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 27 de Setembro de 2019. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $577,220.00）
(Custo desta publicação $ 577 220,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $100.00
PrEÇO DEStE NÚMErO $ 100,00
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