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經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法

律制度》第十條、第二百一十條及第二百一十一條第一款的規

定，公佈下列在澳門特別行政區提出的商標註冊申請，自本通告

公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210] 編號 N.º : N/160947

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/18

[730] 申請人 Requerente : 翔宏有限公司

 SIANGHONG LDA.

 地址 Endereço : 澳門沙梨頭南街19號華寶商業中心5樓

C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 : 17

[511] 產品 Produtos : 橡皮圈，密封橡皮圈，鬆罐蓋用橡膠帶，

非文具、非醫用、非家用膠帶，絕緣膠帶，橡膠或塑料絕

緣帶，膠管，膠軟喉，尼龍喉。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/160948

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/18

[730] 申請人 Requerente : 翔宏有限公司

 SIANGHONG LDA.

 地址 Endereço : 澳門沙梨頭南街19號華寶商業中心5樓

C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 : 21

[511] 產品 Produtos : 嬰兒浴盆，嬰兒杯，碗和盤，糖果盤，兒

童便壺，杯子和碟子，花盆，花瓶，水罐，蒼蠅拍，食物容

器，冰桶，冰格，果凍模具，杯子，肥皂盒，糖罐，水桶，垃

圾桶，不倒翁，廢物籃，水壺，砧板，紙巾架，牙籤容器，

湯匙架，不倒翁杯架。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/160951

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/18

[730] 申請人 Requerente : 翔宏有限公司

 SIANGHONG LDA.

 地址 Endereço : 澳門沙梨頭南街19號華寶商業中心5樓

C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 : 25

[511] 產品 Produtos : 手套（服裝），連指手套，外衣，鞋，皮製

衣服，雨鞋。

[540] 商標 Marca : 

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

示。
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[210] 編號 N.º : N/161222

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/25

[730] 申請人 Requerente : Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide, LLC

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 

Bethesda, Maryland 20817, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de mediação imobiliária, 

nomeadamente serviços relacionados com a compra, 

venda, arrendamento, financiamento, gestão, explora-

ção, locação, e intermediação de apartamentos, frac-

ções, condomínios, imóveis em regime de direito real 

de habitação periódica [timeshare], moradias, casas 

de férias e imóveis de todos os tipos, e instalações e 

comodidades disponíveis nestes imóveis; serviços de 

corretores imobiliários; serviços de gestão de imóveis; 

financiamento de locação com opção de compra; ar-

rendamento de imóveis; serviços de cartão de crédito; 

angariação de fundos e doações para caridade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/161224

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/25

[730] 申請人 Requerente : Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide, LLC

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 

Bethesda, Maryland 20817, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de mediação imobiliária, 

nomeadamente serviços relacionados com a compra, 

venda, arrendamento, financiamento, gestão, explora-

ção, locação, e intermediação de apartamentos, frac-

ções, condomínios, imóveis em regime de direito real 

de habitação periódica [timeshare], moradias, casas 

de férias e imóveis de todos os tipos, e instalações e 

comodidades disponíveis nestes imóveis; serviços de 

corretores imobiliários; serviços de gestão de imóveis; 

financiamento de locação com opção de compra; ar-

rendamento de imóveis; serviços de cartão de crédito; 

angariação de fundos e doações para caridade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/161226

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/25

[730] 申請人 Requerente : Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide, LLC

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 

Bethesda, Maryland 20817, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de mediação imobiliária, 

nomeadamente serviços relacionados com a compra, 

venda, arrendamento, financiamento, gestão, explora-

ção, locação, e intermediação de apartamentos, frac-

ções, condomínios, imóveis em regime de direito real 

de habitação periódica [timeshare], moradias, casas 

de férias e imóveis de todos os tipos, e instalações e 

comodidades disponíveis nestes imóveis; serviços de 

corretores imobiliários; serviços de gestão de imóveis; 

financiamento de locação com opção de compra; ar-

rendamento de imóveis; serviços de cartão de crédito; 

angariação de fundos e doações para caridade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/161228

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/25

[730] 申請人 Requerente : Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide, LLC

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 

Bethesda, Maryland 20817, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de mediação imobiliária, 

nomeadamente serviços relacionados com a compra, 

venda, arrendamento, financiamento, gestão, explora-

ção, locação, e intermediação de apartamentos, frac-

ções, condomínios, imóveis em regime de direito real 
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de habitação periódica [timeshare], moradias, casas 

de férias e imóveis de todos os tipos, e instalações e 

comodidades disponíveis nestes imóveis; serviços de 

corretores imobiliários; serviços de gestão de imóveis; 

financiamento de locação com opção de compra; ar-

rendamento de imóveis; serviços de cartão de crédito; 

angariação de fundos e doações para caridade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/161451

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/30

[730] 申請人 Requerente : LIM JUN JIE, WAYNE

 地址 Endereço : 103 Cashew Heights 04-02, 679674 

Singapore

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 提供不可下載之線上電子刊物；各種書

刊雜誌文獻之出版發行；提供不可下載之線上音樂；娛

樂服務；籌辦表演（經理人服務）；錄影片發行；廣播節

目製作；電視節目製作；音樂作曲服務；表演節目製作；

藝人表演服務；攝影；錄影；微縮攝影；攝影報導；虛擬實

境遊戲場；提供線上影片欣賞服務；提供不可下載之線

上錄影節目；提供線上遊戲服務（由電腦網路）；影片製

作；除廣告片以外的影片製作；影片發行；現場表演。

[540] 商標 Marca : 

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

2 0 9條第1至3款規定，刪除了“錄攝影”，因屬其他類

別。

[210] 編號 N.º : N/161465

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/31

[730] 申請人 Requerente : MSCI Inc.

 地址 Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich 

Street, 49th Floor, New York New York 10007, USA

 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 : Materiais impressos contendo infor-

mações sobre a classificação de empresas e valores 

mobiliários; papel, cartão e produtos feitos com esses 

materiais, desde que incluídos nesta classe; material 

impresso; materiais para encadernações; fotografias, 

artigos de papelaria; adesivos para papelaria para fins 

domésticos; materiais para artistas; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); 

materiais de instrução e de ensino (excepto aparelhos); 

materiais plásticos para embalagem (desde que inclu-

ídos nesta classe); caracteres de tipografia; clichés de 

tipografia; livros e panfletos contendo informações 

sobre classificação de empresas e valores mobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/161501

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/01

[730] 申請人 Requerente : CJ CORPORATION

 地址 Endereço : 12, Sowol-Ro 2-Gil, Jung-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 : 20

[511] 產品 Produtos : Cadeiras e assentos; cadeiras e assen-

tos com efeitos especiais; assentos para salas de cine-

ma para a visualização de filmes de realidade virtual; 

assentos para salas de cinema; cadeiras e assentos com 

efeitos especiais (tais como efeitos de vento, com fra-

grâncias, com pulverizadores de água, com movimen-

to, com vibração, com fumo, com bolha de sabão, com 

laser e com flash) (na Classe 20); assentos para salas de 

cinema com efeitos especiais (tais como efeitos de ven-

to, com fragrâncias, com pulverizadores de água, com 

movimento, com vibração, com fumo, com bolha de 

sabão, com laser e com flash) (na Classe 20); assentos 

para salas de cinema e assentos de/com atracções/ 

/efeitos especiais (tais como simuladores de movimen-

to e com efeitos especiais integrados) para uso em 

salas de cinema/teatro, parques temáticos, museus, 

centros educacionais e de ciência, galerias interactivas, 

lugares com atracções especiais e lugares de entreteni-

mento (na Classe 20); assentos de/para diversão, para 

uso na promoção de efeitos em audiência de filmes em 

estabelecimentos de diversão, com efeitos especiais 

(tais como efeitos de vento, com fragrâncias, com pul-

verizadores de água, com movimento, com vibração, 

com fumo, com bolha de sabão, com laser e com flash 

(na Classe 20); placas memoriais (sem ser de metal) 
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feitos em osso, marfim, gesso, plástico, cera, madeira, 

conchas, âmbar; troféus memoriais (sem ser de metal) 

feitos em osso, marfim, gesso, plástico, cera, madeira, 

conchas, âmbar; estátuas em madeira, cera, gesso ou 

matérias plásticas; mobiliário, espelhos, molduras; al-

mofadas (travesseiros); camas e colchões.

[540] 商標 Marca : 

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

amarelo.

[210] 編號 N.º : N/161724

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/08

[730] 申請人 Requerente : Islestarr Holdings Limited

 地址 Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmi-

th, London W6 7BJ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；皮膚護理製劑；隨身攜帶的粉

餅盒；唇膏；唇彩；化妝粉和粉底；保濕乳液；美容護理製

劑；身體護理製劑；個人用香精油；化妝品清洗劑和卸妝

產品；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；假髮黏貼劑；化妝用黏合劑；

剃鬚後用液；化妝用杏仁乳；杏仁油；杏仁肥皂；化妝用

蘆薈製劑；明礬石（收斂劑）；琥珀香水；防汗皂；防汗劑

（化妝品）；芳香劑（香精油）；化妝用收斂劑；非醫用香

膏；非醫用沐浴鹽；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；假睫毛黏膠；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；燙髮劑；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；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；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；假牙用拋光劑；化妝用潤髮脂；浮石；玫

瑰油；洗髮液；修面劑；剃鬚皂；護膚用化妝劑；肥皂；防

曬劑；曬黑製劑（化妝品）；梳妝用滑石粉；萜烯烴（香精

油）；淡香水；梳妝用品；化妝用裝飾變色劑；除指甲油製

劑；除汗毛用蠟；頭髮護理製劑；眼影。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/10/22，英國 Reino Unido，編

號N.º UK00003438448

[210] 編號 N.º : N/161725

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/08

[730] 申請人 Requerente : Islestarr Holdings Limited

 地址 Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmi-

th, London W6 7BJ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；皮膚護理製劑；隨身攜帶的粉

餅盒；唇膏；唇彩；化妝粉和粉底；保濕乳液；美容護理製

劑；身體護理製劑；個人用香精油；化妝品清洗劑和卸妝

用品；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；假髮黏貼劑；化妝用黏合劑；

剃鬚後用液；化妝用杏仁乳；杏仁油；杏仁肥皂；化妝用

蘆薈製劑；明礬石（收斂劑）；琥珀香水；防汗皂；防汗劑

（化妝品）；芳香劑（香精油）；化妝用收斂劑；非醫用香

膏；非醫用沐浴鹽；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；假睫毛黏膠；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；燙髮劑；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；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；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；假牙用拋光劑；化妝用潤髮脂；浮石；玫

瑰油；洗髮液；修面劑；剃鬚皂；護膚用化妝劑；肥皂；防

曬劑；曬黑製劑（化妝品）；梳妝用滑石粉；萜烯烴（香精

油）；淡香水；梳妝用品；化妝用裝飾變色劑；除指甲油製

劑；除汗毛用蠟；頭髮護理製劑；眼影。

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 2019/10/22，英國 Reino Unido，編

號N.º UK00003438447

[210] 編號 N.º : N/161726

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/08

[730] 申請人 Requerente : Islestarr Holdings Limited

 地址 Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmi-

th, London W6 7BJ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；皮膚護理製劑；唇膏；唇彩；化

妝粉和粉底；保濕乳液；美容護理製劑；身體護理製劑；

個人用香精油；化妝品清洗劑和卸妝用品；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；假髮黏貼劑；化妝用黏合劑；剃鬚後用液；化

妝用杏仁乳；杏仁油；杏仁肥皂；化妝用蘆薈製劑；明礬

石（收斂劑）；琥珀香水；防汗皂；防汗劑（化妝品）；芳

香劑（香精油）；化妝用收斂劑；非醫用香膏；非醫用沐浴

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；假睫毛黏膠；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；燙髮劑；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；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；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；假牙用拋光劑；化妝用潤髮脂；浮石；玫瑰油；洗髮

液；修面劑；剃鬚皂；護膚用化妝劑；肥皂；防曬劑；曬黑

製劑（化妝品）；梳妝用滑石粉；萜烯烴（香精油）；淡香

水；梳妝用品；化妝用裝飾變色劑；除指甲油製劑；除汗

毛用蠟；眼影。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/30，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018101904

[210] 編號 N.º : N/161731

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/08

[730] 申請人 Requerente : 紫電科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔大學大馬路澳門大學協同創新

研究所（N1）1010室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 空氣消毒，淨化產品之銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/161732

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/08

[730] 申請人 Requerente : 紫電科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔大學大馬路澳門大學協同創新

研究所（N1）1010室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 空氣消毒，淨化產品之銷售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/161900

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機數據庫信息系統化；繪製賬單、賬

目報表；運載工具及運輸領域的廣告；計算機網絡上運

載工具及運輸領域的在線廣告；運載工具及運輸領域的

商業管理輔助；運載工具及運輸領域的商業專業諮詢；

通過網站提供運載工具及運輸領域的商業信息；運輸和

遞送領域的商業管理諮詢；運載工具及運輸領域的市場

營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；特許經

營的商業管理。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927573
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[210] 編號 N.º : N/161901

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 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 : 保險信息；保險諮詢；金融信息；資本投

資；金融管理；金融諮詢；陸地車輛賒售（融資租賃）；經

紀；擔保；信託。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927573

[210] 編號 N.º : N/161902

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；貨運；貨物裝卸；通過先進的通信

網絡和技術進行車流管理；導航；運載工具故障牽引服

務；陸路運輸；汽車運輸；運載工具（ 車輛）出租；車輛

共享服務；管道運輸；貯藏信息；安排旅行；運送旅客；

運輸諮詢服務；運輸信息；運輸預訂；物流運輸。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927573

[210] 編號 N.º : N/161903

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

場；運載工具及運輸領域的商業管理輔助；計算機網絡

上運載工具及運輸領域的在線廣告；通過網站提供運載

工具及運輸領域的商業信息；繪製賬單、賬目報表；特許

經營的商業管理；運輸和遞送領域的商業管理諮詢；運

載工具及運輸領域的市場營銷；計算機數據庫信息系統

化；運載工具及運輸領域的廣告。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927582

[210] 編號 N.º : N/161904

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 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 : 金融信息；資本投資；金融管理；金融諮

詢；陸地車輛賒售（ 融資租賃）；經紀；擔保；信託；保險

信息；保險諮詢。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927582

[210] 編號 N.º : N/161905

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸諮詢服務；運輸；貨運；運送旅客；

物流運輸；導航；運載工具故障牽引服務；陸路運輸；車

輛共享服務；管道運輸；貯藏信息；安排旅行。

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927582

[210] 編號 N.º : N/161906

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 運載工具及運輸領域的市場營銷；為商

品和服務的買賣雙方提供在線市場；特許經營的商業管

理；計算機數據庫信息系統化；繪製賬單、賬目報表；通

過網站提供運載工具及運輸領域的商業信息；運輸和遞

送領域的商業管理諮詢；運載工具及運輸領域的廣告；

計算機網絡上運載工具及運輸領域的在線廣告；運載工

具及運輸領域的商業管理輔助；運載工具及運輸領域的

商業專業諮詢。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927564

[210] 編號 N.º : N/161907

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 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 : 保險信息；保險諮詢；金融信息；資本投

資；金融管理；金融諮詢；陸地車輛賒售（融資租賃）；經

紀；擔保；信託。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927564

[210] 編號 N.º : N/161908

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運載工具（ 車輛）出租；車輛共享服務；

管道運輸；運輸預訂；貨物裝卸；通過先進的通信網絡和

技術進行車流管理；導航；運載工具故障牽引服務；陸路

運輸；汽車運輸；運輸；貯藏信息；運輸信息；安排旅行；

物流運輸；貨運；運送旅客；運輸諮詢服務。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927564

[210] 編號 N.º : N/161909

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理輔助；商業專業諮詢；特

許經營的商業管理；通過網站提供商業信息；運輸和遞

送領域的商業管理諮詢；市場營銷；為商品和服務的買

賣雙方提供在線市場；計算機數據庫信息系統化；繪製賬

單、賬目報表；計算機網絡上的在線廣告。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927555

[210] 編號 N.º : N/161910

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 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 : 保險信息；保險諮詢；金融信息；資本投

資；金融管理；金融諮詢；陸地車輛賒售（融資租賃）；經

紀；擔保；信託。
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927555

[210] 編號 N.º : N/161911

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 安排旅行；運輸；貨運；運送旅客；運輸

諮詢服務；運輸信息；運輸預訂；物流運輸；貨物裝卸；

通過先進的通信網絡和技術進行車流管理；導航；運載

工具（ 車輛）出租；車輛共享服務；管道運輸；貯藏信

息；運載工具故障牽引服務；陸路運輸；汽車運輸。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927555

[210] 編號 N.º : N/161912

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理輔助；商業專業諮詢；特

許經營的商業管理；通過網站提供商業信息；運輸和遞

送領域的商業管理諮詢；市場營銷；為商品和服務的買

賣雙方提供在線市場；計算機數據庫信息系統化；繪製賬

單、賬目報表；計算機網絡上的在線廣告。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927546

[210] 編號 N.º : N/161913

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 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 : 保險信息；保險諮詢；金融信息；資本投

資；金融管理；金融諮詢；陸地車輛賒售（融資租賃）；經

紀；擔保；信託。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927546

[210] 編號 N.º : N/161914

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 安排旅行；運輸；貨運；運送旅客；運輸

諮詢服務；運輸信息；運輸預訂；物流運輸；貨物裝卸；

通過先進的通信網絡和技術進行車流管理；導航；運載

工具（ 車輛）出租；車輛共享服務；管道運輸；貯藏信

息；運載工具故障牽引服務；陸路運輸；汽車運輸。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927546

[210] 編號 N.º : N/161915

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理輔助；商業專業諮詢；特

許經營的商業管理；通過網站提供商業信息；運輸和遞
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送領域的商業管理諮詢；市場營銷；為商品和服務的買

賣雙方提供在線市場；計算機數據庫信息系統化；繪製賬

單、賬目報表；計算機網絡上的在線廣告。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927537

[210] 編號 N.º : N/161916

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 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 : 保險信息；保險諮詢；金融信息；資本投

資；金融管理；金融諮詢；陸地車輛賒售（融資租賃)；經

紀；擔保；信託。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927537

[210] 編號 N.º : N/161917

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[730] 申請人 Requerente : 北京眾天翻譯諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街甲12號

1幢七層703室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 安排旅行；運輸；貨運；運送旅客；運輸

諮詢服務；運輸信息；運輸預訂；物流運輸；貨物裝卸；

通過先進的通信網絡和技術進行車流管理；導航；運載

工具（ 車輛）出租；車輛共享服務；管道運輸；貯藏信

息；運載工具故障牽引服務；陸路運輸；汽車運輸。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/15，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304927537

[210] 編號 N.º : N/162033

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/15

[730] 申請人 Requerente : MAN SE

 地址 Endereço : Dachauer Straße 641, 80995 München, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos pesados e suas peças; auto-

carros com motores a gasóleo, gasolina, hidrogénio 

ou conduzidos à electricidade e suas peças; veículos 

especiais, em particular carruagens com plataforma, 

veículos com caixa basculante ou tractores e suas pe-

ças; máquinas de accionamento para veículos, nomea-

damente sistemas de propulsão de todas as rodas para 

veículos terrestres; motores para veículos terrestres, 

em particular motores a gasolina/gasóleo; chassis, 

adequados também para uso fora-de-estrada, para 

veículos; mecanismos de mudança de velocidades para 

veículos terrestres, em particular mecanismos de cor-

rentes de transmissão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162099

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/19

[730] 申請人 Requerente : 高寶永盛集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門北京街174號廣發商業中心13樓F

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理輔助、張貼廣告、戶外廣告、進

出口代理、廣告傳播、廣告宣傳欄的製作、貨物展出、直

接郵件廣告、工商管理輔助、廣告材料更新、樣品散發、

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、電視廣告、電視商業廣告、

商業櫥窗佈置、廣告代理、商業管理顧問、廣告空間出

租、替他人推銷、組織商業或廣告交易會、計算機網絡上

的在線廣告、通訊媒體上廣告時間的出租、為零售目的在

通訊媒體上展示商品、特許經營的商業管理、開發票、廣

告稿的撰寫、廣告版面設計。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/162131

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/20

[730] 申請人 Requerente : Paratek Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 75 Park Plaza, Boston, Massachusetts, 

United States 02116

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informações nos 

campos da saúde, medicina e produtos farmacêuticos 

para o tratamento de doenças infecciosas; serviços 

de informação médica, nomeadamente fornecimento 

de informações a médicos, profissionais de saúde e 

doentes sobre tópicos de questões de saúde, produtos 

farmacêuticos e conscientização sobre saúde no campo 

de doenças infecciosas; serviços de cuidados de saúde, 

nomeadamente fornecimento de programas de acesso 

ao doente providenciando aos doentes elegíveis acesso 

contínuo a medicamentos; distribuição de produtos 

farmacêuticos; fornecimento de um website interac-

tivo na internet para profissionais médicos e doentes 

médicos com informações médicas cumulativas que 

permitem aos utilizadores inserir, aceder, localizar e 

monitorar e gerar informações médicas e de saúde.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/20，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/438,211

[210] 編號 N.º : N/162447

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/27

[730] 申請人 Requerente : 王巧玲

 WONG Hao Leng

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路太平工業大廈二期三樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用類保健品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、白色、黑色、紅色；顏色

如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/162460

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/28

[730] 申請人 Requerente : 王巧玲

 WONG Hao Leng

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路太平工業大廈二期三樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用類保健品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、黃色、白色；顏色如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/162665

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02

[730] 申請人 Requerente : 青洲劉記美食一人有限公司

 LK FOOD LIMITED

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街濠景花園23座10樓G室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；咖啡代用品；茶；可可；食用麵粉

及穀類製品；麵包；三文治；漢堡包；麵條；糕點產品及糖

果；穀類製開胃品；甜品；雪糕；冰製食品；調味用香料；

醬汁（調味品）；飲用冰；上述全屬第30類。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162718

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/04

[730] 申請人 Requerente : 順豐（知識産權）有限公司

 SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 中國香港中環干諾道137-139號三台大

厦12層

 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Cen-

tral, 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 : 45
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[511] 服務 Serviços : 安全監視服務；家務服務；服裝出租；開

保險鎖；婚姻介紹；消防；失物招領；保險箱出租；互聯

網域名租賃；法律研究；安全及防盜警報系統的監控；調

解；仲裁；追踪被盜財產；為安全目的進行的行李檢查；

設施的安全保衛；社交陪伴；許可的法律管理；軟件出版

框架下的許可（法律服務）；法律監測服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162873

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/10

[730] 申請人 Requerente : 瑞寶生物科技國際有限公司

 Nahcone Biotech International Limited

 地址 Endereço : 香港九龍旺角彌敦道625號雅蘭中心2期

7樓709室

 Room 709, 7/F., Office Tower Two, Grand Plaza, 625 

Nathan Road, Mongkok, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 營養補充劑 ；白朊膳食補充劑；酶膳食

補充劑；醫用營養飲料；醫用營養食物；酪蛋白膳食補充

劑；酵母膳食補充劑；藥用植物提取物；蛋白質膳食補充

劑；醫用營養品。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/162874

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/10

[730] 申請人 Requerente : 瑞寶生物科技國際有限公司

 Nahcone Biotech International Limited

 地址 Endereço : 香港九龍旺角彌敦道625號雅蘭中心2期

7樓709室

 Room 709, 7/F., Office Tower Two, Grand Plaza, 625 

Nathan Road, Mongkok, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理諮詢；進出口代理；替他

人推銷；人事管理諮詢；計算機數據庫信息系統化；計算

機網絡上的在線廣告；廣告設計；為商品和服務的買賣

雙方提供在線市場；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用

品的零售服務。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/163102

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11

[730] 申請人 Requerente : DO-BEST, INC.

 地址 Endereço : 2-3-16 Nishikata, Bunkyo-Ku, Tokyo, 

113-0024 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 金屬製室內百葉窗簾；室內軟百葉窗簾；

窗簾環；窗簾滾軸；窗用非金屬附件；室內百葉簾；非金

屬閂；窗簾軌；窗簾桿；窗簾鉤；窗簾扣；非金屬螺絲；非

金屬鉚釘；非金屬釘；非金屬銷釘；非金屬銷栓；非金屬

螺栓；纜繩用非金屬接線螺釘；非金屬膨脹螺栓；非金屬

鎖（非電）；非金屬桿；軟墊（家具）；軟墊；枕頭；床用墊

褥（床用織品除外）；塑料包裝容器；繡花棚子；不發光非

金屬門牌；非金屬製手持旗桿；個人用扇（非電動）；竹

木工藝品；家養寵物用床；家養寵物窩；狗窩；巢箱；木或

塑料梯；旅客登乘用可移動非金屬梯；非金屬，非磚石製

信箱；非金屬的衣服掛鉤；掛鑰匙用鑰匙板；非金屬工具

箱（空）；毛巾架（家具）；風鈴狀裝飾品；風鈴（裝飾）；

裝飾珠簾；屏風（家具）；椅子（座椅）；可充氣廣告物；

木製或塑料製招牌；木，蠟，石膏或塑料製小雕像；鞋用

非金屬釘；鞋用非金屬銷釘；嬰兒學步車；人體模型；展

示架；服裝架；相框邊條；木，蠟，石膏或塑料像；木，蠟，

石膏或塑料藝術品；未加工或半加工動物角；竹子；稻草

編辮狀物；草編織物（草蓆除外）；藤；藤編製品（不包括

鞋，帽，席，墊）；棕編製品（包括棕箱，不包括席，墊）；

草工藝品；骨灰盒；麥稈工藝品；未加工或半加工角，牙，

介製品；未加工的或半加工鯨鬚；動物角；動物蹄；貝殼；

珊瑚；樹脂工藝品；細木工家具；木製或塑料製箱；非金

屬箱；存儲和運輸用非金屬容器；鏡子（玻璃）；家具門；

非金屬門把手。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163103

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11

[730] 申請人 Requerente : DO-BEST, INC.
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 地址 Endereço : 2-3-16 Nishikata, Bunkyo-Ku, Tokyo, 

113-0024 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 : 牙線；未加工或半加工玻璃（建築用玻

璃除外）；化妝用具；電動牙刷；梳；浴盆刷；清洗用刷；

管道刷；家務手套；盆（容器）；家用或廚房用容器；瓶；

食物保存用玻璃罐；可重複使用的塑料水瓶（出售時為空

的）；日用搪瓷塑料器皿（包括盆、碗、盤、壺、杯）；廚房

用具；奶瓶用非電加熱器；牲畜用飲水槽；飲水槽；手動

清潔器具；搓衣板；噴壺；非電動攪拌器；嬰兒浴盆（便

攜式）；水桶；蠟燭架（燭台）；熄燭器；煤渣用篩（家用

器皿）；家用煤斗；花盆；寵物用餵食器皿；刷子；鳥籠；

日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；罐；存

錢罐；冷卻食物和飲料用冷卻包；保溫袋；紙巾盒；肥皂

架；肥皂分配器；水缸（室內水族池）；衛生紙架；花瓶；

香水噴瓶；鞋刷；鞋拔；擦鞋布；家用海綿；清潔用布；非

電加壓炊具；非電氣炊具；製刷用獸毛；製刷原料；製刷

用毛；製刷用豬鬃；製刷用馬毛；化妝刷；粉撲；梳妝海

棉；家庭用陶瓷製品；仿瓷器；仿陶器；酒具（托盤）；美

甲用泡沫材料製分趾器；飯盒；分隔層飾盤；非貴重金屬

製分隔層飾盤；洗地板布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163104

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11

[730] 申請人 Requerente : DO-BEST, INC.

 地址 Endereço : 2-3-16 Nishikata, Bunkyo-Ku, Tokyo, 

113-0024 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : 防水帆布；運載工具非專用蓋罩；帆；棉

屑（填塞物）；襯墊和填充用廢棉絮；未加工棉花；吊床；

尼龍編織袋（仿麻袋）；被褥用羽毛；絲綿；編織袋；纖維

紡織原料；絲繩；非金屬繩索；塑料線（包紮用）；網；羊

毛；拉窗繩；非金屬捆紮物；帳篷；鋸末；蠟繩；木棉；刨

花；裝潢填充用稻草；豬鬃；家畜毛髮（非紡織，非製刷

用）；馬毛（非紡織，非製刷用）；裝潢填充用羽毛；洗衣

用網袋；風障布；包裝或捆紮用非金屬帶；包裝繩；塑料

打包帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163105

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11

[730] 申請人 Requerente : DO-BEST, INC.

 地址 Endereço : 2-3-16 Nishikata, Bunkyo-Ku, Tokyo, 

113-0024 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 人造花；人類的頭髮；羽毛（服裝飾件）；

衣服裝飾品；刺繡品；服裝扣；非製首飾用珠子；非貴金

屬製佩戴徽章；流蘇（縫紉用品）；流蘇花邊；修補紡織

品用熱黏合補片；紡織材料製飾帶；胸針（服裝配件）；

針；針線盒；假鬍鬚；捲髮夾；髮辮；絲邊；鈕扣；電和非

電的髮捲（非手工具）；飾帶；鞋用飾物；鞋帶；髮用蝴

蝶結；頭髮飾帶；縫紉用頂針；縫紉用蝴蝶結；縫針穿線

器；禮品包裝用非紙製飾帶和蝴蝶結；繡花絲線或絨線

用繞軸（非機器部件）；騎自行車者用的褲夾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163218

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : WhatsApp Inc.

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, United States

 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 para computadores; softwa-

re para atividades em redes sociais; ferramentas de de-

senvolvimento de software; software para uso como in-

terface de programação de aplicações (API); software 

para a criação, gestão e interacção com uma comuni-

dade em linha; software para criação, edição, carrega-

mento, descarregamento, acesso, visualização, publica-

ção, apresentação, etiquetagem, colocação em blogues, 

transmissão contínua, ligação, anotação, indicação de 

sentimentos relacionados com, comentário, integra-

ção, transmissão, partilha ou fornecimento por outros 

meios de conteúdos ou informações eletrónicos através 

de redes de computadores e de comunicação; software 

para modificação de fotografias, imagens e conteúdos 

de áudio, de vídeo e audiovisuais com recursos a filtros 

fotográficos e efeitos de realidade aumentada (RA), 

especificamente, gráficos, animações, texto, desenhos, 

marcações geográficas, etiquetas de metadados, hiper-

ligações; software para recolha, gestão, edição, organi-

zação, modificação, transmissão, partilha e armazena-
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mento de dados e informações; software de comércio 

eletrónico descarregável que permite aos utilizadores 

realizarem transações comerciais eletrónicas através 

da internet e de redes de comunicações; software para 

envio e receção de mensagens, alertas, notificações e 

lembretes de formato eletrónico; software de motores 

de pesquisa; software, especificamente uma interface 

interpretativa para facilitar a interação entre humanos 

e máquinas; software para criação, gestão e acesso a 

grupos em comunidades virtuais; software para faci-

litar a interação e comunicação entre humanos e pla-

taformas de IA (inteligência artificial); software para 

visualização e interação com uma fonte de imagens, 

conteúdos de áudio, audiovisuais e de vídeo e textos e 

dados associados; software de computador; software 

para envio e recepção de mensagens, gráficos, ima-

gens, e conteúdos de áudio e audiovisuais via internet 

e redes de comunicação; software sob a forma de uma 

aplicação móvel; cartões SIM; software para processa-

mento de imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; software 

para gestão de informações pessoais e software de 

sincronização de dados; software para gestão de conte-

údos de redes sociais, interação com uma comunidade 

virtual e transmissão de imagens, conteúdos de áudio, 

audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, 

textos, mensagens, comentários, anúncios publicitá-

rios, publicidade em meios de comunicação social, 

comunicações e informações; software para mostrar e 

partilhar a localização de um utilizador e encontrar, 

localizar e interagir com outros utilizadores e localiza-

ções; software para uso em gestão de relacionamento 

com clientes (CRM); software para fornecer informa-

ções ao consumidor; software de mensagens; software 

para facilitar e organizar o financiamento e a distri-

buição de angariação de fundos e doações; software 

para serviços de angariação de fundos de beneficência 

e serviços de donativos financeiros em linha; software 

para facilitar chamadas de VOIP, chamadas telefóni-

cas, videochamadas, mensagens de texto, mensagens 

instantâneas e serviços de redes sociais em linha.

[540] 商標 Marca : 

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

e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/163220

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : WhatsApp Inc.

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : Serviços de processamento de tran-

sacções financeiras; processamento e transmissão de 

dados de pagamento de contas para utilizadores de 

redes de computadores e de comunicação; serviços de 

transferência de fundos; serviços de processamento de 

transacções com cartão de crédito, cartão de débito e 

cartão-oferta; serviços bancários comerciais, nomea-

damente serviços de processamento de transacções de 

pagamento; fornecimento de serviços de pagamento 

móvel electrónico para terceiros; serviços financeiros; 

serviços de processamento de pagamentos; serviços de 

transacções financeiras.

[540] 商標 Marca : 

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

e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/163221

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : WhatsApp Inc.

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, United States

 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 telecomunicações; forne-

cimento de acesso a computadores, bases de dados 

electrónicos e em linha; serviços de telecomunicações, 

nomeadamente, transmissão electrónica de dados, 

mensagens, gráficos, imagens, áudio, vídeo e informa-

ção; fornecimento de fóruns em linha para comunica-

ção sobre tópicos de interesse geral; fornecimento de 

ligações de comunicações em linha para transferência 

de utilizadores de dispositivos móveis e da internet 

para outros sítios locais e mundiais em linha; facilita-

ção do acesso a sítios web de terceiros ou a outros con-

teúdos electrónicos de terceiros através de uma ligação 
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universal; fornecimento de salas de conversação em 

linha, serviços de mensagens instantâneas, e boletins 

informativos electrónicos; serviços de transmissão de 

áudio, texto e vídeo através da Internet ou de outras 

redes de comunicações; VoIP, serviços de VoIP; ser-

viços de comunicações telefónicas; fornecimento de 

acesso a bases de dados informáticas no domínio das 

redes sociais; serviços de partilha “peer-to-peer” 

(P2P) de fotografias e de vídeos; serviços de salas de 

conversa para redes sociais; teleconferência; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados através de redes de 

telecomunicações; serviços de comunicação por tele-

fone móvel; mensagens na web; serviços de mensagens 

instantâneas; intercâmbio electrónico de voz, dados, 

áudio, vídeo, textos e gráficos; transmissão electrónica 

criptografada e entrega de dados recuperados.

[540] 商標 Marca : 

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

e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/163222

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : WhatsApp Inc.

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : Serviços informáticos, especificamente, 

a criação de comunidades virtuais para os utilizado-

res participarem em debates, obterem reacções dos 

seus pares, e aderirem a redes sociais, empresariais e 

comunitárias; serviços informáticos, nomeadamente, 

alojamento de recursos electrónicos para terceiros, 

destinados à organização e direcção de debates através 

da internet e de outras redes de comunicações; ser-

viços informáticos, especificamente, o fornecimento 

de motores de busca para obtenção de dados através 

da Internet e redes de comunicação; fornecimento de 

software não descarregável para redes sociais, criação 

de uma comunidade virtual e transmissão de áudio, 

vídeo, imagens, texto e dados; serviços de provedor de 

serviços de aplicações (ASP); de fornecedor de servi-

ços de aplicações (ASP) que disponibilizam software 

para criação, edição, carregamento, descarregamen-

to, acesso a, visualização, publicação, apresentação, 

etiquetagem, colocação em blogues, transmissão 

contínua, ligação, anotação, indicação de sentimen-

tos, comentário, integração, transmissão, partilha ou 

fornecimento por outros meios de conteúdos ou infor-

mações eletrónicos através da Internet e de redes de 

comunicações; fornecimento de um serviço de rede 

em linha que permite ao utilizador transferir dados 

de identificação pessoal para e partilhar dados de 

identificação pessoal com e entre vários recursos em 

linha; fornecimento de informações a partir de índices 

e bases de dados de informações pesquisáveis, incluin-

do textos, documentos eletrónicos, bases de dados, 

gráficos, conteúdos eletrónicos, imagens fotográficas, 

informações de áudio, vídeo e audiovisuais, através da 

internet e de redes de comunicações; fornecimento de 

software de comércio eletrónico não descarregável que 

permite aos utilizadores efetuarem transações comer-

ciais eletrónicas através da internet e de redes de co-

municações; serviços de software como serviço (SaaS) 

que incluem software para envio e receção de mensa-

gens, notificações e alertas electrónicos; fornecimento 

de software não descarregável para processamento de 

pagamentos eletrónicos; serviços de plataforma como 

serviço (PaaS) que incluem software para permitir ao 

utilizador realizar transações comerciais e de comér-

cio eletrónico; fornecimento de software de interface 

de programação de aplicações (API) para transmissão 

de mensagens eletrónicas e transmissão de conteúdos 

de áudio, vídeos, imagens, textos, conteúdos e dados; 

fornecimento de software para serviços de mensagens 

eletrónicas; fornecimento de software para partilha e 

visualização da localização do utilizador, para planea-

mento de atividades com outros utilizadores e para fa-

zer recomendações; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP) que incluem software que permite 

ou facilita a partilha e a visualização da localização 

do utilizador, o planeamento de atividades com ou-

tros utilizadores e a formulação de recomendações; 

fornecimento de software para facilitar a interação e 

a comunicação entre humanos e plataformas de inte-

ligência artificial (IA); serviços de fornecedor de ser-

viços de aplicações (ASP) que incluem software para 

permitir ou facilitar a interação e a comunicação entre 

humanos e plataformas de inteligência artificial (AI); 

fornecimento de software para modificação de foto-

grafias, imagens e conteúdos de áudio, vídeo, e audio-

visuais com recurso a filtros fotográficos e a efeitos de 
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realidade aumentada (RA), especificamente gráficos, 

animações, texto, desenhos, marcadores geográficos, 

etiquetas de metadados, hiperligações; serviços de pla-

taforma como serviço (PaaS) que incluem plataformas 

de software para atividades de redes sociais, gestão 

de conteúdos de redes sociais, criação de uma comu-

nidade virtual e transmissão de imagens, conteúdos 

audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, tex-

tos, mensagens, anúncios publicitários, comunicações 

e informações publicitárias em meios de comunicação 

social; fornecimento de recursos em linha que incluem 

o acesso temporário a software não descarregável para 

envio e receção de mensagens eletrónicas, mensagens 

instantâneas, alertas de mensagem e lembretes em for-

mato eletrónico, fotografias, imagens, gráficos, dados, 

conteúdos de áudio, de vídeo e audiovisuais através 

da internet e de redes de comunicação; fornecimento 

de uso temporário de software não-descarregável des-

tinado a permitir ou facilitar chamadas de voz sobre 

IP (VoIP), chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, 

mensagens de texto, mensagens eletrónicas, mensa-

gens instantâneas e serviços de rede social em linha; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) 

que incluem software destinado a permitir ou facilitar 

chamadas de voz sobre IP (VoIP), chamadas telefóni-

cas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, mensa-

gens eletrónicas, mensagens instantâneas e serviços de 

rede social em linha; fornecimento de software para 

obtenção e edição de fotografias e para gravação e 

edição de vídeos; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP) que incluem software para per-

mitir ou facilitar a obtenção e edição de fotografias 

e a gravação e edição de vídeos; desenvolvimento de 

software informático; serviços informáticos, nomea-

damente hospedagem de instalações eletrónicas para 

terceiros para debates interativos através de redes de 

comunicação; fornecimento de software em linha; for-

necedor de serviços de aplicações, especificamente, 

fornecimento, hospedagem, gestão, desenvolvimento e 

manutenção de aplicações, software, web sites e bases 

de dados nas áreas de comunicação sem fios, acesso 

móvel a informações e gestão remota de dados para 

entrega sem fios de conteúdos para computadores 

portáteis, laptops e dispositivos eletrónicos móveis; 

serviços de provedor de serviços de aplicações (ASP); 

fornecimento de recursos em linha que permitem aos 

utilizadores carregarem, modificarem e partilharem 

conteúdos de áudio, vídeos, imagens fotográficas, tex-

tos, gráficos e dados; fornecimento de uso temporário 

de software e aplicações em linha não-descarregáveis 

para mensagens instantâneas, VOIP (voz sobre IP), 

videoconferência e audioconferência; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de uma comunidade e 

linha para utilizadores registados aderirem a activida-

des em redes sociais; serviços de encriptação de dados; 

transmissão e distribuição eletrónicas encriptadas de 

dados recuperados; fornecimento de software e aplica-

ções não descarregáveis para gestão das relações com 

os clientes (CRM); serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP) que incluem software para gestão 

das relações com os clientes (CRM); fornecimento de 

serviços de plataforma de software em linha que per-

mitem aos utilizadores publicar classificações, avalia-

ções, referências e recomendações relacionadas a ne-

gócios, restaurantes, provedores de serviços, eventos, 

serviços públicos e agências governamentais; serviços 

informáticos, especificamente, serviços de  provedor 

de serviços de aplicações com software de interface de 

programação de aplicações (API) para gestão das re-

lações com os clientes (CRM); hospedagem de conteú-

dos digitais na internet; fornecimento de software para 

facilitar e organizar o financiamento e a distribuição 

de angariação de fundos e donativos; fornecimento 

de software para serviços de angariação de fundos de 

beneficência e serviços de donativos financeiros em 

linha.

[540] 商標 Marca : 

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

e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/163223

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : WhatsApp Inc.

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de redes sociais; serviços de 

redes sociais em linha; serviços de verificação de utili-

zadores; serviços de verificação de identificação; servi-

ços de verificação de identificação comercial.
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[540] 商標 Marca : 

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

e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/163224

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : WhatsApp Inc.

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, United States

 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 para computadores; softwa-

re para atividades em redes sociais; ferramentas de de-

senvolvimento de software; software para uso como in-

terface de programação de aplicações (API); software 

para a criação, gestão e interacção com uma comuni-

dade em linha; software para criação, edição, carrega-

mento, descarregamento, acesso, visualização, publica-

ção, apresentação, etiquetagem, colocação em blogues, 

transmissão contínua, ligação, anotação, indicação de 

sentimentos relacionados com, comentário, integra-

ção, transmissão, partilha ou fornecimento por outros 

meios de conteúdos ou informações eletrónicos através 

de redes de computadores e de comunicação; software 

para modificação de fotografias, imagens e conteúdos 

de áudio, de vídeo e audiovisuais com recursos a filtros 

fotográficos e efeitos de realidade aumentada (RA), 

especificamente, gráficos, animações, texto, desenhos, 

marcações geográficas, etiquetas de metadados, hiper-

ligações; software para recolha, gestão, edição, organi-

zação, modificação, transmissão, partilha e armazena-

mento de dados e informações; software de comércio 

eletrónico descarregável que permite aos utilizadores 

realizarem transações comerciais eletrónicas através 

da internet e de redes de comunicações; software para 

envio e receção de mensagens, alertas, notificações e 

lembretes de formato eletrónico; software de motores 

de pesquisa; software, especificamente uma interface 

interpretativa para facilitar a interação entre humanos 

e máquinas; software para criação, gestão e acesso a 

grupos em comunidades virtuais; software para faci-

litar a interação e comunicação entre humanos e pla-

taformas de IA (inteligência artificial); software para 

visualização e interação com uma fonte de imagens, 

conteúdos de áudio, audiovisuais e de vídeo e textos e 

dados associados; software de computador; software 

para envio e recepção de mensagens, gráficos, ima-

gens, e conteúdos de áudio e audiovisuais via internet 

e redes de comunicação; software sob a forma de uma 

aplicação móvel; cartões SIM; software para processa-

mento de imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; software 

para gestão de informações pessoais e software de 

sincronização de dados; software para gestão de conte-

údos de redes sociais, interação com uma comunidade 

virtual e transmissão de imagens, conteúdos de áudio, 

audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, 

textos, mensagens, comentários, anúncios publicitá-

rios, publicidade em meios de comunicação social, 

comunicações e informações; software para mostrar e 

partilhar a localização de um utilizador e encontrar, 

localizar e interagir com outros utilizadores e localiza-

ções; software para uso em gestão de relacionamento 

com clientes (CRM); software para fornecer informa-

ções ao consumidor; software de mensagens; software 

para facilitar e organizar o financiamento e a distri-

buição de angariação de fundos e doações; software 

para serviços de angariação de fundos de beneficência 

e serviços de donativos financeiros em linha; software 

para facilitar chamadas de VOIP, chamadas telefóni-

cas, videochamadas, mensagens de texto, mensagens 

instantâneas e serviços de redes sociais em linha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163226

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : WhatsApp Inc.

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : Serviços de processamento de tran-

sacções financeiras; processamento e transmissão de 

dados de pagamento de contas para utilizadores de 

redes de computadores e de comunicação; serviços de 

transferência de fundos; serviços de processamento de 

transacções com cartão de crédito, cartão de débito e 

cartão-oferta; serviços bancários comerciais, nomea-

damente serviços de processamento de transacções de 

pagamento; fornecimento de serviços de pagamento 
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móvel electrónico para terceiros; serviços financeiros; 

serviços de processamento de pagamentos; serviços de 

transacções financeiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163227

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : WhatsApp Inc.

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, United States

 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 telecomunicações; forne-

cimento de acesso a computadores, bases de dados 

electrónicos e em linha; serviços de telecomunicações, 

nomeadamente, transmissão electrónica de dados, 

mensagens, gráficos, imagens, áudio, vídeo e informa-

ção; fornecimento de fóruns em linha para comunica-

ção sobre tópicos de interesse geral; fornecimento de 

ligações de comunicações em linha para transferência 

de utilizadores de dispositivos móveis e da internet 

para outros sítios locais e mundiais em linha; facilita-

ção do acesso a sítios web de terceiros ou a outros con-

teúdos electrónicos de terceiros através de uma ligação 

universal; fornecimento de salas de conversação em 

linha, serviços de mensagens instantâneas, e boletins 

informativos electrónicos; serviços de transmissão de 

áudio, texto e vídeo através da Internet ou de outras 

redes de comunicações; VoIP, serviços de VoIP; ser-

viços de comunicações telefónicas; fornecimento de 

acesso a bases de dados informáticas no domínio das 

redes sociais; serviços de partilha “peer-to-peer” 

(P2P) de fotografias e de vídeos; serviços de salas de 

conversa para redes sociais; teleconferência; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados através de redes de 

telecomunicações; serviços de comunicação por tele-

fone móvel; mensagens na web; serviços de mensagens 

instantâneas; intercâmbio electrónico de voz, dados, 

áudio, vídeo, textos e gráficos; transmissão electrónica 

criptografada e entrega de dados recuperados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163228

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : WhatsApp Inc.

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, 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 : Serviços informáticos, especificamente, 

a criação de comunidades virtuais para os utilizado-

res participarem em debates, obterem reacções dos 

seus pares, e aderirem a redes sociais, empresariais e 

comunitárias; serviços informáticos, nomeadamente, 

alojamento de recursos electrónicos para terceiros, 

destinados à organização e direcção de debates através 

da internet e de outras redes de comunicações; ser-

viços informáticos, especificamente, o fornecimento 

de motores de busca para obtenção de dados através 

da Internet e redes de comunicação; fornecimento de 

software não descarregável para redes sociais, criação 

de uma comunidade virtual e transmissão de áudio, 

vídeo, imagens, texto e dados; serviços de provedor de 

serviços de aplicações (ASP); de fornecedor de servi-

ços de aplicações (ASP) que disponibilizam software 

para criação, edição, carregamento, descarregamen-

to, acesso a, visualização, publicação, apresentação, 

etiquetagem, colocação em blogues, transmissão 

contínua, ligação, anotação, indicação de sentimen-

tos, comentário, integração, transmissão, partilha ou 

fornecimento por outros meios de conteúdos ou infor-

mações eletrónicos através da Internet e de redes de 

comunicações; fornecimento de um serviço de rede 

em linha que permite ao utilizador transferir dados 

de identificação pessoal para e partilhar dados de 

identificação pessoal com e entre vários recursos em 

linha; fornecimento de informações a partir de índices 

e bases de dados de informações pesquisáveis, incluin-

do textos, documentos eletrónicos, bases de dados, 

gráficos, conteúdos eletrónicos, imagens fotográficas, 

informações de áudio, vídeo e audiovisuais, através da 

internet e de redes de comunicações; fornecimento de 

software de comércio eletrónico não descarregável que 

permite aos utilizadores efetuarem transações comer-

ciais eletrónicas através da internet e de redes de co-

municações; serviços de software como serviço (SaaS) 

que incluem software para envio e receção de mensa-

gens, notificações e alertas electrónicos; fornecimento 

de software não descarregável para processamento de 

pagamentos eletrónicos; serviços de plataforma como 

serviço (PaaS) que incluem software para permitir ao 
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utilizador realizar transações comerciais e de comér-

cio eletrónico; fornecimento de software de interface 

de programação de aplicações (API) para transmissão 

de mensagens eletrónicas e transmissão de conteúdos 

de áudio, vídeos, imagens, textos, conteúdos e dados; 

fornecimento de software para serviços de mensagens 

eletrónicas; fornecimento de software para partilha e 

visualização da localização do utilizador, para planea-

mento de atividades com outros utilizadores e para fa-

zer recomendações; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP) que incluem software que permite 

ou facilita a partilha e a visualização da localização 

do utilizador, o planeamento de atividades com ou-

tros utilizadores e a formulação de recomendações; 

fornecimento de software para facilitar a interação e 

a comunicação entre humanos e plataformas de inte-

ligência artificial (IA); serviços de fornecedor de ser-

viços de aplicações (ASP) que incluem software para 

permitir ou facilitar a interação e a comunicação entre 

humanos e plataformas de inteligência artificial (AI); 

fornecimento de software para modificação de foto-

grafias, imagens e conteúdos de áudio, vídeo, e audio-

visuais com recurso a filtros fotográficos e a efeitos de 

realidade aumentada (RA), especificamente gráficos, 

animações, texto, desenhos, marcadores geográficos, 

etiquetas de metadados, hiperligações; serviços de pla-

taforma como serviço (PaaS) que incluem plataformas 

de software para atividades de redes sociais, gestão 

de conteúdos de redes sociais, criação de uma comu-

nidade virtual e transmissão de imagens, conteúdos 

audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, tex-

tos, mensagens, anúncios publicitários, comunicações 

e informações publicitárias em meios de comunicação 

social; fornecimento de recursos em linha que incluem 

o acesso temporário a software não descarregável para 

envio e receção de mensagens eletrónicas, mensagens 

instantâneas, alertas de mensagem e lembretes em for-

mato eletrónico, fotografias, imagens, gráficos, dados, 

conteúdos de áudio, de vídeo e audiovisuais através 

da internet e de redes de comunicação; fornecimento 

de uso temporário de software não-descarregável des-

tinado a permitir ou facilitar chamadas de voz sobre 

IP (VoIP), chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, 

mensagens de texto, mensagens eletrónicas, mensa-

gens instantâneas e serviços de rede social em linha; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) 

que incluem software destinado a permitir ou facilitar 

chamadas de voz sobre IP (VoIP), chamadas telefóni-

cas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, mensa-

gens eletrónicas, mensagens instantâneas e serviços de 

rede social em linha; fornecimento de software para 

obtenção e edição de fotografias e para gravação e 

edição de vídeos; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP) que incluem software para per-

mitir ou facilitar a obtenção e edição de fotografias 

e a gravação e edição de vídeos; desenvolvimento de 

software informático; serviços informáticos, nomea-

damente hospedagem de instalações eletrónicas para 

terceiros para debates interativos através de redes de 

comunicação; fornecimento de software em linha; for-

necedor de serviços de aplicações, especificamente, 

fornecimento, hospedagem, gestão, desenvolvimento e 

manutenção de aplicações, software, web sites e bases 

de dados nas áreas de comunicação sem fios, acesso 

móvel a informações e gestão remota de dados para 

entrega sem fios de conteúdos para computadores 

portáteis, laptops e dispositivos eletrónicos móveis; 

serviços de provedor de serviços de aplicações (ASP); 

fornecimento de recursos em linha que permitem aos 

utilizadores carregarem, modificarem e partilharem 

conteúdos de áudio, vídeos, imagens fotográficas, tex-

tos, gráficos e dados; fornecimento de uso temporário 

de software e aplicações em linha não-descarregáveis 

para mensagens instantâneas, VOIP (voz sobre IP), 

videoconferência e audioconferência; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de uma comunidade e 

linha para utilizadores registados aderirem a activida-

des em redes sociais; serviços de encriptação de dados; 

transmissão e distribuição eletrónicas encriptadas de 

dados recuperados; fornecimento de software e aplica-

ções não descarregáveis para gestão das relações com 

os clientes (CRM); serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP) que incluem software para gestão 

das relações com os clientes (CRM); fornecimento de 

serviços de plataforma de software em linha que per-

mitem aos utilizadores publicar classificações, avalia-

ções, referências e recomendações relacionadas a ne-

gócios, restaurantes, provedores de serviços, eventos, 

serviços públicos e agências governamentais; serviços 

informáticos, especificamente, serviços de  provedor 

de serviços de aplicações com software de interface de 

programação de aplicações (API) para gestão das re-

lações com os clientes (CRM); hospedagem de conteú-

dos digitais na internet; fornecimento de software para 

facilitar e organizar o financiamento e a distribuição 

de angariação de fundos e donativos; fornecimento 

de software para serviços de angariação de fundos de 

beneficência e serviços de donativos financeiros em 

linha.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163229

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : WhatsApp Inc.

 地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de redes sociais; serviços de 

redes sociais em linha; serviços de verificação de utili-

zadores; serviços de verificação de identificação; servi-

ços de verificação de identificação comercial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163259

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : Daiya Foods Inc.

 地址 Endereço : 2768 Rupert Street, Vancouver, Bri-

tish Columbia V5M 3T7, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos alimentares, nomeadamente, 

substitutos de queijo não lácteos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163346

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17

[730] 申請人 Requerente : 壽比南山（北京）健康科技有限公

司

 地址 Endereço : 中國北京市海淀區中關村南大街1號北

京友誼賓館64932室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日

用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；瓷、赤陶

或玻璃藝術品；茶具（餐具）；化妝用具；飲料隔熱容器；

手動清潔器具；水晶（玻璃製品）；酒具；餐具（刀、叉、

匙除外）；茶壺；濾茶器；茶葉罐；茶葉浸泡器；茶托；茶

杯；酒杯；咖啡具（餐具）；刷子；芳香油擴香器（非香薰

藤條）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163349

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17

[730] 申請人 Requerente : 壽比南山（北京）健康科技有限公

司

 地址 Endereço : 中國北京市海淀區中關村南大街1號北

京友誼賓館64932室

 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 : 果汁；水（飲料）；葡萄汁；蘇打水；汽

水；不含酒精的開胃酒；花生奶(軟飲料)；奶茶（非奶為

主）；啤酒；以啤酒為主的雞尾酒；礦泉水（飲料）；植物

飲料；無酒精果茶；果汁冰水（飲料）；格瓦斯（無酒精飲

料）；軟飲料；可樂；米製飲料；茶味非酒精飲料；無酒精

雞尾酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163356

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software de computador; software 

para o desenvolvimento de programas informáticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/06/17，列支敦士登 Listenstai-

ne，編號N.º 2019-457

[210] 編號 N.º : N/163505

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

[730] 申請人 Requerente : 木林森股份有限公司

 MLS Co., LTD.
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 地址 Endereço : 中國廣東省中山市小欖鎮木林森大道1

號

 No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, Zhongshan City, 

Guangdong Province, 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 : Lojas retalhistas e grossitas para pro-

dutos de iluminação; serviços pós-venda para produtos 

de iluminação; publicidade; apresentação de produtos 

em meios de comunicação, para fins de retalhistas; 

organização de exposições para fins comerciais ou pu-

blicitários; administração comercial do licenciamento 

de bens e serviços de terceiros; marketing; agências de 

importação e exportação; promoção de vendas para 

terceiros; organização e realização de eventos de ma-

rketing para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163506

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

[730] 申請人 Requerente : 木林森股份有限公司

 MLS Co., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市小欖鎮木林森大道1

號

 No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, Zhongshan City, 

Guangdong Province, 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 : Lojas retalhistas e grossitas para pro-

dutos de iluminação; serviços pós-venda para produtos 

de iluminação; publicidade; apresentação de produtos 

em meios de comunicação, para fins de retalhistas; 

organização de exposições para fins comerciais ou pu-

blicitários; administração comercial do licenciamento 

de bens e serviços de terceiros; marketing; agências de 

importação e exportação; promoção de vendas para 

terceiros; organização e realização de eventos de ma-

rketing para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163725

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : Kollaras & Co Pty Ltd

 地址 Endereço : 1/9 Durgadin Drive, Albion Park Rail 

NSW 2527, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 蘋果酒；酒精飲料（啤酒除外）；含水果

酒精飲料；含酒精的雞尾酒混合飲品；酒精飲料原汁；

酒精飲料濃縮汁；含酒精的充氣飲料（啤酒除外）；果酒

（含酒精）；烈酒；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的

除外）；蒸餾飲料；食用酒精；以葡萄酒為主的飲料；汽

酒；起泡紅葡萄酒；葡萄酒；開胃酒；蒸煮提取物（利口

酒和烈酒）；利口酒；桑格利亞汽酒；伏特加酒；烈酒（飲

料）；白蘭地；威士忌；朗姆酒；加香料的熱葡萄酒；加烈

葡萄酒；杜松子酒；櫻桃酒；梨酒；清酒（日本米酒）；苦

味酒；雞尾酒；柑香酒；甜酒；蜂蜜酒；紅酒；白酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163726

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : Kollaras & Co Pty Ltd

 地址 Endereço : 1/9 Durgadin Drive, Albion Park Rail 

NSW 2527, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 蘋果酒；酒精飲料（啤酒除外）；含水果

酒精飲料；含酒精的雞尾酒混合飲品；酒精飲料原汁；

酒精飲料濃縮汁；含酒精的充氣飲料（啤酒除外）；果酒

（含酒精）；烈酒；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的

除外）；蒸餾飲料；甜酒；加烈葡萄酒；加香料的熱葡萄

酒；紅酒；汽酒；起泡紅葡萄酒；不起泡葡萄酒；白酒；葡

萄酒；開胃酒；蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；利口酒；桑

格利亞汽酒；伏特加酒；烈酒（飲料）；白蘭地；威士忌；

朗姆酒；杜松子酒；櫻桃酒；梨酒；清酒（日本米酒）；苦

味酒；雞尾酒；柑香酒；蜂蜜酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163888

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOBE 

SEIKO SHO trading also as KOBE STEEL, LTD.
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 地址 Endereço : 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-cho-

me, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 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 : Atracções de parques de diversões; 

máquinas de jogos de video; máquinas de jogos de di-

versão; carrinhos para sacos de golfe; brinquedos para 

animais de estimação; jogos, brinquedos e artigos de 

brincar; modelos de brinquedo; kits de modelos à es-

cala (brinquedos); modelos de veículos à escala; aces-

sórios para veículos de brinquedo; brinquedos para 

montar; capacetes de brincar; bonecas; figuras de brin-

car; brinquedos de peluche; quebra-cabeças (puzzles); 

brinquedos empilháveis; conjunto de brinquedos de 

construção; bolas de jogar; jogos de tabuleiro; jogos de 

sociedade; dados (jogos); cartas de jogar; aparelhos de 

prestidigitação; máquinas e aparelhos de jogos; máqui-

nas de slot (slot machines) (máquinas de jogo); dardos; 

equipamentos de bilhar; equipamentos de desporto; 

estojos especialmente adaptados para equipamentos 

de desporto; bolas para desporto; bolas de râguebi; 

equipamentos para golfe; bolas de golfe; marcadores 

para bolas de golfe; arneses para alpinistas; apetrechos 

(aparelhos) para a pesca; confetti; redes para borbole-

tas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164001

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : Jackie Chan Limited

 地址 Endereço : No. 70 Pak To Avenue, Clear Water 

Bay Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, lunetas; carregadores para ba-

terias eléctricas; equipamento de comunicação; auscul-

tadores, auriculares, alto-falantes de áudio; telefones 

móveis; telefones; unidades de disco amovível.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164002

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : Jackie Chan Limited

 地址 Endereço : No. 70 Pak To Avenue, Clear Water 

Bay Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

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

méstico ou para a cozinha; artigos de cerâmica, vidro, 

porcelana ou louça não incluídos noutras classes; 

garrafas para beber para desporto; copos para beber; 

frascos; canecas; escovas de dentes eléctricas e não 

eléctricas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164003

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : Jackie Chan Limited

 地址 Endereço : No. 70 Pak To Avenue, Clear Water 

Bay Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164004

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : Jackie Chan Limited

 地址 Endereço : No. 70 Pak To Avenue, Clear Water 

Bay Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32
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[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseifica-

das; bebidas não alcoólicas; bebidas e sumos de fru-

tos; xaropes para fazer bebidas; cerveja com gasosa 

(“shandy”), bebidas não alcoólicas, cervejas e vinhos 

não alcoólicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164005

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : Jackie Chan Limited

 地址 Endereço : No. 70 Pak To Avenue, Clear Water 

Bay Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos alcoólicos; bebidas espirituo-

sas e licores; bebidas alcoólicas; coquetéis alcoólicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164006

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : Jackie Chan Limited

 地址 Endereço : No. 70 Pak To Avenue, Clear Water 

Bay Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

ços de publicidade prestados na Internet; produção de 

anúncios publicitários de televisão e rádio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164166

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, substâncias 

dietéticas para uso medicinal; soluções farmacêuticas 

para a reposição de electrólitos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164167

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático para o acesso de 

conteúdos de áudio, vídeo e multimédia; software in-

formático para o acesso de programação de música e a 

serviços de reprodução musical (playlist service).

[540] 商標 Marca : 

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

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/05，牙買加 Jamaica，編號

N.º 78,125

[210] 編號 N.º : N/164168

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Radiodifusão e transmissão de música, 

áudio, vídeo e conteúdos multimédia em streaming 

através da radio, televisão, internet, e satélite para uso 

comercial.
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[540] 商標 Marca : 

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

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/05，牙買加 Jamaica，編號

N.º 78,125

[210] 編號 N.º : N/164169

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[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 de produção de música e víde-

os programados para exibição a assinantes; serviços de 

gravação e produção de áudio e vídeo para terceiros; 

serviços de música, nomeadamente a provisão de mú-

sica especialmente programada para estabelecimentos 

de vendas a retalho, áreas públicas e estabelecimentos 

comerciais; provisão de música programada através 

da rádio, internet e satélite através de redes de tele-

comunicações, redes informáticas, Internet, satélite, 

rádio e redes de comunicações sem fios; serviços de 

entretenimento musical, radiofónico, televisivo e de 

vídeo, nomeadamente arranjo personalizado e edição 

de programas de música, áudio e de vídeo; serviços de 

programação musical personalizada.

[540] 商標 Marca : 

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

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/05，牙買加 Jamaica，編號

N.º 78,125

[210] 編號 N.º : N/164172

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático para o acesso de 

conteúdos de áudio, vídeo e multimédia; software in-

formático para o acesso de programação de música e a 

serviços de reprodução musical (playlist service).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/05，牙買加 Jamaica，編號

N.º 78124

[210] 編號 N.º : N/164173

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Radiodifusão e transmissão de música, 

áudio, vídeo e conteúdos multimédia em streaming 

através da radio, televisão, internet, e satélite para uso 

comercial.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/05，牙買加 Jamaica，編號

N.º 78124

[210] 編號 N.º : N/164174

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[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 de produção de música e víde-

os programados para exibição a assinantes; serviços de 

gravação e produção de áudio e vídeo para terceiros; 

serviços de música, nomeadamente a provisão de mú-

sica especialmente programada para estabelecimentos 

de vendas a retalho, áreas públicas e estabelecimentos 

comerciais; provisão de música programada através 

da rádio, internet e satélite através de redes de tele-

comunicações, redes informáticas, Internet, satélite, 

rádio e redes de comunicações sem fios; serviços de 

entretenimento musical, radiofónico, televisivo e de 

vídeo, nomeadamente arranjo personalizado e edição 



N.º 14 — 1-4-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4557

de programas de música, áudio e de vídeo; serviços de 

programação musical personalizada.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/05，牙買加 Jamaica，編號

N.º 78124

[210] 編號 N.º : N/164388

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/08

[730] 申請人 Requerente : 欣妍餐飲集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔地堡街326號喜來登廣場地下

K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 : 43

[511] 服務 Serviços : 炸雞外賣小食。

[540] 商標 Marca : 

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

示。

[210] 編號 N.º : N/164439

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10

[730] 申請人 Requerente : 學霸國際股份有限公司

 地址 Endereço : 壹灣省壹中市大甲區武曲裏大安港路

417號一樓，郵編437

 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；礦物質食品補充劑；營養補

充劑；酵母膳食補充劑；葡萄糖膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；蛋白質膳食補充劑；大豆蛋白膳食補充劑；複合

維生素製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164549

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/14

[730] 申請人 Requerente : 馬里奧餅店有限公司

 PADARIA NEW MÁRIO, LIMITADA

 地址 Endereço : Rua Cinco do Bairro da Areia Preta, 

nºs. 3 e 3B, Edifício Veng Fung, 11º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

務的買賣雙方提供在線巿場，廣告宣傳，通過網站提供

商業信息，人員招收，商業企業遷移，會計，藥品，按摩產

品，美容產品，美髮產品及有關相連產品的零售或批發服

務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164550

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/14

[730] 申請人 Requerente : 澳門麗晶集團有限公司

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場336號誠豐商業

中心17樓P座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

務的買賣雙方提供在線巿場，廣告宣傳，通過網站提供

商業信息，人員招收，商業企業遷移，會計，藥品，按摩產

品，美容產品，美髮產品及有關相連產品的零售或批發服

務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164552

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/14

[730] 申請人 Requerente : 馬里奧餅店有限公司

 PADARIA NEW MÁRIO, LIMITADA

 地址 Endereço : Rua Cinco do Bairro da Areia Preta, 

nºs. 3 e 3B, Edifício Veng Fung, 11º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serv iços : 替他人推銷；替他人採購，為商品和服

務的買賣雙方提供在線巿場，廣告宣傳，通過網站提供

商業信息，人員招收，商業企業遷移，會計，藥品，按摩產

品，美容產品，美髮產品及有關相連產品的零售或批發服

務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164620

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/15

[730] 申請人 Requerente : THE MEDICINES COMPANY

 地址 Endereço : The Medicines Company 8 Sylvan 

Way, Parsippany, New Jersey 07054, 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 : Produtos farmacêuticos cardiovascu-

lares; preparações farmacêuticas para o tratamento da 

hipercolesterolemia.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/05，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/680,646

[210] 編號 N.º : N/164632

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/15

[730] 申請人 Requerente : Living Alchemy Ltd.

 地址 Endereço : 2145- 11980 Hammersmith Way, Rich-

mond, British Columbia, Canada V7A 0A4

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais; suplementos 

dietéticos; suplementos à base de plantas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164633

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/15

[730] 申請人 Requerente : Living Alchemy Ltd.

 地址 Endereço : 2145- 11980 Hammersmith Way, Rich-

mond, British Columbia, Canada V7A 0A4

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais; suplementos 

dietéticos; suplementos à base de plantas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164759

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/17

[730] 申請人 Requerente : Claris International Inc.

 地址 Endereço : 5201 Patrick Henry Drive, Santa Cla-

ra, California 95054, 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 : Plataformas como um serviço [PaaS].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/18，牙買加 Jamaica，編號

N.º 78221

[210] 編號 N.º : N/164760

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/17

[730] 申請人 Requerente : Claris International Inc.

 地址 Endereço : 5201 Patrick Henry Drive, Santa Cla-

ra, California 95054, 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 : Plataformas como um serviço [PaaS].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/18，牙買加 Jamaica，編號

N.º 78223

[210] 編號 N.º : N/164765

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/17

[730] 申請人 Requerente : The Good Fat Co. Ltd.

 地址 Endereço : Suite 600, 8 Market Street, Toronto, 

Ontario M5E 1M6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : Barras alimentares à base de frutos de 

casca rija; barras de snack à base de frutos de casca 

rija; aperitivos à base de frutos de casca rija.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/19，加拿大 Canadá，編號

N.º 1,976,544

[210] 編號 N.º : N/164884

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

[730] 申請人 Requerente : Global Life Sciences IP Holdco 

LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, DE 

19801, 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 : 10

[511] 產品 Produtos : Máquinas para uso médico, nomeada-

mente, aparelhos médicos especialmente adaptados 

para congelação e descongelação de amostras de te-

rapia celular para uso médico; instrumentos médicos 

de laboratório com software integrado para analisar, 

colher, cultivar, processar, expandir e purificar células; 

peças e acessórios para os mencionados instrumentos 

médicos, nomeadamente, cassetes de plástico pré-pre-

enchidas, tabuleiros, sacos de culturas de células, tu-

bagens e filtros, todos para uso com os mesmos, todos 

para uso médico ou clínico; aparelhos e equipamento 

para a recolha, processamento, análise e preservação 

de amostras biológicas tais como sangue e material ce-

lular; recipientes descartáveis para a recolha e preser-

vação e transporte de sangue; aparelhos para a mistura 

com temperatura controlada de aditivos com amostras 

biológicas tais como sangue e material celular; kits 

compostos por sacos descartáveis para a recolha, pro-

cessamento, análise e preservação de amostras biológi-

cas tais como sangue e material celular; sacos, bolsas e 

caixas para a recolha e preservação de amostras bioló-

gicas tais como sangue e material celular; dispositivos, 

nomeadamente, tubagens, válvulas, agrafos, braçadei-

ras para tubos, tampas, alfinetes, grampos e acessórios 

sendo parte ou integrados em aparelhos médicos para 

a recolha, processamento, análise e preservação de 

amostras biológicas tais como sangue e material celu-

lar; qualquer um destes dispositivos sendo parte ou in-

tegrados em aparelhos médicos para a recolha, proces-

samento, análise e preservação de amostras biológicas 

tais como sangue e material celular; aparelhos para o 

aquecimento, arrefecimento, adição de solução crio-

protectores e mistura de material biológico tais como 

células, sangue de cordões umbilicais, medula óssea, 

sangue periférico, constituintes do sangue, ou qual-

quer outro material semelhante ao sangue de forma a 

preparar a congelação ou descongelação de produtos 

biológicos; acessórios de aparelhos médicos, nomea-

damente conjuntos descartáveis de recipientes médi-

co interligados para a recolha, tratamento, análise e 

preservação de amostras biológicas tais como sangue 

e material celular; acessórios de aparelhos médicos, 

nomeadamente, tubagem, tampas, grampos, rolhas e 

tampões, para ligar e/ou montar nos acima mencio-

nados conjuntos descartáveis de bolsas e recipientes 

médicos interligados para a recolha e preservação de 

amostras biológicas tais como sangue e material celu-

lar; aparelhos de congelação para uso médico, nome-

adamente, aparelhos médicos para a congelação por 

débito controlado de amostras para terapia celular; 

aparelhos médicos, nomeadamente, dispositivos de 

mão contendo uma mecha absorvente para a obtenção 

de células bocais; aparelhos de descongelação para 

uso médico; membranas de filtros, filtros de líquidos 

de qualidade farmacêutica, filtros estéreis de ventila-

ção, filtros para a separação de sangue e plasma, filtros 

de gás ou de ar em linha para protecção respiratória, 

filtros de cápsula, filtros moleculares, filtros para ali-

mentação intravenosa, dispositivos de filtros encapsu-

lados, pré-filtros, filtros de estágios múltiplos, cápsulas 

de filtração descartáveis, membranas microporosas, 

membranas hidrófilas, membranas hidrofóbicas, filtros 

hidrofóbicos, filtros microfibras de vidro, cartuchos de 

filtro, cartuchos de filtro plissados, materiais de filtra-

ção de radiação esterilizáveis, filtros de transfusão de 

microagregados, armações para filtros; conjuntos de 

tubagens de insuflação; tubos nervurados e não nervu-

rados; conjuntos de drenos (tubagens); conectores para 

filtros e tubos, luer locks, barbelas, anéis estanques, 

grampos; todos para os acima mencionados para fins 

médicos, dentários, veterinários ou científicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/07/29，特立尼達和多巴哥 

Trindade e Tobago，編號N.º 55651

[210] 編號 N.º : N/164887

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21
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[730] 申請人 Requerente : Global Life Sciences IP Holdco 

LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, DE 

19801, 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 : Serviços de reparação, manutenção e 

instalação; assistência técnica a aparelhos e instru-

mentos científicos; serviços de assessoria em relação 

ao acima mencionado; construção e instalação de 

instalações de bioprocessamento e biotransformação 

para a indústria das ciências da vida; reparação, insta-

lação, modificação ou manutenção de aparelhos e ins-

trumentos científicos para uso no domínio das ciências 

da vida.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/07/29，特立尼達和多巴哥 

Trindade e Tobago，編號N.º 55651

[210] 編號 N.º : N/164888

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

[730] 申請人 Requerente : Global Life Sciences IP Holdco 

LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, DE 

19801, 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 : Formação relacionada com o uso, ca-

libragem, recalibragem e assistência a aparelhos e 

instrumentos científicos; serviços de formação e edu-

cação em relação a aparelhos, instrumentos científicos 

e software associado para uso do domínio das ciências 

da vida; serviços de formação do cliente e cursos de 

educação nos domínios de produtos químicos, produ-

tos farmacêuticos, biotecnologia, equipamento bioquí-

mico, de ciências da vida e de bioprocessamento.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/07/29，特立尼達和多巴哥 

Trindade e Tobago，編號N.º 55651

[210] 編號 N.º : N/164890

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

[730] 申請人 Requerente : Global Life Sciences IP Holdco 

LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, DE 

19801, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços para a recolha, tratamento, 

análise e preservação de amostras biológicas tais como 

sangue e material celular, nomeadamente, recolha e 

preservação de sangue humano e outro material ce-

lular para fins médicos incluindo análises médicas e 

para a preservação de sangue e outros material celular 

recolhido em vista à realização de testes, análises e 

uso posterior; serviços médicos ou paramédicos para 

a recolha, processamento, análise e preservação de 

amostras biológicas tais como sangue e produtos ce-

lulares; serviços de bancos de sangue; consultadoria 

no domínio da tecnologia de transfusão de sangue; 

serviços clínicos em relação ao tratamento baseado em 

componentes sanguíneos, e restabelecimento e recu-

peração de sangue cirúrgico; serviços médicos associa-

dos à criotecnologia.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/07/29，特立尼達和多巴哥 

Trindade e Tobago，編號N.º 55651

[210] 編號 N.º : N/164895

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

[730] 申請人 Requerente : Global Life Sciences IP Holdco 

LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, DE 

19801, 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 : 10

[511] 產品 Produtos : Máquinas para uso médico, nomeada-

mente, aparelhos médicos especialmente adaptados 

para congelação e descongelação de amostras de te-

rapia celular para uso médico; instrumentos médicos 

de laboratório com software integrado para analisar, 

colher, cultivar, processar, expandir e purificar células; 

peças e acessórios para os mencionados instrumentos 

médicos, nomeadamente, cassetes de plástico pré-pre-

enchidas, tabuleiros, sacos de culturas de células, tu-
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bagens e filtros, todos para uso com os mesmos, todos 

para uso médico ou clínico; aparelhos e equipamento 

para a recolha, processamento, análise e preservação 

de amostras biológicas tais como sangue e material ce-

lular; recipientes descartáveis para a recolha e preser-

vação e transporte de sangue; aparelhos para a mistura 

com temperatura controlada de aditivos com amostras 

biológicas tais como sangue e material celular; kits 

compostos por sacos descartáveis para a recolha, pro-

cessamento, análise e preservação de amostras biológi-

cas tais como sangue e material celular; sacos, bolsas e 

caixas para a recolha e preservação de amostras bioló-

gicas tais como sangue e material celular; dispositivos, 

nomeadamente, tubagens, válvulas, agrafos, braçadei-

ras para tubos, tampas, alfinetes, grampos e acessórios 

sendo parte ou integrados em aparelhos médicos para 

a recolha, processamento, análise e preservação de 

amostras biológicas tais como sangue e material celu-

lar; qualquer um destes dispositivos sendo parte ou in-

tegrados em aparelhos médicos para a recolha, proces-

samento, análise e preservação de amostras biológicas 

tais como sangue e material celular; aparelhos para o 

aquecimento, arrefecimento, adição de solução crio-

protectores e mistura de material biológico tais como 

células, sangue de cordões umbilicais, medula óssea, 

sangue periférico, constituintes do sangue, ou qual-

quer outro material semelhante ao sangue de forma a 

preparar a congelação ou descongelação de produtos 

biológicos; acessórios de aparelhos médicos, nomea-

damente conjuntos descartáveis de recipientes médi-

co interligados para a recolha, tratamento, análise e 

preservação de amostras biológicas tais como sangue 

e material celular; acessórios de aparelhos médicos, 

nomeadamente, tubagem, tampas, grampos, rolhas e 

tampões, para ligar e/ou montar nos acima mencio-

nados conjuntos descartáveis de bolsas e recipientes 

médicos interligados para a recolha e preservação de 

amostras biológicas tais como sangue e material celu-

lar; aparelhos de congelação para uso médico, nome-

adamente, aparelhos médicos para a congelação por 

débito controlado de amostras para terapia celular; 

aparelhos médicos, nomeadamente, dispositivos de 

mão contendo uma mecha absorvente para a obtenção 

de células bocais; aparelhos de descongelação para 

uso médico; membranas de filtros, filtros de líquidos 

de qualidade farmacêutica, filtros estéreis de ventila-

ção, filtros para a separação de sangue e plasma, filtros 

de gás ou de ar em linha para protecção respiratória, 

filtros de cápsula, filtros moleculares, filtros para ali-

mentação intravenosa, dispositivos de filtros encapsu-

lados, pré-filtros, filtros de estágios múltiplos, cápsulas 

de filtração descartáveis, membranas microporosas, 

membranas hidrófilas, membranas hidrofóbicas, filtros 

hidrofóbicos, filtros microfibras de vidro, cartuchos de 

filtro, cartuchos de filtro plissados, materiais de filtra-

ção de radiação esterilizáveis, filtros de transfusão de 

microagregados, armações para filtros; conjuntos de 

tubagens de insuflação; tubos nervurados e não nervu-

rados; conjuntos de drenos (tubagens); conectores para 

filtros e tubos, luer locks, barbelas, anéis estanques, 

grampos; todos para os acima mencionados para fins 

médicos, dentários, veterinários ou científicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/29，加拿大 Canadá，編號

N.º 1,982,953

[210] 編號 N.º : N/164898

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

[730] 申請人 Requerente : Global Life Sciences IP Holdco 

LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, DE 

19801, 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 : Serviços de reparação, manutenção e 

instalação; assistência técnica a aparelhos e instru-

mentos científicos; serviços de assessoria em relação 

ao acima mencionado; construção e instalação de 

instalações de bioprocessamento e biotransformação 

para a indústria das ciências da vida; reparação, insta-

lação, modificação ou manutenção de aparelhos e ins-

trumentos científicos para uso no domínio das ciências 

da vida.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/29，加拿大 Canadá，編號

N.º 1,982,953
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[210] 編號 N.º : N/164899

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

[730] 申請人 Requerente : Global Life Sciences IP Holdco 

LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, DE 

19801, 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 : Formação relacionada com o uso, ca-

libragem, recalibragem e assistência a aparelhos e 

instrumentos científicos; serviços de formação e edu-

cação em relação a aparelhos, instrumentos científicos 

e software associado para uso do domínio das ciências 

da vida; serviços de formação do cliente e cursos de 

educação nos domínios de produtos químicos, produ-

tos farmacêuticos, biotecnologia, equipamento bioquí-

mico, de ciências da vida e de bioprocessamento.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/29，加拿大 Canadá，編號

N.º 1,982,953

[210] 編號 N.º : N/164901

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

[730] 申請人 Requerente : Global Life Sciences IP Holdco 

LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, DE 

19801, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços para a recolha, tratamento, 

análise e preservação de amostras biológicas tais como 

sangue e material celular, nomeadamente, recolha e 

preservação de sangue humano e outro material ce-

lular para fins médicos incluindo análises médicas e 

para a preservação de sangue e outros material celular 

recolhido em vista à realização de testes, análises e 

uso posterior; serviços médicos ou paramédicos para 

a recolha, processamento, análise e preservação de 

amostras biológicas tais como sangue e produtos ce-

lulares; serviços de bancos de sangue; consultadoria 

no domínio da tecnologia de transfusão de sangue; 

serviços clínicos em relação ao tratamento baseado em 

componentes sanguíneos, e restabelecimento e recu-

peração de sangue cirúrgico; serviços médicos associa-

dos à criotecnologia.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/29，加拿大 Canadá，編號

N.º 1,982,953

[210] 編號 N.º : N/164912

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : 港澳匯電子商務有限公司

 地址 Endereço : 澳門祐漢市場街206-216號ISQUARE

電腦廣場1樓AD舖

 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，

進出口貿易，電子產品及電器批發，電子產品及電器零

售，推廣產品，為商品和服務的買賣雙方提供在線市場，

替他人推銷，市場營銷，直接郵件廣告，特許經營的商業

管理。

[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/164985

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : DOROTHEUM GMBH & CO 

KG

 地址 Endereço : Dorotheergasse 17, 1010 Vienna, Aus-

tria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Carimbos para endereços; álbuns; 

aguarelas; atlas; folhetos; livros; calendários; telas para 

pintura; catálogos; cromolitografias (cromos); quadros 

de composição (tipografia); figurinhas [estatuetas] de 

papel maché; mapas geográficos; impressões gráficas; 

representações gráficas; reproduções gráficas; cartões 

de felicitações; hectógrafos; obras de arte litográficas; 
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litografias; molas para dinheiro; cartões de felicitações 

musicais; aparos para escrever; aparos para escrever 

em ouro; pinturas [quadros], emolduradas ou sem mol-

dura; pisa-papéis; pastéis [lápis de cera]; fotografias; 

gravuras; cartazes em papel ou cartão; planos (diagra-

mas); retratos; selos postais; cartões postais; cartazes; 

produtos de impressão; publicações impressas; mate-

rial impresso [gravuras]; livros de música; calendários 

destacáveis; globos terrestres; aguarelas [pinturas]; 

aguarelas [pinturas].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164986

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : DOROTHEUM GMBH & CO 

KG

 地址 Endereço : Dorotheergasse 17, 1010 Vienna, Aus-

tria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Poltronas; camas; bancos [móveis]; 

bancos com tornos não metálicos; estantes para livros 

[móveis]; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; 

caixas de madeira ou plástico; cadeiras [assentos]; 

coral; armários; cortinas de contas para decoração; 

secretárias [móveis]; carrinhos para serviços de jantar 

[móveis]; divãs; cadeiras de repouso; figurinhas [esta-

tuetas] de madeira, cera, gesso ou plástico; pedestais 

para vasos de flores; suportes para vasos de flores [mó-

veis]; mobília; móveis de metal; divisórias de madeira 

sendo móveis; divisórias de madeira para móveis; espe-

lhos de mão [espelhos de toilette]; bengaleiros; apoios 

de cabeça [móveis]; arquivadores [móveis]; persianas 

para interiores [persianas] [móveis]; quadros para pen-

durar chaves; púlpitos; estantes para bibliotecas; por-

ta-revistas; armários para medicamentos; espuma-do-

-mar; ladrilhos espelhados; espelhos; mobiles (objectos 

para decoração); madrepérola, não trabalhada ou se-

mitrabalhada; conchas de ostras; suportes de molduras 

para quadros; molduras para quadros; cartazes em ma-

deira ou plástico; estantes [móveis]; biombos [móveis]; 

cadeiras; cadeiras de metal; prateleiras para armários 

de arquivo [móveis]; vitrinas [móveis]; aparadores 

[móveis]; vidro prateado [espelhos]; sofás; estátuas de 

madeira, cera, gesso ou plástico; estatuetas de madei-

ra, cera, gesso ou plástico; aduelas de madeira; tambo-

retes; mesas; mesas de metal; carapaças de tartaruga; 

imitação de carapaças de tartaruga; armários para 

toalhas [móveis]; cavaletes [móveis]; carrinhos para 

computadores [móveis]; carrinhos com rodas [móveis]; 

secretárias para máquinas de escrever; suportes para 

chapéus-de-chuva (bengaleiros); lavatórios [móveis]; 

obras de arte, de madeira, cera, gesso ou plástico; es-

crivaninhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164987

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : DOROTHEUM GMBH & CO 

KG

 地址 Endereço : Dorotheergasse 17, 1010 Vienna, Aus-

tria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Avaliações de negócios; leilões; de-

monstração de produtos; agências de importação e 

exportação; organização de feiras comerciais para fins 

comerciais ou publicitários; apresentação de produtos 

em meios de comunicação, para fins retalhistas; ser-

viços de comparação de preços; processamento admi-

nistrativo de pedidos de compras; serviços de compras 

para terceiros [compra de bens e serviços para outras 

empresas]; promoção de vendas para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164989

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : DOROTHEUM GMBH & CO 

KG

 地址 Endereço : Dorotheergasse 17, 1010 Vienna, Aus-

tria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Carimbos para endereços; álbuns; 

aguarelas; atlas; folhetos; livros; calendários; telas para 

pintura; catálogos; cromolitografias (cromos); quadros 
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de composição (tipografia); figurinhas [estatuetas] de 

papel maché; mapas geográficos; impressões gráficas; 

representações gráficas; reproduções gráficas; cartões 

de felicitações; hectógrafos; obras de arte litográficas; 

litografias; molas para dinheiro; cartões de felicitações 

musicais; aparos para escrever; aparos para escrever 

em ouro; pinturas [quadros], emolduradas ou sem mol-

dura; pisa-papéis; pastéis [lápis de cera]; fotografias; 

gravuras; cartazes em papel ou cartão; planos (diagra-

mas); retratos; selos postais; cartões postais; cartazes; 

produtos de impressão; publicações impressas; mate-

rial impresso [gravuras]; livros de música; calendários 

destacáveis; globos terrestres; aguarelas [pinturas]; 

aguarelas [pinturas].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164990

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : DOROTHEUM GMBH & CO 

KG

 地址 Endereço : Dorotheergasse 17, 1010 Vienna, Aus-

tria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Poltronas; camas; bancos [móveis]; 

bancos com tornos não metálicos; estantes para livros 

[móveis]; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; 

caixas de madeira ou plástico; cadeiras [assentos]; 

coral; armários; cortinas de contas para decoração; 

secretárias [móveis]; carrinhos para serviços de jantar 

[móveis]; divãs; cadeiras de repouso; figurinhas [esta-

tuetas] de madeira, cera, gesso ou plástico; pedestais 

para vasos de flores; suportes para vasos de flores [mó-

veis]; mobília; móveis de metal; divisórias de madeira 

sendo móveis; divisórias de madeira para móveis; espe-

lhos de mão [espelhos de toilette]; bengaleiros; apoios 

de cabeça [móveis]; arquivadores [móveis]; persianas 

para interiores [persianas] [móveis]; quadros para pen-

durar chaves; púlpitos; estantes para bibliotecas; por-

ta-revistas; armários para medicamentos; espuma-do-

-mar; ladrilhos espelhados; espelhos; mobiles (objectos 

para decoração); madrepérola, não trabalhada ou se-

mitrabalhada; conchas de ostras; suportes de molduras 

para quadros; molduras para quadros; cartazes em ma-

deira ou plástico; estantes [móveis]; biombos [móveis]; 

cadeiras; cadeiras de metal; prateleiras para armários 

de arquivo [móveis]; vitrinas [móveis]; aparadores 

[móveis]; vidro prateado [espelhos]; sofás; estátuas de 

madeira, cera, gesso ou plástico; estatuetas de madei-

ra, cera, gesso ou plástico; aduelas de madeira; tambo-

retes; mesas; mesas de metal; carapaças de tartaruga; 

imitação de carapaças de tartaruga; armários para 

toalhas [móveis]; cavaletes [móveis]; carrinhos para 

computadores [móveis]; carrinhos com rodas [móveis]; 

secretárias para máquinas de escrever; suportes para 

chapéus-de-chuva (bengaleiros); lavatórios [móveis]; 

obras de arte, de madeira, cera, gesso ou plástico; es-

crivaninhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164991

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : DOROTHEUM GMBH & CO 

KG

 地址 Endereço : Dorotheergasse 17, 1010 Vienna, Aus-

tria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Avaliações de negócios; leilões; de-

monstração de produtos; agências de importação e 

exportação; organização de feiras comerciais para fins 

comerciais ou publicitários; apresentação de produtos 

em meios de comunicação, para fins retalhistas; ser-

viços de comparação de preços; processamento admi-

nistrativo de pedidos de compras; serviços de compras 

para terceiros [compra de bens e serviços para outras 

empresas]; promoção de vendas para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165012

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : Comité International Olympique

 地址 Endereço : Château de Vidy 1007 Lausanne Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 
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controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para condução, 

comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo da electricidade; aparelhos para registo, 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; 

suportes de registo magnético, discos acústicos; discos 

compactos, DVD e outros suportes de registo digitais; 

mecanismos operados a moedas; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processamen-

to de dados, computadores; dispositivos de extinção 

de fogo; software; aplicações de software; software de 

aplicações para aparelhos de telefonia móveis; softwa-

re de jogos; software de jogos para telemóveis; softwa-

re de entretenimento interativo para download para 

jogos de computador; publicações eletrónicas descar-

regáveis; capacetes de proteção para desporto; óculos, 

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

chapelaria, fatos, capacetes, luvas, cintos e óculos de 

proteção, todos os produtos atrás referidos para prote-

ção contra acidentes, radiações e fogo; placas e painéis 

de informação luminosos e mecânicos; viseiras para 

capacetes; equipamentos de processamento de dados e 

computadores; computadores portáteis [laptops]; com-

putadores em forma de tablet; estojos para telefones 

celulares móveis; coberturas para smartphones; hea-

dsets de realidade virtual; receptores de sistemas de 

posicionamento global [gps]; relógios inteligentes; car-

tões de acesso electrónicos e leitores e codificadores 

para os mesmos; dispositivos electrónicos portáteis de 

comunicações vocais, de vídeo, de dados e de imagens; 

baterias; máquinas e aparelhos acústicos; aparelhos de 

rádio; leitores e gravadores de fitas; radiogravadores; 

leitores e gravadores portáteis; leitores gravadores 

de discos compactos; leitores/gravadores de minidis-

cos; mesas de minidiscos; leitores e/ou gravadores de 

áudio DVD (discos digitais versáteis); leitores/grava-

dores digitais seguros; cartões SD (Secure Digital); 

altifalantes; sintonizadores; amplificadores; sistemas 

de componentes estereofónicos; leitores de disco de 

áudio; equalizadores gráficos; relógios despertadores 

com rádio; gravadores de circuito integrado (IC); pro-

cessadores de sons digitais; auriculares; auscultadores 

com microfone incorporado para comunicações; mi-

crofones; leitores/gravadores de cassetes; software de 

discos compactos pré-gravados; megafones eléctricos; 

equipamentos para o ensino de línguas; máquinas e 

aparelhos audiovisuais; recetores de televisão; má-

quinas e aparelhos de comunicação; telecopiadoras; 

emissores-recetores; telefones; telefones celulares mó-

veis; teclados de computador; ratos (equipamento para 

processamento de dados).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, cinzento, azul, 

amarelo, preto, verde, vermelho, cor-de-rosa.

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

N.º 12066/2019

[210] 編號 N.º : N/165015

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : Comité International Olympique

 地址 Endereço : Château de Vidy 1007 Lausanne Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, cinzento, azul, 

amarelo, preto, verde, vermelho, cor-de-rosa.

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

N.º 12066/2019

[210] 編號 N.º : N/165016

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : Comité International Olympique

 地址 Endereço : Château de Vidy 1007 Lausanne Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; aparelhos de jogos 

de vídeo; artigos de ginástica e desporto; decorações 

para árvores de Natal; cartas de jogar; brinquedos de 

pelúcia.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, cinzento, azul, 

amarelo, preto, verde, vermelho, cor-de-rosa.

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

N.º 12066/2019

[210] 編號 N.º : N/165017

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : Comité International Olympique

 地址 Endereço : Château de Vidy 1007 Lausanne Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Peixe, carne, aves e caça; extratos de 

carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; 

geleias, doces, compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, 

iogurtes e outros produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, cinzento, azul, 

amarelo, preto, verde, vermelho, cor-de-rosa.

[300] 優先權 Prioridade : 2019/09/13，瑞士 Suíça，編號

N.º 12066/2019

[210] 編號 N.º : N/165018

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : Comité International Olympique

 地址 Endereço : Château de Vidy 1007 Lausanne Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massas alimentares e talharim; tapioca e sagú; 

farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastela-

ria e confeitaria; chocolate; gelados [sorvetes], sorvetes 

[gelados] e outros gelados alimentares; açúcar, mel, 

melaço; levedura e fermento em pó; sal, condimentos, 

especiarias; vinagre, molhos (condimentos); gelo [água 

congelada].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, cinzento, azul, 

amarelo, preto, verde, vermelho, cor-de-rosa.

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

N.º 12066/2019

[210] 編號 N.º : N/165019

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : Comité International Olympique

 地址 Endereço : Château de Vidy 1007 Lausanne Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; 

águas minerais e gasosas; bebidas de sumos de frutas; 

xaropes e outras preparações não alcoólicas para fazer 

bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, cinzento, azul, 

amarelo, preto, verde, vermelho, cor-de-rosa.

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

N.º 12066/2019

[210] 編號 N.º : N/165020

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : Comité International Olympique

 地址 Endereço : Château de Vidy 1007 Lausanne Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; difusão de anúncios publi-

citários em todos os meios de comunicação, nomeada-

mente sob a forma de mensagens temáticas centradas 

nos valores humanos; publicidade através patrocínio; 

serviços de marketing e publicidade em linha; gestão 
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de empresas; administração de empresas; serviços de 

trabalhos administrativos; promoção de produtos e 

serviços de terceiros através de acordos contratuais 

em especial patrocínios e concessão de licenças, pro-

porcionando-lhes um acréscimo de notoriedade e/ou 

uma imagem valorizada e/ou uma imagem de simpatia 

decorrente da notoriedade e/ou uma imagem valori-

zada resultante de eventos culturais e desportivos, em 

especial eventos internacionais, e/ou uma imagem de 

simpatia causada pelo referido atrás; promoção de pro-

dutos e serviços de terceiros através do que é referido 

como o factor de interesse inicial que leva o público a 

considerar, entre uma multiplicidade de concorrentes, 

os produtos ou serviços apresentados ao público com 

sinais, emblemas ou mensagens susceptíveis de cha-

mar a sua atenção; promover produtos e serviços de 

terceiros através da chamada transferência de imagem; 

aluguer de espaços publicitários de todos os tipos e 

em todos os suportes, digitais ou não; administração 

comercial da participação de equipas nacionais numa 

competição atlética internacional e promoção de apoio 

a essas equipas junto do público e dos meios interes-

sados; serviços de gestão de inventários; consultadoria 

relacionada com serviços de monitorização de stocks; 

serviços de publicidade prestados por meio de marke-

ting directo para terceiros que consiste na comercia-

lização de bases de dados; consultadoria relacionada 

com publicidade por meio de marketing directo para 

terceiros que consiste na comercialização de bases de 

dados; serviços de consultadoria em relação com reor-

ganização empresarial; serviços de gestão de frotas de 

camiões e automóveis, nomeadamente da facturação 

e consultadoria em relação com gestão administrativa 

de frotas de camiões e automóveis; serviços de con-

sultadoria em administração de empresas; gestão ad-

ministrativa de centrais elétricas de terceiros; serviços 

de consultadoria empresarial em relação com a gestão 

de centrais elétricas; administração comercial de con-

tratos de reparação e assistência técnica; serviços de 

gestão comercial da cadeia de distribuição; serviços de 

consultadoria empresarial relacionados com a compra 

e distribuição de serviços e produtos químicos; gestão 

comercial de distribuição de produtos; estabelecimen-

to do inventário de produtos; consultadoria, marke-

ting, análise de preços e de custos relativos a dispo-

sitivos para a purificação electroquímica de líquidos 

para uso industrial; gestão administrativa, comercial e 

técnica de ficheiros informáticos; serviços de entrada 

e tratamento de dados; serviços de armazém (lojas) de 

venda a retalho relacionados com a venda de produtos 

de beleza, produtos de toilette, máquinas para uso 

doméstico, ferramentas manuais, produtos ópticos, 

equipamento eléctrico e electrónico doméstico; servi-

ços de informações sobre a venda de matérias-primas; 

serviços de informação comercial; serviços de agências 

de informações comerciais; aluguer de fotocopiadoras; 

promoção da venda de produtos e serviços de tercei-

ros através de publicidade, concursos promocionais, 

atribuição de prémios e bónus sob a forma de lotarias 

promocionais, descontos, vales de redução e ofertas de 

valor acrescentado relacionados com o uso de cartões 

de pagamento; promoção de competições e eventos 

desportivos para uso por terceiros; promoção de con-

certos e eventos culturais para terceiros, organização 

de exposições com fins comerciais ou de publicidade; 

fornecimento de documentação, nomeadamente pu-

blicidade direta por correio, distribuição de materiais 

publicitários, difusão [distribuição] de amostras, re-

produção de documentos; publicidade relacionada com 

a promoção de vendas para o comércio de produtos e 

serviços para a venda a retalho; prestação de informa-

ções relativas ao comércio eletrónico e venda a retalho 

por via electrónica; prestação de informações relativas 

à compra em linha de produtos e serviços através da 

Internet e outras redes informáticas; publicidade rela-

cionada com transporte, viagens, hotéis, alojamento, 

alimentos e refeições, desporto, divertimento e visitas 

turísticas fornecida através de agências de turismo; 

manutenção de bases de dados informáticas; gestão 

de ficheiros digitais constituídos por uma carteira de 

imagens e sequências de vídeo destinadas a serem 

utilizadas sob licença na publicidade tradicional e na 

promoção do comportamento (publicidade moral); 

fornecimento de mercados em linha para o comprador 

e o vendedor de produtos e serviços; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso de pneus; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de vestuário, calçado, chapelaria; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso de 

artigos de desporto; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de bicicletas e peças e 

acessórios para bicicletas; serviços de venda a retalho 

ou a grosso de preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas e provisões médicas; apresentação de 

produtos nos meios de comunicação, para fins de ven-

da a retalho; serviços de fornecimento para terceiros 

[compra de produtos e serviços para outras empresas]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de joalharia e relojoaria, acessórios de moda, 

sacos, recordações.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, cinzento, azul, 

amarelo, preto, verde, vermelho, cor-de-rosa.

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

N.º 12066/2019

[210] 編號 N.º : N/165021

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : Comité International Olympique

 地址 Endereço : Château de Vidy 1007 Lausanne Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : Educação; formação; serv iços de 

divertimento; actividades desportivas e culturais, 

divertimentos culturais e desportivos transmitidos 

na televisão; organização de exposições para f ins 

culturais ou educativos; organização de lotarias e 

competições; serviços jogos de apostas e de jogos de 

azar relacionados com desporto; serviços de entre-

tenimento prestados durante eventos desportivos ou 

sobre eventos desportivos; organização de eventos e 

actividades desportivos e culturais; organização de 

competições desportivas reais ou virtuais; fornecimen-

to de instalações desportivas; entretenimento sob a 

forma de programas noticiosos de televisão; serviços 

de entretenimento sob a forma de criação, desenvolvi-

mento e produção de programas de televisão; serviços 

de entretenimento sob a forma de um programa de 

televisão baseado na vida real em exibição; entrete-

nimento sob a forma de programas de televisão em 

exibição no domínio do desporto; serviços de aluguer 

de equipamentos áudio e vídeo; produção de filmes, 

exceto produção de filmes publicitários; produção 

de gravações de som e de vídeo; apresentação e dis-

tribuição de filmes e de registos de vídeo e de sons; 

aluguer de filmes e de registos (gravações) de som e 

vídeo; aluguer e/ou fornecimento através de uma rede 

informática de produtos interativos de educação e 

entretenimento, nomeadamente discos compactos in-

terativos, CD-ROM, jogos informáticos; divertimento, 

nomeadamente apresentação de produtos educativos 

e de divertimentos interactivos, nomeadamente discos 

compactos interactivos, CD-ROM, jogos informáticos; 

cobertura radiofónica e televisiva de eventos despor-

tivos; produção de programas de rádio, de televisão e 

cassetes de vídeo; produção de desenhos animados; 

produção de programas de desenhos animados para 

televisão; reserva de bilhetes para eventos desportivos 

e espetáculos; cronometragem de eventos desportivos; 

organização de concursos de beleza; serviços de en-

tretenimento interativo; serviços de apostas em linha; 

disponibilização de jogos na Internet; disponibilização 

de serviços de rifas; serviços de fornecimento de infor-

mações relacionadas com entretenimento ou educação 

fornecidas em linha a partir de uma base de dados ou 

da Internet; serviços de jogos electrónicos fornecidos 

através da Internet; fornecimento de publicações elec-

trónicas em linha; publicação de livros, revistas, textos 

(sem ser textos publicitários) e periódicos; publicação 

em linha de livros electrónicos, revistas, textos (sem 

ser textos publicitários) e periódicos; fornecimento 

de música digital através da Internet; fornecimento 

de resultados desportivos; serviços de fornecimento 

de informações relacionadas com desportos e even-

tos desportivos; aluguer de gravações sonoras e de 

imagens gravados; produção de gravações sonoras; 

serviços de fornecimento de informações relacionadas 

com eventos desportivos fornecidos em linha através 

de uma base de dados informática ou da Internet; ser-

viços de edição e publicação; fornecimento de música 

digital (não transferível); oferta de música digital atra-

vés de telecomunicações através de telecomunicações; 

serviços de publicação de estatísticas relacionadas 

com resultados desportivos e aos índices de audiência 

em competições desportivas; formação na utilização 

e operação de sistemas de sinalização e notificação de 

travessias para as indústrias ferroviária e de trânsito; 

realização de seminários, conferências, simpósios ou 

workshops no domínio da imagiologia e diagnóstico 

médicos destinados aos médicos e empregados de 

empresas farmacêuticas; serviços de educação, nome-

adamente realização de seminários, conferências, sim-

pósios ou workshops no domínio das ciências da vida e 

biotecnologia destinados a cientistas e investigadores; 

realização de seminários sobre problemas relaciona-

dos com o tratamento de águas industriais; serviços de 

formação em todos os domínios atrás referidos; servi-

ços de formação no domínio da gestão e da medicina 

através da utilização de instruções e demonstrações 

fornecidas em linha, via Internet, intranets e extranets; 

serviços de educação, nomeadamente a realização de 

workshops, cursos e seminários de formação prática, 
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incluindo demonstrações no domínio da medicina e da 

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

minários e todas as actividades de formação no domí-

nio da tecnologia de informação; organização e condu-

ção de concertos; reservas para espetáculos; exibição 

de filmes; serviços fornecimento de informações em 

matéria de entretenimento; produção de filmes; pro-

dução de espectáculos; produções teatrais; exploração 

de campos de golfe; serviços de health clubs (cuidados 

de saúde e treinos de manutenção física); serviços de 

campos de desporto; exibição de espetáculos ao vivo; 

projecção de filmes; organização de espetáculos [ser-

viços de empresários]; serviços de acampamento de 

férias [divertimento]; serviços de estúdios de cinema; 

serviços de reportagens de informação; serviços online 

de publicações eletrónicas, não descarregáveis; espetá-

culos de variedades; serviços de educação, nomeada-

mente realização de acções de formação, seminários, 

apresentações, apresentações de vídeo; fornecimento 

de materiais de educação, nomeadamente dissemina-

ção de materiais em matéria de conhecimentos finan-

ceiros; serviços de educação no domínio do turismo; 

serviços de fornecimento de informações no domínio 

do turismo, nomeadamente serviços de fornecimento 

de informações relacionadas com reserva de bilhetes 

para eventos recreativos; serviços de fornecimento de 

informações no domínio do turismo, nomeadamente 

serviços de fornecimento de informações relaciona-

das com entretenimento; serviços de fornecimento de 

informações no domínio do turismo, nomeadamente 

serviços de fornecimento de informações relacionadas 

com actividades desportivas, culturais e recreativas 

planeadas; serviços relacionados com entretenimento 

para assistência prestada aos turistas; serviços de re-

servas turísticas, nomeadamente serviços de reserva de 

actividades e de espectáculos de divertimento; serviços 

de assistência a turistas em matéria de reservas de bi-

lhetes para eventos recreativos; serviços de assistência 

a turistas em matéria de actividades desportivas, cul-

turais e recreativas planeadas; entrega de prémios para 

reconhecimento de autores de actos ou desempenhos 

excepcionais; organização e realização de cerimónias 

relacionadas com a atribuição de prémios e galardões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, cinzento, azul, 

amarelo, preto, verde, vermelho, cor-de-rosa.

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

N.º 12066/2019

[210] 編號 N.º : N/165023

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[730] 申請人 Requerente : Comité International Olympique

 地址 Endereço : Château de Vidy 1007 Lausanne Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamentos temporários; serviços de cafe-

taria e restaurante; serviços de boas-vindas e acolhi-

mento, nomeadamente o fornecimento de alimentos e 

bebidas; serviços de catering; reserva de hotéis e alo-

jamento temporário; serviços de bar; serviços de cafés; 

aluguer de salas de reunião; serviços de casas de turis-

mo; serviços de fornecimento de informações no do-

mínio do turismo, nomeadamente disponibilização de 

informação sobre alojamento; serviços de fornecimen-

to de informações no domínio do turismo, nomeada-

mente disponibilização de informação sobre alimentos 

e refeições; serviços de alojamento relacionada com 

assistência prestada aos turistas; serviços relacionados 

com fornecimento de alimentos e refeições para pres-

tar assistência aos turistas; serviços de reservas turís-

ticas, nomeadamente reservas de quartos de hotéis e 

de alimentos e refeições; serviços de fornecimento de 

informações no domínio do turismo, nomeadamente 

disponibilização de informação relacionada com reser-

vas de quartos de hotéis, alojamentos, alimentos e re-

feições; assistência prestada aos turistas em matéria de 

reserva de quartos de hotel, alojamento, alimentação e 

refeições; serviços de reserva turística, nomeadamente 

reservas de quartos de hotéis, alojamentos, alimentos 

e refeições; aluguer de estruturas móveis e modulares.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, cinzento, azul, 

amarelo, preto, verde, vermelho, cor-de-rosa.

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

N.º 12066/2019
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[210] 編號 N.º : N/165033

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/30

[730] 申請人 Requerente : PARK, WEON JIN

 地址 Endereço : 1-106, Jinheung Apt, 385, Seocho-

-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea (Post 

Code: 06617)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 多用途化妝品；化妝用面膜；美容面膜；

無泡化妝品；皮膚及身體清潔劑；潤膚液；護膚霜；護膚

用化妝品；護膚乳霜；皮膚清潔劑；護眼液；眼霜；面部

精華素；唇色調和膏；護唇膏；面霜；護面液；面膜；護手

霜；花露水；化妝用油；遮瑕膏（化妝品）；按摩用化妝

品；防曬露；防曬霜（化妝品）；防曬劑；非藥用防曬產

品；液體或固體面霜；啫喱狀面膜（美容面膜）；洗髮劑；

磨砂洗面奶；洗面乳；個人用肥皂；沐浴液。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165034

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/30

[730] 申請人 Requerente : PARK, WEON JIN

 地址 Endereço : 1-106, Jinheung Apt, 385, Seocho-

-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea (Post 

Code: 06617)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serv iços : 化妝品推銷；化妝品批發店；化妝品零

售店；化妝品銷售代理；美容皂液批發店；美容皂液零售

店；美容皂液銷售代理；美容皂液推銷；沐浴皂液批發

店；沐浴皂液零售店；沐浴皂液銷售代理；沐浴皂液推

銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165035

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

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

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 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 : Sabões; dentífricos; champôs; desodo-

rizantes para humanos ou para animais; kits de cosmé-

ticos; produtos de toilette; preparações para protecção 

solar; preparações para bronzear a pele [cosméticos]; 

cremes de protecção solar; loções de protecção solar; 

protectores solares à prova de água; perfumaria; pro-

dutos para fumigações [perfumes]; água perfumada; 

incenso; unhas postiças; pestanas postiças; algodão 

para uso cosmético; cotonetes de algodão para uso 

cosmético.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165036

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[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 : 能量飲料；軟性飲料；運動飲料。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/06，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/568,170

[210] 編號 N.º : N/165039

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 珠海良僕食品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區三灶鎮祥業路

3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；魚（非活）；以水果為主的零食小吃；

醬菜；蛋；牛奶製品；食用油脂；加工過的堅果；乾食用

菌；豆腐製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165058

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Simmons Bedding & Furniture 

(HK) Limited
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 地址 Endereço : 1401 Hutchison House, 10 Harcourt 

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 : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário, camas, colchões,“box-

-springs”, almofadas, roupa de cama (excepto lençóis), 

espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras 

classes) em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, 

osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, 

espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias 

ou em matérias plásticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165059

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Simmons Bedding & Furniture 

(HK) Limited

 地址 Endereço : 1401 Hutchison House, 10 Harcourt 

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 : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis, não inclu-

ídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa; 

tudo incluído na classe 24.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165060

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

 地址 Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

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

cervejas); extractos alcoólicos; essências alcoólicas; 

extractos de fruta com álcool.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/08/02，法國 França，編號

N.º 4572877

[210] 編號 N.º : N/165071

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 湖北極速看點科技有限公司

 Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市東湖新技術開發區關

山一路華中曙光軟件園D8棟F區

 Zone F, Building No,8, Huazhong Shuguang Software 

Area, No.1 Guangshan Road, Wuhan City, Hubei Pro-

vince, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de agências de 

publicidade; publicidade online numa rede informá-

tica; serviços publicitários através de PPC (pay-per-

-click); preparação de anúncios publicitários para ter-

ceiros; difusão de anúncios publicitários; publicidade 

através de todos os meios de comunicação pública; 

promoção de vendas para terceiros; fornecimento e 

aluguer de espaços publicitários na Internet; gestão 

de negócios comerciais; administração comercial; tra-

balhos de escritório; recolha e compilação de dados, 

informações e estatísticas para a gestão de bases de 

dados comerciais; actualização e manutenção de dados 

em bases de dados informáticas; serviços de gestão, ar-

mazenamento e recuperação de dados; processamento 

de dados; serviços de pesquisa de dados; armazena-

mento de ficheiros e documentos electrónicos para ter-

ceiros; optimização para motores de busca (SEO) para 

promoção de vendas; consultadoria em gestão de pes-

soal; serviços de agências de informações comerciais; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; aconselhamento e informações relativos 

a produtividade comercial assistida por computador; 

informações sobre produtividade comercial através de 

web sites; aconselhamento e consultadoria em relação 

aos serviços acima mencionado.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165072

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 湖北極速看點科技有限公司

 Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市東湖新技術開發區關

山一路華中曙光軟件園D8棟F區

 Zone F, Building No,8, Huazhong Shuguang Software 

Area, No.1 Guangshan Road, Wuhan City, Hubei Pro-

vince, 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 : Telecomunicações; serviços de comu-

nicações áudio, visual e vídeo; serviços de áudio e 

videoconferência; serviços de comunicação prestados 

através de redes informáticas, da Internet, terminais 

de computador, telefone, meios electrónicos e redes 

privadas virtuais [VPN]; serviços de telecomunicações 

interactivas; serviços de comunicação mundial on-

-line; fornecimento de serviços de comunicações de 

voz através de protocolo Internet (VoIP); transmissão 

electrónica de dados e documentos entre utilizadores 

de computadores; transmissão de voz, dados, gráficos, 

imagens, áudio e vídeo através de redes de telecomuni-

cações, redes de comunicação sem fios [wireless], e da 

Internet; transmissão contínua de material de áudio e 

de vídeo na Internet; transmissão de informação atra-

vés de redes de comunicações eletrónicas; transmissão 

electrónica de correio e mensagens; transmissão elec-

trónica de dados; transmissão electrónica de imagens 

e fotografias através de uma rede informática mundial; 

serviços de mensagens electrónicas instantâneas; ser-

viços de emissão de áudio e vídeo através da Internet; 

fornecimento de salas de conversação e boletins elec-

trónicos on-line para transmissão de mensagens entre 

utilizadores; consultadoria no domínio da transmissão 

de voz, dados, e documentos através de redes de te-

lecomunicações; fornecimento de acesso a bases de 

dados; fornecimento de acesso a uma rede informática 

mundial; fornecimento de acesso a portais de inter-

câmbio de vídeos na Internet; serviços de encaminha-

mento de telecomunicações; serviços de comunicações 

pessoais através de redes sem fios; fornecimento de 

acesso a redes de telecomunicação para transmissão e 

recepção de dados/som ou imagens; difusão e recepção 

de áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, texto 

e dados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165075

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Japan Pharmaceutical Trading 

Limited

 地址 Endereço : Unit 6-8, 11/F, Eight Commercial To-

wer, No.8, Sun Yip Street, Chai Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados nutricionais para uso mé-

dico; preparados farmacêuticos e veterinários; produ-

tos preparados sanitários para fins médicos; alimentos 

e substâncias dietéticas adaptadas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para humanos e animais; gessos, materiais para 

pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectan-

tes (não para fins agrícolas); preparados para a des-

truição de animais nocivos (não para fins agrícolas); 

preparados para a destruição de fungicidas (não para 

fins agrícolas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165076

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Japan Pharmaceutical Trading 

Limited

 地址 Endereço : Unit 6-8, 11/F, Eight Commercial To-

wer, No.8, Sun Yip Street, Chai Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados nutricionais para uso mé-

dico; preparados farmacêuticos e veterinários; produ-

tos preparados sanitários para fins médicos; alimentos 
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e substâncias dietéticas adaptadas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para humanos e animais; gessos, materiais para 

pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectan-

tes (não para fins agrícolas); preparados para a des-

truição de animais nocivos (não para fins agrícolas); 

preparados para a destruição de fungicidas (não para 

fins agrícolas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165077

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 國際食品安全協會有限公司

 International Food Safety Association Limited

 地址 Endereço : 香港柴灣新業街6號安力工業中心13樓9

室

 Unit 9, 13/F., Honour Industrial Centre, 6 Sun Yip 

Street, Chai Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為商業和廣告目的舉辦、安排和組

織貿易展示和交易會；為消費者提供商業資訊和建議（消

費者建議機構）；為商業和廣告目的組織展銷會；商業經

營；商業管理；替他人推銷；人事管理諮詢；辦公事務；尋

找贊助；食品及飲料零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165078

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 國際食品安全協會有限公司

 International Food Safety Association Limited

 地址 Endereço : 香港柴灣新業街6號安力工業中心13樓9

室

 Unit 9, 13/F., Honour Industrial Centre, 6 Sun Yip 

Street, Chai Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；職業再培訓；安排和組

織文化或教育展覽；娛樂；文字出版（廣告宣傳文本除

外）；娛樂服務；文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165079

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 國際食品安全協會有限公司

 International Food Safety Association Limited

 地址 Endereço : 香港柴灣新業街6號安力工業中心13樓9

室

 Unit 9, 13/F., Honour Industrial Centre, 6 Sun Yip 

Street, Chai Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計

服務；品質控制；節能領域的諮詢；食品研究；消費品安

全測試；與食品和膳食補充劑的研究有關的技術諮詢；

與飲食方面的技術研究有關的技術諮詢；食品檢測；工

業分析與研究；包裝設計服務；電腦硬體與軟體的設計

與開發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165080

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 數字廣東網絡建設有限公司

 地址 Endereço : 廣東省廣州市海珠區廣州大道南788號

自編14樓之230房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 數據處理設備；可下載的計算機程序；電

傳真設備；安全令牌（加密裝置）；計數器；網絡通訊設

備；無線電設備；錄音機；磁性身份識別卡；報警器；測

量裝置；電子記事器；人臉識別設備；集成電路；自動定

時開關；熒光屏；遙控裝置；可下載的手機應用軟件；高

壓電池；動畫片。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165081

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 數字廣東網絡建設有限公司

 地址 Endereço : 廣東省廣州市海珠區廣州大道南788號

自編14樓之230房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[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；通過網站提供商業信息；進出口代理；商業管理和組

織咨詢；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品

或服務）；計算機數據庫信息系統化；尋找贊助；為商品

和服務的買賣雙方提供在線市場。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165082

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 數字廣東網絡建設有限公司

 地址 Endereço : 廣東省廣州市海珠區廣州大道南788號

自編14樓之230房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 無線電廣播；信息傳送；新聞社服務；計

算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；提供全球

計算機網絡用戶接入服務；提供互聯網聊天室；提供數

據庫接入服務；移動電話通訊；提供在線論壇。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165083

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 數字廣東網絡建設有限公司

 地址 Endereço : 廣東省廣州市海珠區廣州大道南788號

自編14樓之230房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；通過計算機網絡在線提供的遊戲

服務；組織教育或娛樂競賽；組織文化或教育展覽；出借

書籍的圖書館；文字出版（廣告宣傳文本除外）；電子書

籍和雜誌的在線出版；俱樂部服務（娛樂或教育）；廣播

和電視節目製作；新聞記者服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165084

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 數字廣東網絡建設有限公司

 地址 Endereço : 廣東省廣州市海珠區廣州大道南788號

自編14樓之230房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術項目研究；軟件即服務（SaaS）；計

算機軟件更新；雲計算；把有形的數據或文件轉換成電子

媒體；計算機系統遠程監控；電子數據存儲；計算機軟件

設計；網絡服務器出租；外包商提供的信息技術服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165085

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de so-
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corro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumen-

tos para a condução, distribuição, transformação, acu-

mulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; 

aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução 

do som ou de imagens; suportes de registo magnético, 

discos acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento para processamento de dados; software 

informático; programas de computador; software in-

formático sob a forma de uma aplicação para disposi-

tivos móveis e computadores; software de aplicações 

para uti l ização em dispositivos móveis; software 

para processamento electrónico de pagamentos de 

e para terceiros; software informático e software de 

aplicações utilizados em relação a serviços financeiros, 

transacções financeiras, comércio electrónico, paga-

mentos electrónicos, câmbios de moeda estrangeira, 

serviços de corretagem e trading e serviços de aconse-

lhamento ao investimento; software de autenticação; 

software e software de aplicações (descarregável); 

software de mensagens instantâneas; software de 

partilha de ficheiros; software de comunicação para a 

partilha electrónica de dados, áudio, imagens e gráfi-

cos através de redes informáticas, móveis, sem-fios, e 

de telecomunicações; software para o processamento 

de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; software 

descarregável para facilitar a transmissão electrónica 

de informações, dados, documentos, voz, e imagens 

através da Internet; software descarregável para per-

mitir aos utilizadores participarem em reuniões e 

aulas pela Internet, com acesso a dados, documentos, 

imagens e software de aplicações através de um na-

vegador da web; software descarregável para aceder, 

visualizar, e controlar remotamente computadores e 

redes informáticas; software de computação em nu-

vem descarregável; software descarregável baseado 

em computação em nuvem; software para o rastreio e 

avaliação de comportamento de clientes e pessoas em 

relação a decisões de compra; software de aplicações 

para utilização em relação à conservação ambiental, 

alterações climáticas e às compensações de carbono; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de 

uma base de dados informática); publicações electró-

nicas descarregáveis sob a forma de revistas, artigos, 

brochuras, folhetos, fichas técnicas, materiais informa-

tivos, manuais de instruções no domínio de negócios 

comerciais, comércio electrónico, tecnologias de in-

formação, computação em nuvem, telecomunicações, 

Internet, formação em negócios comerciais e comércio 

electrónico, gestão de negócios comerciais, vendas, 

marketing e finanças; periféricos informáticos; compu-

tadores portáteis (notebooks); computadores portáteis 

(laptops); computadores portáteis; computadores por-

táteis; assistentes pessoais digitais; leitores multimédia 

portáteis; telemóveis; smartphones; câmaras digitais; 

baterias, carregadores de baterias; estações de traba-

lho informáticas; servidores informáticos; hardware 

para ligação a redes informáticas e de telecomunica-

ções; adaptadores, comutadores, dispositivos de enca-

minhamento e centrais de redes informáticas; modems 

e cartões e dispositivos de comunicação sem fios e com 

fios; suportes para laptops, sacos para computadores; 

dispositivos de extinção de fogo; hardware e firmware; 

sistemas de navegação para automóveis; discos com-

pactos; música digital (descarregável a partir da In-

ternet); aparelhos de telecomunicações; esteiras para 

o rato; conjuntos portáteis para telemóvel, acessórios 

para telemóveis: jogos, imagens, películas cinemato-

gráficas, filmes e música descarregáveis; sistemas de 

alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de ra-

diodifusão e teledifusão ; equipamento de teledifusão; 

câmaras, câmaras de vídeo; auscultadores; auriculares; 

altifalantes; dispositivos e equipamento para sistemas 

de posicionamento global (GPS); programas e softwa-

re informático, electrónico e de videojogos (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); monitores 

de cristais líquidos para equipamento de telecomu-

nicações e electrónico; descodificadores de televisão; 

aparelhos de controlo remoto; programas de armaze-

namento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

sinalização electrónicos; cartões bancários, de débito, 

de pagamento, de crédito, telefónicos e de identifica-

ção codificados ou magnéticos; caixas automáticas [de 

dinheiro]; leitores de livros electrónicos; cartuchos 

de toner (vazios) para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos para 

videovigilâncias de bebés; para-sóis para objectivas; 

computadores tablet; cartões de acesso codificados; 

óculos 3D; cartões de memória para máquinas de 

vídeojogos; computadores, smartphones, monitores, 

ecrãs, hardware, dispositivos para registo de activida-

de física, equipamento áudio, aparelhos de comuni-

cações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos 

informáticos periféricos, leitores multimédia portáteis 

e dispositivos digitais de comunicações electrónicas 

para usar no corpo; computadores, smartphones, mo-

nitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo de 

actividade física, equipamento áudio, aparelhos de 

comunicações, aparelhos de telecomunicações, dis-
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positivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo, todos para facilitar 

transacções de pagamento e informações bancárias 

e para efectuar actividades bancárias; computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo, todos capazes 

de permitir o acesso sem fios a redes de comunicações, 

redes de telecomunicações e à Internet; aplicações mó-

veis descarregáveis para utilizar com computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comu-

nicações electrónicas para usar no corpo; software 

de aplicações para utilizar com computadores, smar-

tphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para 

registo de actividade física, equipamento áudio, apare-

lhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, 

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo; cartões pré-pagos, 

bancários, de crédito, de débito, de pagamento, e de 

identificação codificados ou magnéticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165086

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros e serviços bancários on-line; serviço de cartão 

de crédito, processamento e transmissão de contas e 

pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de 

fundos; transmissão de fundos por meios electrónicos 

para terceiros; transferência de pagamentos para ter-

ceiros via Internet; serviços financeiros como sejam 

serviços de processamento de facturas e de pagamen-

to; mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; 

aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; 

avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação 

de propriedades imobiliárias, financiamento de pro-

priedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades 

imobiliárias; serviços de agência de propriedades imo-

biliárias; serviços de agência para habitação; serviços 

de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de 

propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer 

de apartamentos e andares; provisão de informação 

financeira via Internet; serviços de depósito de valo-

res e de emissão de vales de viagem; investimentos de 

capitais; avaliação financeira (seguros, negócios ban-

cários, propriedades imobiliárias); serviços de gestão 

financeira e de activos; serviços financeiros e de segu-

ros; serviços financeiros providenciados por meio de 

telecomunicações; serviços de aconselhamento e con-

sultadoria financeira; serviços bancários on-line; servi-

ços bancários providenciados on-line a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação 

em bolsas de valores; corretagem de acções e obriga-

ções, análise financeira; serviços de cartão de débito, 

serviços de cartão de crédito e serviços de garantia de 

cheques; serviços bancários, de contas de poupança 

e de investimentos; serviços de compensação finan-

ceira; verificação do crédito via rede de informação 

informática mundial; serviços de gestão do risco de 

crédito electrónicos; serviços de pagamento electróni-

co de compras e de pagamento electrónico de contas; 

serviços de débito e de crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões 

de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; 

serviços de informação relacionados com finanças e se-

guros, providenciados on-line a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; agência para co-

branças de contas de gás e de electricidade; avaliação 

de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação 

de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; pro-

visão de informação sobre impostos (serviços financei-

ros); organização de colectas de beneficência; colectas 
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de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer 

de caixas automáticas ou máquinas de caixas electró-

nicas; serviços de pagamento on-line; organização de 

financiamento para projectos de construção; emissão 

de ordens de pagamento de valores; transferência ele-

trónica de fundos; serviços de troca de moeda e servi-

ços de câmbio, serviços de caixas automáticas, forneci-

mento de cartões de pré-pagamento e títulos de valor, 

serviços de transferência de dinheiro; todos os acima 

mencionados fornecidos através de meios electrónicos; 

serviços de consultadoria, informação e aconselha-

mento relacionados com a transferência electrónica de 

fundos; serviços de transferência de moeda estrangei-

ra; serviços de troca de moeda e serviços de câmbio; 

serviços de operações cambiais; serviços de transações 

com divisas; serviços de mercado de transacção de 

divisas; transacções financeiras através de blockchain; 

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de 

angariação de fundos de caridade relacionados com 

compensação pela emissão de carbono; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação de carbono; financiamen-

to de, e investimento em, projectos para reducção de 

emissões; investimento em programas e projectos de 

compensação de carbono; investimento em fundos de 

reducção de emissões; fornecimento de empréstimos; 

concessão de empréstimos temporários; serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacio-

nados com os serviços supracitados; tudo incluído na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165087

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos, serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software, 

software como serviço [SaaS]; encriptação, desencrip-

tação e autenticação de informação, mensagens e da-

dos; prestação de serviços de autenticação de utiliza-

dores utilizando tecnologia biométrica, de reconheci-

mento facial, de autenticação por impressões digitais, 

de reconhecimento de voz e outros tipos de hardware 

e software de autenticação para a prestação de servi-

ços financeiros, transacções de comércio electrónico, 

donativos, acompanhamento de produtos licenciados e 

envolvimento com fãs; serviços de protecção de dados; 

segurança, protecção e recuperação em matéria de 

TI (tecnologias de informação); análise de ameaças à 

segurança informática para proteção de dados; forne-

cimento de serviços de segurança para redes informá-

ticas, acesso a computadores e transacções informa-

tizadas; certificação (controle de qualidade) 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-



4578 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2020 年 4 月 1 日

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento de 

páginas Web; alojamento de websites; alojamento de 

aplicações de software para a procura e recuperação 

de informação de bases de dados e redes informáticas; 

prestação de informações técnicas a pedido explícito 

de utilizadores finais por meio telefónico ou de uma 

rede informática mundial; consultoria em software; 

serviços informáticos relacionados com a procura per-

sonalizável em bases de dados informáticas e websites; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados ou documentos de 

suporte físico para formato eletrónico; serviços de tes-

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura 

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços informáticos; serviços de infor-

mação de redes, nomeadamente, prestação de infor-

mação técnica relacionada com computadores e redes 

na área de negócios comerciais e comércio electrónico; 

fornecimento de programas de gestão de riscos de se-

gurança informática; serviços de informação, conheci-

mento, e testes em matéria de segurança informática; 

serviços de garantia de qualidade; serviços informá-

ticos relacionados com a certificação de transacções 

comerciais e a preparação de relatórios em relação so-

bre as mesmas; serviços de segurança para o controle 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases 

de dados; serviços de segurança de serviços de trans-

missão de dados e transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; prestação de informa-

ções na área da Internet, rede informática mundial e 

segurança de redes de comunicação informatizadas e 

transmissão segura de dados e informação; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; reconhe-

cimento on-line de assinaturas electrónicas; backup 

externo de dados; armazenamento electrónico de 

dados; informações sobre tecnologia e programação 

informáticas através de um website; serviços de carto-

grafia; computação em nuvem; serviços de fornecimen-

to de alojamento em nuvem; prestação de utilização 

temporária de software não-descarregável em nuvem 

e software de computação em nuvem; armazenamento 

electrónico de dados; fornecimento de sistemas in-

formáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; aluguer de software 

de entretenimento; investigação técnica no domínio da 

compensação por emissões de carbono; prestação de 

informações, assessoria e consultadoria relacionadas 

com compensações relativas a emissões de carbono; 

prestação de informação tecnológica sobre inovações 

ecológicas e aceitáveis do ponto de vista ambiental; 

serviços de testes, avaliação e controlo ambientais; in-

vestigação no domínio da protecção e conservação am-

biental; investigação e prestação de informações cien-

tíficas em matéria de alterações climáticas; serviços de 

consultadoria científica e industrial relacionados com 

combustíveis, emissões de combustíveis e dióxido de 

carbono e questões ambientais; serviços de ciência e 

tecnologia relacionados com recomendação de linhas 

de acção para reduzir a emissão de dióxido de carbo-

no de uma forma economicamente eficiente; serviços 

de ciência e tecnologia relacionados com a gestão de 

programas de compensação pela emissão de carbono; 

serviços de investigação, gestão e protecção ambiental; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165088

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : INDUSTRIAS ALCORENSES 

CONFEDERADAS, S.A. (INALCO, S.A.)

 地址 Endereço : Partida Saleretes, s/n, 12110 L’Alcora 

(Castellón), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos e molduras; balcões 

para lavatórios, bancadas [peças de móveis]; recipien-

tes, não metálicos, para armazenamento ou transporte; 

osso, chifre, baleia ou madrepérola, em bruto ou semi-

trabalhados; concha; espuma-do-mar; âmbar amarelo.

[540] 商標 Marca : 

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

lha, preta e branca tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/165089

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : INDUSTRIAS ALCORENSES 

CONFEDERADAS, S.A. (INALCO, S.A.)

 地址 Endereço : Partida Saleretes, s/n, 12110 L’Alcora 

(Castellón), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção (não metáli-

cos); tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e betume; construções transportáveis não 

metálicas; monumentos, não metálicos, nomeadamen-

te, ladrilhos, pedras da calçada para pavimentação e 

pavimentos e revestimentos cerâmicos e de grés, azu-

lejos, não metálicos, para construção.

[540] 商標 Marca : 

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

lha e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/165090

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : INDUSTRIAS ALCORENSES 

CONFEDERADAS, S.A. (INALCO, S.A.)

 地址 Endereço : Partida Saleretes, s/n, 12110 L’Alcora 

(Castellón), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção (não metáli-

cos); tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e betume; construções transportáveis não 

metálicas; monumentos, não metálicos, nomeadamen-

te, ladrilhos, pedras da calçada para pavimentação e 

pavimentos e revestimentos cerâmicos e de grés, azu-

lejos, não metálicos, para construção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165091

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : INDUSTRIAS ALCORENSES 

CONFEDERADAS, S.A. (INALCO, S.A.)

 地址 Endereço : Partida Saleretes, s/n, 12110 L’Alcora 

(Castellón), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção (não metáli-

cos); tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e betume; construções transportáveis não 

metálicas; monumentos, não metálicos, nomeadamen-

te, ladrilhos, pedras da calçada para pavimentação e 

pavimentos e revestimentos cerâmicos e de grés, azu-

lejos, não metálicos, para construção.

[540] 商標 Marca : 

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

lha, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/165092

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[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”.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165093

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[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/165094

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : Nissin Foods Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku Osaka 532-8524, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; 

tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cere-

ais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; 

açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, fermento 

em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); 

especiarias; gelo; talharim; talharim fresco; talharim 

seco; talharim instantâneo; talharim refrigerado; 

talharim congelado; refeições preparadas à base de 

talharim; refeições preparadas à base de talharim 

refrigerado; refeições preparadas à base de talharim 

congelado; massas alimentares; massas alimentares 

frescas; massas alimentares secas; massas alimentares 

instantâneas; massas alimentares refrigeradas; massas 

alimentares congeladas; refeições preparadas à base 

de massas alimentares; refeições preparadas à base de 

massas alimentares refrigeradas; refeições preparadas 

à base de massas alimentares congeladas; sanduíches; 

sanduíches de hambúrguer; pizzas; sanduíches de 

cachorro-quente; empadas de carne; pãezinhos; tem-

peros; preparações de cereais; alimentos farináceos; 

refeições preparadas constituídas principalmente por 

cereais; arroz cozido; arroz seco cozido; arroz ins-

tantâneo; arroz refrigerado cozido; arroz congelado 

cozido; refeições preparadas à base de arroz; refeições 

preparadas à base de arroz refrigeradas; refeições pre-

paradas à base de arroz congelado; almoços em caixas 

constituídos principalmente por arroz, com adição de 

carne, peixe ou legumes; ravioli; misturas instantâneas 

de confeitaria; molhos para massas alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165097

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[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 e produtos de higiene pes-

soal não medicinais; dentífricos não medicinais; per-

fumaria, óleos essenciais; preparações para branquear 

e outras substâncias para uso em lavandaria; produtos 

para limpar, polir, raspar e desengordurar; cosméticos; 

produtos de beleza; produtos para os cuidados de bele-

za; produtos de maquilhagem; primários (“primers”) 

ou bases de maquilhagem; preparações para maquilha-

gem; verniz para as unhas; preparações para remover o 

verniz; pestanas postiças; unhas postiças; óleos, leites, 

cremes ou espumas para limpeza do rosto; prepara-
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ções para remover a maquilhagem; loções, leites, cre-

mes ou óleos para uso cosmético; cremes ou óleos de 

massagem para o rosto ou para o corpo; preparações 

para branquear a pele; preparações cosméticas para os 

cuidados da pele; preparações cosméticas para os cui-

dados do corpo; máscaras de beleza; panos ou tecidos 

impregnados com um produto para a limpeza da pele 

[para uso cosmético]; preparações não medicinais para 

tratamento da acne; preparações de protecção solar; 

preparações cosméticas para banhos; preparações para 

os cuidados dos cabelos; óleos essenciais para uso pes-

soal; algodão e cotonetes de algodão para uso cosmé-

tico; kits de cosméticos; perfumes; sabões; artigos de 

higiene pessoal; produtos e substâncias de higiene pes-

soal não medicinais; soros de beleza; soros para a pele 

não medicinais; produtos para os cuidados da pele, 

produtos de limpeza, tónicos, esfoliantes e hidratantes; 

cremes, loções e geles para a pele não medicinais; cre-

mes e loções para as mãos e para o corpo, geles para o 

banho e para o duche; produtos para esfoliação do cor-

po, pós para o corpo; óleos de banho e sais de banho 

não medicinais; loções para os cabelos, produtos para 

os cuidados dos cabelos, produtos cosméticos para os 

cuidados dos cabelos, incluindo champôs e produtos 

de enxaguamento, produtos amaciadores; cotonetes 

para fins cosméticos; bolas de algodão para aplicação 

de cosméticos; bolas de algodão para remoção de cos-

méticos; sabões não medicinais; loções capilares não 

medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165098

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : 灣區文化傳媒集團有限公司

 BAY AREA CULTURE MEDIA GROUP COM-

PANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港長沙灣長沙灣道650號中國船舶大

廈6樓3室

 Office 3 6/F China Ship Building Tower 650 Cheung 

Sha Wan Road Cheung Sha 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告傳播；廣告；廣告宣傳；組織商業或

廣告展覽；計算機網絡上的在線廣告；廣告版面設計；廣

告稿的撰寫；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢；商業

評估；為零售目的在通訊媒體上展示商品；市場分析。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165099

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : 灣區文化傳媒集團有限公司

 BAY AREA CULTURE MEDIA GROUP COM-

PANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港長沙灣長沙灣道650號中國船舶大

廈6樓3室

 Office 3 6/F China Ship Building Tower 650 Cheung 

Sha Wan Road Cheung Sha 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告傳播；廣告；廣告宣傳；組織商業或

廣告展覽；計算機網絡上的在線廣告；廣告版面設計；廣

告稿的撰寫；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢；商業

評估；為零售目的在通訊媒體上展示商品；市場分析。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165100

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : SPINA ABBONDANZA

 地址 Endereço : Via Quattronari 48 - Pellaro 89134 

Reggio Calabria (RC) 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 : Sacos de couro; carteiras; porta-

-moedas; mochilas; estojos para chaves; sacos para 

cosméticos vazios; artigos de bagagem [vendida vazia]; 

bandoleiras de couro; sacos em couro para embalagem 

de produtos; caixas de couro; chapéus-de-chuva; ben-

galas; couro; imitação de couro; roupas para animais 

de estimação; arreios; sacos para transportar bebés; 

rédeas para guiar crianças; etiquetas de bagagem; cor-

reias para bagagem.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165101

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : SPINA ABBONDANZA

 地址 Endereço : Via Quattronari 48 - Pellaro 89134 

Reggio Calabria (RC) 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 : Roupas [vestuário]; artigos de vestu-

ário para senhoras; roupa interior; pijamas; roupa de 

banho; casacos; roupa para desporto; fatos para festas 

ou de cerimónia; gabardinas; sapatos; lenços de cabeça 

ou pescoço; gravatas; babetes; bonés sendo chapelaria; 

tapa-orelhas para protecção contra o frio; peúgas; lu-

vas [vestuário]; cintos; aventais [vestuário]; máscaras 

para dormir.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165102

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : SPINA ABBONDANZA

 地址 Endereço : Via Quattronari 48 - Pellaro 89134 

Reggio Calabria (RC) 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 : Serviços publicitários; serviços de 

agência de importação e exportação; fornecimento de 

informações sobre preços de mercadorias; processa-

mento de texto; serviços de fotocópia; configuração de 

bases de dados de sistemas de informações informáti-

cos; serviços de contabilidade; serviços de assessoria 

para gestão de negócios comerciais; assistência em 

gestão comercial ou industrial; relações públicas; lei-

lões; pesquisas de mercado; organização e realização 

de feiras comerciais; publicidade por correspondência; 

serviços de compras em linha; informações e assesso-

ria comercial para consumidores na escolha de produ-

tos e serviços; serviços de agência de compra e venda 

para terceiros; serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso de roupas; serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso de acessórios de vestuário; serviços 

de venda a retalho e de venda por grosso de sapatos; 

serviços de venda a retalho e de venda por grosso de 

artigos de couro; serviços de venda a retalho e de ven-

da por grosso de jóias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165104

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : TOHO CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2-2, Yu rakucho, Ch iyoda-Ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Sacos de papel; cartuchos de papel, 

de forma cónica; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou 

plástico para embalagem; recipientes em papel; papel 

para embalagem de alimentos; embalagens de papel 

para levar comida para fora; sacos de compras em pa-

pel ou plástico; decorações de papel para alimentos; 

toalhas de papel; produtos de impressão; papel de de-

senho; lenços de papel; papel; álbuns; cartões; cader-

nos; folhas de cadernos; lápis; tampas de canetas; por-

ta-minas; canetas esferográficas; pincéis para escrever; 

lápis de cera; apara-lápis, eléctricos ou não eléctricos; 

borrachas para apagar; matérias para carimbar para 

papelaria; marcadores de livros; bases para secretá-

rias; réguas para desenhar; pedras de tinta [recipientes 

para tinta]; almofadas para carimbos; autocolantes 

[artigos de papelaria]; paus de tinta; caixas para ca-

netas; pisa-papéis; tintas da China; cartões de crédito 

sem codificação magnética; estojos para escrita [artigos 

de papelaria]; carimbos de escritório [selos]; cartões 

de visita; suportes para crachás [artigos de escritório]; 

capas para papéis; clipes para papéis; artigos de pape-

laria; artigos de escritório, excepto móveis; partituras 

musicais impressas; calendários; revistas [periódicos]; 

livros; cadernos para escrever ou desenhar; diários; 

panfletos; cartazes; fotografias [impressas]; suportes 

para fotografias; cartão; figurinhas [estatuetas] de pa-

pel machê; argila para modelagem; fita adesiva [pape-

laria]; pranchetas de desenho; máquinas de escrever, 

eléctricas ou não eléctricas; globos terrestres; giz de 

alfaiate; materiais para modelagem; publicações im-

pressas; porta-passaportes; bolsas para passaportes; 

omikuji [lotes sagrados] [tiras de papel impressas usa-

das para adivinhação].

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/165105

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : TOHO CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2-2, Yu rakucho, Ch iyoda-Ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; camisolas; camisas; 

pijamas; roupa interior e vestuário interior; fatos de 

banho; toucas de banho; corpetes interiores; camise-

tas; roupões de banho; vestuário exterior; quimonos; 

aventais [vestuário]; lenços de cabeça ou pescoço; ho-

siery; faixas para os pulsos; luvas [vestuário]; mitenes; 

gravatas; lenços de pescoço; bandanas; tapa-orelhas 

[vestuário]; chapelaria para vestir; suspensórios para 

peúgas; suspensórios; cintas; cintos de couro [vestu-

ário]; calçado; sandálias; botas; galochas; botas para 

desporto; sapatos para desporto; chuteiras de futebol; 

sapatos de ginástica; sapatos de corrida [com pinos de 

metal]; sapatos de escalada [com pinos de metal]; ta-

mancos de madeira de estilo japonês [geta]; sapatos ou 

sandálias esparto; fatos de máscaras; fatos de corpo in-

teiro; camisolas para desporto; jerseys para desporto; 

vestuário para cerimónias religiosas; faixas para vestir; 

toucas para o duche; máscaras para dormir; capas de 

cabeleireiro; faixas para a transpiração; faixas para os 

pulsos para desporto; faixas para a transpiração para 

desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165106

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : TOHO CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2-2, Yu rakucho, Ch iyoda-Ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos adaptados para uso com recep-

tores de televisão; jogos; brinquedos para animais de 

estimação; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; 

instrumentos musicais de brincar; máscaras de brin-

quedo; máscaras de fantasia; tendas para brincar; 

aparelhos para jogos; “slot-machines”; máquinas 

de jogos de arcada; máquinas de flíperes accionadas 

com ou sem moedas; máquinas de jogos de vídeo de 

uso doméstico; jogos portáteis com ecrãs de cristais 

líquidos; jogos e brinquedos portáteis com funções de 

telecomunicações; quebra-cabeças; brinquedos para 

fazer bolas de sabão; papagaios de papel; volantes chi-

neses (Jianzi); piscinas [artigos de brincar]; bóias de 

natação; brinquedos sob a forma de esparguete para 

piscinas; equipamento desportivo; balões de brincar; 

brinquedos; veículos de brinquedo; kits de modelos de 

brinquedos; figuras de brinquedos; figuras de acção; 

piões; ioiôs; conjuntos de edifícios para brincar; blocos 

de construção para brincar; luvas de brincar; espadas 

de kendo de madeira; cromos para jogos; bonecas; 

casas de bonecas; roupas para bonecas; jogos de ta-

buleiro; aparelhos de prestidigitação; bolas de bilhar; 

bolas de brincar; cordas de saltar; redes para desporto; 

protectores de cintura para desporto; proteções para 

as palmas das mãos [artigos de desporto]; proteções 

desportivas para as pernas; suportes para fixação ao 

braço [artigos de desporto]; cintas (artigos de despor-

to); cintos para desportos; protecções desportivas para 

o rosto; protectores de peito para desporto; luvas para 

desporto; redes para borboletas; aparelhos para cultu-

rismo; equipamento para tiro ao arco; chamarizes para 

caça; patins com rodas; pranchas de skate; ornamentos 

para árvores de Natal, excepto artigos de iluminação 

e confeitaria; brinquedos de fantasia para festas; fo-

gos de artifício de brincar; canas de pesca; varas de 

majorettes; escudos de camuflagem enquanto artigos 

de desporto; raspadinhas para jogar jogos de lotaria; 

bilhetes de loteria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165107

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : TOHO CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2-2, Yu rakucho, Ch iyoda-Ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Produções teatrais; organização de 

espectáculos [serviços de empresário]; organização 

e direcção de concertos; produção de espectáculos; 

fornecimento de música em linha, não descarregável; 

fornecimento de filmes, não descarregáveis, através 

de serviços de vídeo a pedido; fornecimento de pro-

gramas de televisão, não descarregáveis, através de 
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serviços de vídeo a pedido; fornecimento de vídeos 

em linha, não descarregáveis; fornecimento de insta-

lações para a produção de produtos de vídeo, cinema 

e fotografia; apresentações de cinema; apresentação 

de espectáculos ao vivo; apresentação de programas 

de variedades; apresentação de espectáculos circen-

ses; espectáculos teatrais fornecidos em locais de re-

presentação; apresentação de espectáculos musicais; 

produção de programas de televisão; produção de 

programas de rádio e televisão; fornecimento de ins-

talações recreativas; serviços de parques de diversões 

e parques temáticos; prestação de serviços de parques 

aquáticos; serviços de entretenimento, nomeadamente, 

fornecimento de textos e gráficos não descarregáveis 

apresentados em dispositivos de comunicação móvel 

através de uma rede mundial de computadores e redes 

sem fios; fornecimento de instalações de karaoke; for-

necimento de instalações para museus [apresentação, 

exposições]; serviços de instrução; informações sobre 

educação; serviços de biblioteca móvel e serviços de 

biblioteca itinerante; publicação m linha de livros e 

revistas electrónicas; distribuição de filmes; aluguer 

de brinquedos; aluguer de equipamentos de jogos; re-

alização de visitas guiadas; serviços de adestramento 

animal; serviços de modelos para artistas plásticos; 

organização de loterias; aluguer de aquários de inte-

rior; aluguer de aparelhos de iluminação para cenários 

de cinema ou estúdios de cinema; serviços de jogos 

fornecidos em linha a partir de uma rede informática; 

serviços de salões de jogos de realidade virtual; servi-

ços de entretenimento sob a forma de jogos de fuga de 

espaços interiores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165112

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : 時時同雲科技（北京）有限責任公

司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院路7號8層808室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 五金器具；普通金屬製鑰匙圈；現金保

險箱；存儲和運輸用金屬容器；金屬標簽；鈎子（金屬器

具）；金屬托盤；青銅；金屬鎖（非電）；錢箱（金屬或非

金屬）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165113

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : 時時同雲科技（北京）有限責任公

司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院路7號8層808室

 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 : 食品包裝機；電動榨果汁機；工業用噴

墨打印機；工業打標機；包裝機；打包機；食品加工機（電

動）；清洗設備；貼標簽機（機器）；自動售貨機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165114

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : 時時同雲科技（北京）有限責任公

司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院路7號8層808室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店；養老院；動物寄養；出租椅子、桌

子、桌布和玻璃器皿；咖啡館；日間托兒所（看孩子）；住

所代理（旅館、供膳寄宿處）；提供野營場地設施；餐館；

餐廳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165115

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : 時時同雲科技（北京）有限責任公

司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院路7號8層808室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : 數據處理設備；計算機外圍設備；計算

機硬件；商品電子標簽；可下載的手機應用軟件；計算機

軟件（已錄製）；驗鈔機；收銀機；人臉識別設備；衡量器

具；視頻顯示屏；平板電腦；交互式觸屏終端；具有人工

智能的人形機器人；電子交互式白板；銷售終端機（POS

機）；條形碼讀出器；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

用裝置及儀器；處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的

裝置和儀器；錄製、通訊、重放聲音或影像的裝置；磁性

數據載體，錄音盤；光盤，DVD盤和其他數字存儲媒介；

投幣啟動裝置的機械結構；計算機器，數據處理裝置，計

算機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165116

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : 時時同雲科技（北京）有限責任公

司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院路7號8層808室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件出租；電子數據存儲；平臺即

服務（PaaS）；軟件即服務（SaaS）；驅動及操作系統軟

件開發；計算機技術諮詢；為檢測故障監控計算機系統；

文檔數字化（掃描）；計算機系統遠程監控；雲計算；數

據加密服務；計算機軟件安裝；電子收款機系統用計算

機程序開發；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/165117

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : GUNGHO ONLINE ENTER-

TAINMENT, INC.

 地址 Endereço : Pacific Century Place Marunouchi, 

1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-6221, 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 : Programas de jogos de computa-

dor (incluindo software descarregável); programas 

de computador (incluindo software descarregável); 

programas de jogos para telefones móveis (incluindo 

software descarregável); programas para telefones 

móveis (incluindo software descarregável); progra-

mas de jogos para telefones inteligentes (incluindo 

software descarregável); programas para telefones 

inteligentes (incluindo software descarregável); pro-

gramas de jogos para terminais portáteis (incluindo 

software descarregável); programas para terminais 

portáteis (incluindo software descarregável); circuitos 

electrónicos, cartões magnéticos, CD-ROMs, DVD-

-ROMs e outros suportes gravados com programas de 

computador; programas de jogos para máquinas de 

jogos de vídeo de salão de jogos (incluindo software 

descarregável); programas para máquinas de jogos de 

vídeo de uso doméstico (incluindo software descarre-

gável); circuitos electrónicos, cartões magnéticos, CD-

-ROMs, DVD-ROMs, cartuchos e outros suportes 

gravados com programas para máquinas de jogos de 

vídeo de uso doméstico; programas para jogos portá-

teis com ecrãs de cristal líquido (incluindo software 

descarregável); circuitos electrónicos, cartões mag-

néticos, CD-ROMs, DVD-ROMs, cartuchos e outros 

suportes gravados com programas para jogos portáteis 

com ecrãs de cristal líquido; discos compactos [áudio-

-vídeo], discos de vídeo [áudio-vídeo], DVDs [áudio-

-vídeo], cartões magnéticos [áudio-vídeo], discos mag-

néticos [áudio-vídeo] e discos ópticos [áudio-vídeo]; 

ficheiros de música descarregável; ficheiros de imagens 

descarregáveis; publicações electrónicas; correias para 

telemóveis; capas para telefones inteligentes; altifalan-

tes; encaixes anti-poeira para entradas de auriculares; 

canetas electrónicas para máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; canetas electrónicas para máquinas 

e aparelhos electrónicos; auscultadores; molduras digi-

tais para fotografias; dados monetários, dados de itens 

e dados adicionais em jogos para programas de jogos 

para telemóveis e telefones inteligentes (incluindo 

software descarregável); baterias e pilhas; campainhas 

eléctricas; óculos [monóculos e óculos de protecção]; 

máquinas e aparelhos fotográficos; máquinas e apare-

lhos cinematográficos; máquinas e aparelhos ópticos; 

desenhos animados; filmes cinematográficos; mega-

fones; assistentes digitais pessoais sob a forma de um 

relógio; telefones inteligentes; capacetes de protecção 

para desporto; filmes cinematográficos impressiona-

dos; filmes de diapositivos impressionados; molduras 

para filmes de diapositivos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165118

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : GUNGHO ONLINE ENTER-

TAINMENT, INC.

 地址 Endereço : Pacific Century Place Marunouchi, 

1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-6221, 

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 : Gaiolas para insectos; redes para 

borboletas; kits para coleccionadores de insectos; 

brinquedos; bonecas; máquinas e aparelhos de jogos; 

equipamento de bilhar; jogos Go; xadrez japonês [jogos 

de Shogi]; jogos de dados; jogos de dados japoneses 

[Sugoroku]; copos para dados; jogos de damas chine-

ses [jogos]; jogos de xadrez; jogos de damas [conjuntos 

de jogos de damas]; aparelhos de prestidigitação; jogos 

de dominó; Mah-jong; brinquedos para animais de 

estimação; produtos de roer para cães de estimação; 

equipamentos de desporto; equipamento de pesca; 

máquinas e aparelhos de entretenimento para uso em 

parques de diversão; “slot-machines” [máquinas de 

jogos]; máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; 

máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico; jogos 

com cromos para coleccionar; cartas para jogos com 

cromos para coleccionar; brinquedos para bebés; 

triciclos para crianças [brinquedos]; cartas de jogar 

japonesas [utagaruta]; cartas de jogar; cartas de jogar 

japonesas [hanafuda]; máquinas de jogos portáteis 

com ecrãs de cristais líquidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165120

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : GUNGHO ONLINE ENTER-

TAINMENT, INC.

 地址 Endereço : Pacific Century Place Marunouchi, 

1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-6221, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Informações relacionadas a serviços 

de jogos fornecidas em linha a partir de uma rede de 

computadores; informações relacionadas a serviços 

de jogos fornecidas em linha a partir de uma rede de 

telemóveis; informações relacionadas a serviços de 

jogos fornecidas em linha a partir de uma rede de tele-

fones inteligentes; informações relacionadas a serviços 

de jogos fornecidas em linha a partir de uma rede de 

terminais portáteis; informações relacionadas com 

serviços de jogos fornecidas em linha a partir de uma 

rede de máquinas de jogos de uso doméstico; infor-

mações relacionadas com serviços de jogos fornecidas 

em linha a partir de uma rede de jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos; serviços de jogos fornecidos 

em linha a partir de uma rede de computadores; servi-

ços de jogos fornecidos em linha a partir de uma rede 

de telemóveis; serviços de jogos fornecidos em linha 

a partir de uma rede de telefones inteligentes; servi-

ços de jogos fornecidos em linha a partir de uma rede 

de terminais portáteis; serviços de jogos fornecidos 

em linha a partir de uma rede de jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos; serviços de jogos para má-

quinas de jogos de uso doméstico fornecidos em linha 

a partir de redes de telecomunicações; organização e 

planeamento de apresentações de filmes, espectáculos, 

peças de teatro ou apresentações musicais; organiza-

ção, planeamento e realização de eventos de entre-

tenimento relacionados com jogos, excluindo filmes, 

espectáculos, peças teatrais, apresentações musicais, 

eventos desportivos, corridas de cavalos, corridas de 

bicicleta, corridas de barcos e corridas de automóveis; 

organização, planeamento e realização de eventos de 

entretenimento, excluindo filmes, espectáculos, peças 

teatrais, apresentações musicais, eventos desportivos, 

corridas de cavalos, corridas de bicicleta, corridas de 

barcos e corridas de automóveis; fornecimento de pu-

blicações electrónicas e fornecimento de informações 

relacionadas a publicações electrónicas; fornecimento 

de imagens, vídeos, som e música a partir de uma rede 

de computadores; fornecimento de imagens, vídeos, 

som e música a partir de uma rede de terminais portá-

teis; fornecimento de imagens, vídeos, som e música a 

partir de uma rede de máquinas de jogos de vídeo de 

uso doméstico; exibição de filmes, produção de filmes 

ou distribuição de filmes; produção de fitas de vídeo 

no campo da educação, cultura, entretenimento ou 

desporto [não para filmes ou programas de televisão 

e nem para publicidade ou anúncios publicitários]; 

direcção de programas de rádio e televisão; aluguer 
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de filmes cinematográficos; agência de fornecimento 

de dados sobre moedas e itens em jogos fornecidos em 

linha a partir de uma rede de computadores; serviços 

de animações lúdicas (divertimentos); organização, 

planeamento e realização de competições desportivas; 

apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de edu-

cação e instrução relacionados com artes, artesanato, 

desporto ou cultura geral; aluguer de brinquedos; alu-

guer de máquinas e aparelhos de diversão; aluguer de 

máquinas e aparelhos de jogos; fotografia; fornecimen-

to de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação educacional; organização, 

condução e realização de seminários; aluguer de dis-

cos ou fitas magnéticas gravadas com som; aluguer de 

máquinas e aparelhos cinematográficos; fornecimento 

de instalações de diversão; aluguer de fitas magnéticas 

gravadas com imagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165121

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA 

Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos de vídeo; programas 

de jogos de vídeo; programas de jogos de computador; 

software de jogos de computador; discos de jogos de 

vídeos e cartuchos; programas de jogos para telemó-

veis; programas de jogos de computador descarre-

gáveis; programas de jogos de vídeo descarregáveis; 

programas de jogos de vídeo para uso com máquinas 

de jogos de vídeo; estojos para telemóveis; gráficos, 

imagens e imagens animadas descarregáveis para com-

putadores ou telemóveis apresentando cenas e caracte-

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

cos compactos gravados; música descarregável através 

de uma rede de computador global e dispositivos sem 

fios; sistemas de computador; computadores; placas de 

jogos de arcada; discos de vídeo gravados e cassetes de 

vídeo; publicações electrónicas (descarregáveis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165122

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA 

Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de jogos online; provisão de 

informação relacionada com jogo online; provisão de 

instalações para divertimento; fornecimento de servi-

ços de arcadas de diversões; provisão de informação 

relacionada com instalações de divertimento; parques 

de divertimento; provisão de informação relacionada 

com parques de divertimento; provisão de entreteni-

mento sob a forma de imagens online, filmes, imagens 

em movimento e gráficos; fotografia; planeamento, 

gestão de torneios de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165123

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : 森田藥粧股份有限公司

 MORITA BIOTECH CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣臺中市南屯區三和里永春東七

路878-57號

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

chung City 40874, Taiwan (R.O.C.), China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品、燙髮劑、染髮劑、洗髮劑、護髮

劑、梳妝用油、肥皂、美容面膜、洗衣劑、洗澡用化妝品、

個人用除臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165124

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05
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[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 : 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/165125

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[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; venda a retalho e venda por grosso 

de artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165126

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[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 moe-

das; “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; apa-

relhos 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/165127

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[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 moe-

das; “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; apa-

relhos electrónicos para o fornecimento de bolas para 

máquinas de “pinball”; “slot machines” para salões de 

“pachinko”.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165128

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[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 moe-

das; “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; apa-

relhos 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/165129

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[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 moe-

das; “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; apa-

relhos 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/165130

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[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 moe-

das; “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; apa-
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relhos 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/165131

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[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 moe-

das; “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; apa-

relhos 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/165132

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、黑色、白色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165133

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、黑色、白色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165134

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[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/165135

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company
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 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/165136

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : SUNRISE INC.

 地址 Endereço : 2-44-10 Kami-igusa, Suginami-ku, 

Tokyo, 167-0023, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos de vídeo para com-

putador; programas de jogos de vídeo para compu-

tador descarregáveis através de uma rede de teleco-

municações; programas de jogos para jogos portáteis 

com ecrãs de cristais líquidos; circuitos electrónicos, 

cartões de memória, discos ópticos e outros suportes 

de gravação gravados com programas de jogos para jo-

gos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; programas 

de jogos descarregáveis e dados adicionais para jogos 

portáteis com ecrãs de cristais líquidos; ficheiros de 

música e de áudio descarregáveis via internet e noutros 

meios de comunicação; ficheiros de imagens descar-

regáveis via internet e outros meios de comunicação; 

programas de computador; programas de computador 

e respectivos dados adicionais descarregáveis; progra-

mas e respectivos dados adicionais descarregáveis para 

telefones inteligentes e telefones móveis; publicações 

electrónicas descarregáveis; publicações descarregá-

veis em formato electrónico; vídeos descarregáveis; 

imagens fixas e animadas descarregáveis, imagens fi-

xas e animadas com áudio e vídeo de personagens; fil-

mes de desenhos animados (descarregáveis); desenhos 

animados sob a forma de filmes cinematográficos; de-

senhos animados (descarregáveis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165137

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : SUNRISE INC.

 地址 Endereço : 2-44-10 Kami-igusa, Suginami-ku, 

Tokyo, 167-0023, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Produção de vídeo, música, áudio e 

som no campo da animação, jogos ou entretenimento, 

excepto para filmes, programas de televisão e publici-

dade; fornecimento de informações relacionadas com 

a produção de vídeo, música, áudio e som no domínio 

da animação, jogos ou entretenimento, excepto para 

filmes, programas de televisão e publicidade; forne-

cimento de vídeos de animação através da internet e 

outros meios de comunicação; fornecimento de infor-

mações relacionadas com o fornecimento de vídeos 

de animação através da internet e outros meios de 

comunicação; fornecimento de jogos através da inter-

net e outros meios de comunicação; fornecimento de 

informações relacionadas com o fornecimento de jo-

gos através da internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de publicações electrónicas; fornecimen-

to de informações relacionadas com o fornecimento 

de publicações electrónicas; fornecimento de jogos de 

computador (não descarregáveis) através da internet 

e de redes de telefones móveis; fornecimento de jogos 

em linha [não descarregáveis] via redes de computa-

dores; organização de competições de jogos em linha; 

organização de competições de jogos de computador; 

organização e realização de competições de jogos de 

computador; fornecimento de música em linha, não 

descarregável; fornecimento de filmes através da inter-

net; fornecimento de banda desenhada em linha não 

descarregável; fornecimento de vídeos em linha, não 

descarregáveis; fornecimento de publicações electróni-

cas em linha [não descarregáveis].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165138

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Ficheiros de imagem descarregáveis, 

ficheiros de música descarregáveis, vídeos pré-grava-

dos, gravações de áudio contendo música e software 

de aplicação para telemóveis; aplicativos de software; 

aplicativos de software para telefones inteligentes; 

aplicações de software informático descarregáveis; 

software aplicativo descarregável para telefones inteli-

gentes; capas para telefones inteligentes e telemóveis; 

estojos para telefones inteligentes e telemóveis; capas 

protectoras para telefones inteligentes; braços exten-

síveis utilizados como acessórios para smartphones; 

suportes adaptados para smartphones, telemóveis; 

correias para smartphones, telemóveis; baterias; carre-

gadores de baterias; carregadores USB (carregadores 

de baterias); cabos USB; auriculares, auscultadores; 

auscultadores com microfone; películas protetoras 

adaptadas para smartphones, telemóveis; software de 

computador; acessórios para computadores, smartpho-

nes, dispositivos electrónicos e telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165139

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

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

intercâmbio de vídeos na Internet; fornecimento de 

acesso a bases de dados; difusão e recepção de áudio, 

vídeo, imagens e filmes, textos e dados; telecomunica-

ções; serviços de transmissão de áudio e vídeo [strea-

ming]; serviços de transmissão de material de áudio e 

vídeo [streaming] em redes de comunicações globais; 

transmissão de informação através de redes de comu-

nicações electrónicas; transmissão electrónica de da-

dos; serviços de comunicações pessoais por redes sem 

fios; provisão de acesso a redes de telecomunicações 

para a transmissão e recepção de dados/sons ou ima-

gens; informações, consultoria e aconselhamento para 

os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165140

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Difusão de conteúdos para fins edu-

cacionais e de entretenimento; difusão de conteúdos 

para f ins de formação; serviços de divertimento; 

organização e apresentação de espectáculos, compe-

tições, e eventos de entretenimento; organização de 

espectáculos educacionais; organização de espetáculos 

culturais; organização de competições educacionais, 

de entretenimento, e culturais; organização e apresen-

tação de performances; serviços de educação on-line; 

serviços de publicação digital on-line; serviços online 

de publicações eletrónicas, não descarregáveis; infor-

mação, consultadoria e aconselhamento para educa-

ção, entretenimento, cultura e formação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165141

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Alojamento de conteúdos multimédia 

educacional e de entretenimento para terceiros; alo-

jamento de conteúdos digitais na internet; alojamento 

e instalação on-line da web para outras pessoas para 

compartilhamento de conteúdo on-line; serviços de 

alojamentos interactivos que permitam aos usuários a 

publicação e partilha dos seus conteúdos multimédia 

online; concepção e desenvolvimento de computadores 

e de programas de computadores; serviços de TI (tec-
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nologias de informação); plataformas como um serviço 

[PaaS]; serviços de provedor de serviços de aplicação; 

software como serviço [SaaS]; serviços de assessoria 

relacionados com programação de computadores; con-

sultoria em tecnologia de telecomunicações; serviços 

de consultoria em tecnologias de informação [IT]; alo-

jamento de plataformas na Internet; armazenamento 

eletrónico de dados; fornecimento de um sítio Web 

para armazenamento eletrónico de fotografias digitais 

e vídeos; hospedagem de websites.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165142

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

 地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

lands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e prepara-

dos e produtos farmacêuticos para venda em farmá-

cias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165144

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

 地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

lands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Provisão de informação em áreas de 

farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos, 

saúde e bem estar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165145

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

 地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

lands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e prepara-

dos e produtos farmacêuticos para venda em farmá-

cias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165146

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

 地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

lands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software descarregável sendo relacio-

nados com aplicações móveis para a provisão de infor-

mação sobre farmacêuticos, medicamentos, dispositi-

vos médicos, saúde e bem estar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165148

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

 地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

lands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Provisão online de software não des-

carregável para a provisão e gestão de informação so-

bre saúde sobre cuidados de saúde; pesquisa científica 

para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165149

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon



4594 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2020 年 4 月 1 日

 地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

lands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Provisão de informação em áreas de 

farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos, 

saúde e bem estar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165150

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

 地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

lands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e prepara-

dos e produtos farmacêuticos para venda em farmá-

cias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165151

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

 地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

lands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software descarregável sendo relacio-

nados com aplicações móveis para a provisão de infor-

mação sobre farmacêuticos, medicamentos, dispositi-

vos médicos, saúde e bem estar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165153

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

 地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

lands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Provisão online de software não des-

carregável para a provisão e gestão de informação 

sobre saúde sobre cuidados de saúde; pesquisa científi-

ca para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165154

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

 地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

lands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Provisão de informação em áreas de 

farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos, 

saúde e bem estar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165157

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於手機、平板電腦、掌上電腦和數字

電子設備的應用程式（軟件）；用於手機，平板電腦，掌上

電腦和數字電子設備的遊戲軟件；電子下載的時尚和珠

寶領域的出版物；手機殼；手機蓋；用於手機的支架；筆

記本電腦用手提袋；眼鏡; 太陽眼鏡；眼鏡盒；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）和教學用裝置及儀器；處理、開關、轉

換、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、傳送、重
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放聲音或影像的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，

DV D 盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結

構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；計算機軟

件；滅火設備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165158

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴金屬及其合金；包含於本類別的貴金

屬物品；包有或鍍有貴金屬的首飾；珠寶，寶石；鐘錶和

計時器具；人造珠寶；鈀，鉑，首飾，貴重金屬，未加工

或半加工貴金屬，貴重金屬合金，半寶石，銀飾品，鍍金

製品，珍珠，鑽石，翡翠，水晶，瑪瑙，珠寶，金幣，戒指，

耳環，珠寶別針，領帶別針，貴金屬別針，項鏈，胸針，吊

墜，手鐲，手鏈；及上述物品的仿製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165159

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貴金屬及其合金、貴金屬、包有或鍍有貴

金屬的首飾、珠寶、人造珠寶、寶石、鐘錶和計時器具的

零售、批發、進出口、分銷、電子或網上零售、郵購和廣

告；廣告；拍賣；商業管理；市場調查研究；為商業和/或

廣告目的組織展覽；為商業和/或廣告目的組織交易會；

公共關係；宣傳服務；為他人推銷；樣本分發；提供有關

上述所有服務的資訊及顧問服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165160

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : 三辰集團有限公司

 YLH GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌健康街1-7號致華工業大

廈11樓B室

 Flat/Rm B, 11/F Che Wah Industrial Building, No 1-7 

Kin Hong Street, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；餐廳；餐館預訂；餐館信息服務；快

餐館。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/165162

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : 八百長春生技有限公司

 EIGHT HUNDRED CHANGCHUN BIOTECH 

LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣 苗栗縣公館鄉五谷村3鄰107-

33號

 No. 107-33, Wugu Village, Gongguan Township, Miao-

li County, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；膳食纖維補充品；醫療用草本

植物萃取物；營養補充品；藥用酒【醫藥製劑】；醫療用草

藥茶；醫藥用膠囊。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/165164

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : arv

 地址 Endereço : Klerkegade 25 A, 2., 1308 Copenha-

gen, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Demonstração de produtos; apresen-

tação de produtos nos meios de comunicação, para 

fins de venda a retalho; serviços de outsourcing [assis-

tência em negócios comerciais]; promoção de vendas 

[prestada a terceiros]; disponibilização de um espaço 

de mercado online para compradores e vendedores de 

produtos e serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165166

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : 湖北極速看點科技有限公司

 Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市東湖新技術開發區關

山一路華中曙光軟件園D8棟F區

 Zone F, Building No,8, Huazhong Shuguang Software 

Area, No.1 Guangshan Road, Wuhan City, Hubei Pro-

vince, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de agências de 

publicidade; publicidade online numa rede informá-

tica; serviços publicitários através de PPC (pay-per-

-click); preparação de anúncios publicitários para ter-

ceiros; difusão de anúncios publicitários; publicidade 

através de todos os meios de comunicação pública; 

promoção de vendas para terceiros; fornecimento e 

aluguer de espaços publicitários na Internet; gestão 

de negócios comerciais; administração comercial; tra-

balhos de escritório; recolha e compilação de dados, 

informações e estatísticas para a gestão de bases de 

dados comerciais; actualização e manutenção de dados 

em bases de dados informáticas; serviços de gestão, ar-

mazenamento e recuperação de dados; processamento 

de dados; serviços de pesquisa de dados; armazena-

mento de ficheiros e documentos electrónicos para ter-

ceiros; optimização para motores de busca (SEO) para 

promoção de vendas; consultadoria em gestão de pes-

soal; serviços de agências de informações comerciais; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; aconselhamento e informações relativos 

a produtividade comercial assistida por computador; 

informações sobre produtividade comercial através de 

web sites; aconselhamento e consultadoria em relação 

aos serviços acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165167

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : 湖北極速看點科技有限公司

 Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市東湖新技術開發區關

山一路華中曙光軟件園D8棟F區

 Zone F, Building No,8, Huazhong Shuguang Software 

Area, No.1 Guangshan Road, Wuhan City, Hubei Pro-

vince, 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 : Telecomunicações; serviços de comu-

nicações áudio, visual e vídeo; serviços de áudio e 

videoconferência; serviços de comunicação prestados 

através de redes informáticas, da Internet, terminais 

de computador, telefone, meios electrónicos e redes 

privadas virtuais [VPN]; serviços de telecomunicações 

interactivas; serviços de comunicação mundial on-

-line; fornecimento de serviços de comunicações de 

voz através de protocolo Internet (VoIP); transmissão 

electrónica de dados e documentos entre utilizadores 

de computadores; transmissão de voz, dados, gráficos, 

imagens, áudio e vídeo através de redes de telecomuni-

cações, redes de comunicação sem fios [wireless], e da 

Internet; transmissão contínua de material de áudio e 

de vídeo na Internet; transmissão de informação atra-

vés de redes de comunicações eletrónicas; transmissão 

electrónica de correio e mensagens; transmissão elec-

trónica de dados; transmissão electrónica de imagens 

e fotografias através de uma rede informática mundial; 

serviços de mensagens electrónicas instantâneas; ser-

viços de emissão de áudio e vídeo através da Internet; 

fornecimento de salas de conversação e boletins elec-

trónicos on-line para transmissão de mensagens entre 

utilizadores; consultadoria no domínio da transmissão 
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de voz, dados, e documentos através de redes de te-

lecomunicações; fornecimento de acesso a bases de 

dados; fornecimento de acesso a uma rede informática 

mundial; fornecimento de acesso a portais de inter-

câmbio de vídeos na Internet; serviços de encaminha-

mento de telecomunicações; serviços de comunicações 

pessoais através de redes sem fios; fornecimento de 

acesso a redes de telecomunicação para transmissão e 

recepção de dados/som ou imagens; difusão e recepção 

de áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, texto 

e dados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165175

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : 尚瓏集團控股有限公司

 Royal Shalom Group Holdings Company Limited

 地址 Endereço : 香港新界沙田安耀街2號新都廣場15樓

6-12及15-16室

 Flat/Room 6-12 & 15-16, 15/F, Metropole Square, No.2 

On Yiu Street, Shatin, New Territories, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 互聯網上的在線廣告、人事管理顧問、人

參批發、人參進出口、人參零售、人體用藥之零售、代理

產品之報價、代理產品之投標、代理產品之經銷、代理

進出口服務、企業管理顧問、企業經營協助、企業資訊、

便利商店、個人護理產品銷售代理服務、傳銷公司服務、

冬蟲草批發、冬蟲草進出口、冬蟲草零售、凍肉食品之零

售和批發、出入口代理服務、出入口代理測量儀器、出入

口代理科學儀器、出入口批發飲料、出入口食品、分類廣

告、利用電腦網絡為他人提供商業諮詢、化妝品的批發

及零售、化學製品零售、商務代理、商品展示、商業區遷

移、商業廣告、商業管理、商業管理諮詢（顧問）、商業行

政、商業貿易及諮詢、商業貿易管理、商業資訊、商業資

訊代理、國際電腦網絡在線訂購貨物服務、在互聯網提

供廣告服務、在互聯網提供產品的宣傳活動、在網上推

銷（替他人）、在網上零售咖啡、在網上零售奶類食品、

在網上零售糖果、在網上零售醬油（調味品）、在網上零

售香料、在線拍賣、在線零售服務、在通訊媒體上出租

廣告空間、在電腦檔案中進行數據檢索（替他人）、奶粉

銷售代理服務、媒體廣告安排、媒體廣告統籌、嬰兒護

理用品銷售代理服務、安排商業展覽、宣傳建立連鎖加

盟推廣服務點的方法、實業管理、實業經營、工商廣告之

宣傳；工商廣告之策劃、設計及製作；工商管理協助、市

場推廣、市場策劃、康樂用品零售；廣告之策劃、設計及

製作；廣告代理宣傳、廣告媒體製作宣傳、廣告宣傳品遞

送、廣告服務、廣告策劃、廣告策劃及設計、廣告管理、

廣告製作、廣告設計、廣告贈品（樣品散發）、廣告贈品

製作、戶外廣告、批發中西藥物、批發乳酸飲料、批發參

茸藥材、批發含酒精的飲料、批發果汁、批發果茶、批發

植物飲料、批發汽水、批發烏梅濃汁、批發無酒精水果混

合飲料、批發葡萄汁、批發蔬菜汁、批發薑汁飲料、批發

豆類飲料、批發飲料製劑、推廣中醫藥專業之普及服務、

推銷（替他人）、提供出入口貿易服務、提供商業目的之

展覽會和展示會、提供直銷專業知識（顧問）、提供電訊

媒體廣告時段之服務、撰寫產品宣傳資料及說明書、替

他人作仲介（替其他企業購買商品或服務）、替他人作仲

介（替其他企業購買樂器）、替他人作採購商品或服務、

替他人推銷服務、替他人推銷產品、替其他企業購買商

品、替其他企業購買服務、有關企業買收之諮詢顧問、為

他人之採購服務（為其他企業採購商品及服務）、為他人

促銷產品服務、為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務

為目的之服務、為客戶建立傳媒關係、無線電廣告、燕窩

批發、燕窩進出口、燕窩零售；用作宣傳、展示陳列品及

贈品以作推廣；宣傳出入口代理服務與發行、及市場推廣

的網際網絡之網頁廣告服務；皮膚護理用品銷售代理服

務、經營出入口貿易、經營藥物批發、網上廣告、網上訂

購、網上買賣代理、網絡廣告板租賃、網絡廣告設計、網

絡拍賣、網絡購物（電子購物）、茶葉的批發及零售、藥

品的批發及零售、藥物及藥品銷售代理服務、藥物和醫療

用品之零售和批發、藥物零售、補品進出口、補品零售、

貿易商業管理、超級市場零售服務、辦公事務、農產品零

售、通過互聯網提供網上廣告、通過郵寄方式進行的商

品推銷（替他人）、通過電子網絡推銷商品（為他人）、

連鎖店零售服務、醫用儀器和設備之批發、醫用儀器和設

備之零售、醫用營養食物的出入口代理、醫用營養食物的

批發服務、醫用營養食物批發零售、醫用草本健康食品的

出入口代理、醫用草本健康食品的批發服務、醫用草本健

康食品的零售、醫用藥品的批發服務、醫用藥品的零售、

醫用西方天然草藥品的出入口代理、醫用西方天然草藥

品的批發服務、醫用西方天然草藥品的零售、醫用西方

草藥健康食品的出入口代理、醫用西方草藥健康食品的

批發服務、醫用西方草藥健康食品的零售、醫療器材之

零售服務、醫療器械的批發及零售、醫療輔助用品之批

發、醫療輔助用品之零售、醫療輔助用營養製劑之零售、

醫療輔助設備之批發、醫療輔助設備之零售、醫藥品之零

售服務、銷售中藥、銷售保健食品、銷售由天然植物提煉

而成的膠囊製成品、銷售靈芝類產品、零售中西成藥、零

售中西藥品、零售中西藥物、零售乳酸飲料、零售健康食

品、零售化妝品、零售參茸藥材、零售商舖之業務事宜管

理、零售店管理、零售店舖銷售健康食品、零售店舖銷售

小食、零售店舖銷售果汁、零售店舖銷售植物、零售店舖

銷售甜品、零售批發飲料、零售果汁、零售果茶、零售植
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物飲料、零售汽水、零售海味雜貨、零售烏梅濃汁、零售

無酒精水果混合飲料、零售燕窩、零售純淨水、零售葡萄

汁、零售蔬菜汁、零售薑汁飲料、零售護膚品、零售豆類

飲料、零售酸梅湯、零售醫療用品、零售食品、零售飲料

製劑、電台廣告設計、電腦數據庫信息分類、電腦數據庫

信息編入、電腦檔案管理、電腦檔案資料搜尋、在互聯網

上提供商業資訊服務、電腦資料庫管理、電腦資料庫編

輯、電腦資料庫資訊系統化、電腦資料庫資訊編入、電腦

資料處理、電視廣告設計、電視購物（替他人）、非醫用

X光產生器械和設備的零售服務；食品、健康食品及飲料

零售服務；食品、服裝、烹飪用具之零售和批發；食品及

飲料零售、食品批發及零售、食品銷售代理服務、食物飲

品及其有關產品批發和零售、鹿茸批發、鹿茸的進出口。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/165176

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos para os cuidados 

do corpo; produtos para os cuidados do corpo e da 

pele, nomeadamente, hidratantes para o rosto, hidra-

tantes para o corpo, tratamentos antienvelhecimento 

para o rosto; produtos antienvelhecimento para o cor-

po, especificamente cremes antienvelhecimento para 

o corpo, loções, geles, óleos, produtos de limpeza, 

sabões para o corpo, esfoliantes, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele, emolientes para a pele e produtos 

de cuidados da pele para a eliminação de rugas; trata-

mentos para o pescoço de aplicação tópica, especifi-

camente loções, cremes, geles, óleos, produtos de lim-

peza, esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar 

a pele, emolientes para a pele e produtos de cuidados 

da pele para a eliminação de rugas para o pescoço; 

tratamentos não medicinais de estrias, especificamen-

te loções, cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, 

esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar a pele, 

emolientes para a pele e produtos de cuidados da pele 

para a eliminação de rugas para o tratamento de es-

trias da pele; tratamentos não medicinais de celulite, 

especificamente loções, cremes, geles, óleos, produtos 

de limpeza, hidratantes, produtos para amaciar a pele 

para redução da celulite; tratamentos para branquear 

e/ou aclarar a pele, especificamente loções, cremes, ge-

les, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele para branquear e aclarar a pele; 

produtos para os cuidados dos cabelos, especificamen-

te vaporizadores para os cabelos, loções para os cuida-

dos dos cabelos, amaciadores para os cabelos e geles 

para os cabelos; cosméticos; produtos de limpeza, pre-

parações para branquear e outras substâncias para a 

lavagem, nomeadamente, produtos de lavagem [lixívia], 

sabão em pó e cera para lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões, nomea-

damente, sabonetes anti-transpirantes, sabões para o 

corpo, sabonetes para o banho e sabões para as mãos; 

óleos essenciais, loções capilares; dentífricos, cremes 

para o rosto e para o corpo, produtos de lavagem para 

o corpo, champôs, produtos hidratantes para o corpo, 

água-de-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodo-

rizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165177

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de venda a retalho de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados da pele, do rosto e do corpo 

e produtos de beleza; serviços de venda a retalho em 

linha de cosméticos, produtos para os cuidados pesso-

ais, produtos para os cuidados da pele, do rosto e do 

corpo e produtos de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165178

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.
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 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos para os cuidados 

do corpo; produtos para os cuidados do corpo e da 

pele, nomeadamente, hidratantes para o rosto, hidra-

tantes para o corpo, tratamentos antienvelhecimento 

para o rosto; produtos antienvelhecimento para o cor-

po, especificamente cremes antienvelhecimento para 

o corpo, loções, geles, óleos, produtos de limpeza, 

sabões para o corpo, esfoliantes, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele, emolientes para a pele e produtos 

de cuidados da pele para a eliminação de rugas; trata-

mentos para o pescoço de aplicação tópica, especifi-

camente loções, cremes, geles, óleos, produtos de lim-

peza, esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar 

a pele, emolientes para a pele e produtos de cuidados 

da pele para a eliminação de rugas para o pescoço; 

tratamentos não medicinais de estrias, especificamen-

te loções, cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, 

esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar a pele, 

emolientes para a pele e produtos de cuidados da pele 

para a eliminação de rugas para o tratamento de es-

trias da pele; tratamentos não medicinais de celulite, 

especificamente loções, cremes, geles, óleos, produtos 

de limpeza, hidratantes, produtos para amaciar a pele 

para redução da celulite; tratamentos para branquear 

e/ou aclarar a pele, especificamente loções, cremes, ge-

les, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele para branquear e aclarar a pele; 

produtos para os cuidados dos cabelos, especificamen-

te vaporizadores para os cabelos, loções para os cuida-

dos dos cabelos, amaciadores para os cabelos e geles 

para os cabelos; cosméticos; produtos de limpeza, pre-

parações para branquear e outras substâncias para a 

lavagem, nomeadamente, produtos de lavagem [lixívia], 

sabão em pó e cera para lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões, nomea-

damente, sabonetes anti-transpirantes, sabões para o 

corpo, sabonetes para o banho e sabões para as mãos; 

óleos essenciais, loções capilares; dentífricos, cremes 

para o rosto e para o corpo, produtos de lavagem para 

o corpo, champôs, produtos hidratantes para o corpo, 

água-de-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodo-

rizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165179

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de venda a retalho de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados da pele, do rosto e do corpo 

e produtos de beleza; serviços de venda a retalho em 

linha de cosméticos, produtos para os cuidados pesso-

ais, produtos para os cuidados da pele, do rosto e do 

corpo e produtos de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165180

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos para os cuidados 

do corpo; produtos para os cuidados do corpo e da 

pele, nomeadamente, hidratantes para o rosto, hidra-

tantes para o corpo, tratamentos antienvelhecimento 

para o rosto; produtos antienvelhecimento para o cor-

po, especificamente cremes antienvelhecimento para 

o corpo, loções, geles, óleos, produtos de limpeza, 

sabões para o corpo, esfoliantes, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele, emolientes para a pele e produtos 

de cuidados da pele para a eliminação de rugas; trata-

mentos para o pescoço de aplicação tópica, especifi-

camente loções, cremes, geles, óleos, produtos de lim-

peza, esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar 

a pele, emolientes para a pele e produtos de cuidados 

da pele para a eliminação de rugas para o pescoço; 

tratamentos não medicinais de estrias, especificamen-

te loções, cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, 

esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar a pele, 

emolientes para a pele e produtos de cuidados da pele 

para a eliminação de rugas para o tratamento de es-

trias da pele; tratamentos não medicinais de celulite, 

especificamente loções, cremes, geles, óleos, produtos 
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de limpeza, hidratantes, produtos para amaciar a pele 

para redução da celulite; tratamentos para branquear 

e/ou aclarar a pele, especificamente loções, cremes, ge-

les, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele para branquear e aclarar a pele; 

produtos para os cuidados dos cabelos, especificamen-

te vaporizadores para os cabelos, loções para os cuida-

dos dos cabelos, amaciadores para os cabelos e geles 

para os cabelos; cosméticos; produtos de limpeza, pre-

parações para branquear e outras substâncias para a 

lavagem, nomeadamente, produtos de lavagem [lixívia], 

sabão em pó e cera para lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões, nomea-

damente, sabonetes anti-transpirantes, sabões para o 

corpo, sabonetes para o banho e sabões para as mãos; 

óleos essenciais, loções capilares; dentífricos, cremes 

para o rosto e para o corpo, produtos de lavagem para 

o corpo, champôs, produtos hidratantes para o corpo, 

água-de-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodo-

rizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165181

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de venda a retalho de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados da pele, do rosto e do corpo 

e produtos de beleza; serviços de venda a retalho em 

linha de cosméticos, produtos para os cuidados pesso-

ais, produtos para os cuidados da pele, do rosto e do 

corpo e produtos de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165182

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos para os cuidados 

do corpo; produtos para os cuidados do corpo e da 

pele, nomeadamente, hidratantes para o rosto, hidra-

tantes para o corpo, tratamentos antienvelhecimento 

para o rosto; produtos antienvelhecimento para o cor-

po, especificamente cremes antienvelhecimento para 

o corpo, loções, geles, óleos, produtos de limpeza, 

sabões para o corpo, esfoliantes, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele, emolientes para a pele e produtos 

de cuidados da pele para a eliminação de rugas; trata-

mentos para o pescoço de aplicação tópica, especifi-

camente loções, cremes, geles, óleos, produtos de lim-

peza, esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar 

a pele, emolientes para a pele e produtos de cuidados 

da pele para a eliminação de rugas para o pescoço; 

tratamentos não medicinais de estrias, especificamen-

te loções, cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, 

esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar a pele, 

emolientes para a pele e produtos de cuidados da pele 

para a eliminação de rugas para o tratamento de es-

trias da pele; tratamentos não medicinais de celulite, 

especificamente loções, cremes, geles, óleos, produtos 

de limpeza, hidratantes, produtos para amaciar a pele 

para redução da celulite; tratamentos para branquear 

e/ou aclarar a pele, especificamente loções, cremes, ge-

les, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele para branquear e aclarar a pele; 

produtos para os cuidados dos cabelos, especificamen-

te vaporizadores para os cabelos, loções para os cuida-

dos dos cabelos, amaciadores para os cabelos e geles 

para os cabelos; cosméticos; produtos de limpeza, pre-

parações para branquear e outras substâncias para a 

lavagem, nomeadamente, produtos de lavagem [lixívia], 

sabão em pó e cera para lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões, nomea-

damente, sabonetes anti-transpirantes, sabões para o 

corpo, sabonetes para o banho e sabões para as mãos; 

óleos essenciais, loções capilares; dentífricos, cremes 

para o rosto e para o corpo, produtos de lavagem para 

o corpo, champôs, produtos hidratantes para o corpo, 

água-de-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodo-

rizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165183

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07
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[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de venda a retalho de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados da pele, do rosto e do corpo 

e produtos de beleza; serviços de venda a retalho em 

linha de cosméticos, produtos para os cuidados pesso-

ais, produtos para os cuidados da pele, do rosto e do 

corpo e produtos de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165184

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos para os cuidados 

do corpo; produtos para os cuidados do corpo e da 

pele, nomeadamente, hidratantes para o rosto, hidra-

tantes para o corpo, tratamentos antienvelhecimento 

para o rosto; produtos antienvelhecimento para o cor-

po, especificamente cremes antienvelhecimento para 

o corpo, loções, geles, óleos, produtos de limpeza, 

sabões para o corpo, esfoliantes, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele, emolientes para a pele e produtos 

de cuidados da pele para a eliminação de rugas; trata-

mentos para o pescoço de aplicação tópica, especifi-

camente loções, cremes, geles, óleos, produtos de lim-

peza, esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar 

a pele, emolientes para a pele e produtos de cuidados 

da pele para a eliminação de rugas para o pescoço; 

tratamentos não medicinais de estrias, especificamen-

te loções, cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, 

esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar a pele, 

emolientes para a pele e produtos de cuidados da pele 

para a eliminação de rugas para o tratamento de es-

trias da pele; tratamentos não medicinais de celulite, 

especificamente loções, cremes, geles, óleos, produtos 

de limpeza, hidratantes, produtos para amaciar a pele 

para redução da celulite; tratamentos para branquear 

e/ou aclarar a pele, especificamente loções, cremes, ge-

les, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele para branquear e aclarar a pele; 

produtos para os cuidados dos cabelos, especificamen-

te vaporizadores para os cabelos, loções para os cuida-

dos dos cabelos, amaciadores para os cabelos e geles 

para os cabelos; cosméticos; produtos de limpeza, pre-

parações para branquear e outras substâncias para a 

lavagem, nomeadamente, produtos de lavagem [lixívia], 

sabão em pó e cera para lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões, nomea-

damente, sabonetes anti-transpirantes, sabões para o 

corpo, sabonetes para o banho e sabões para as mãos; 

óleos essenciais, loções capilares; dentífricos, cremes 

para o rosto e para o corpo, produtos de lavagem para 

o corpo, champôs, produtos hidratantes para o corpo, 

água-de-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodo-

rizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165185

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de venda a retalho de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados da pele, do rosto e do corpo 

e produtos de beleza; serviços de venda a retalho em 

linha de cosméticos, produtos para os cuidados pesso-

ais, produtos para os cuidados da pele, do rosto e do 

corpo e produtos de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165186

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada
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 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos para os cuidados 

do corpo; produtos para os cuidados do corpo e da 

pele, nomeadamente, hidratantes para o rosto, hidra-

tantes para o corpo, tratamentos antienvelhecimento 

para o rosto; produtos antienvelhecimento para o cor-

po, especificamente cremes antienvelhecimento para 

o corpo, loções, geles, óleos, produtos de limpeza, 

sabões para o corpo, esfoliantes, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele, emolientes para a pele e produtos 

de cuidados da pele para a eliminação de rugas; trata-

mentos para o pescoço de aplicação tópica, especifi-

camente loções, cremes, geles, óleos, produtos de lim-

peza, esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar 

a pele, emolientes para a pele e produtos de cuidados 

da pele para a eliminação de rugas para o pescoço; 

tratamentos não medicinais de estrias, especificamen-

te loções, cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, 

esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar a pele, 

emolientes para a pele e produtos de cuidados da pele 

para a eliminação de rugas para o tratamento de es-

trias da pele; tratamentos não medicinais de celulite, 

especificamente loções, cremes, geles, óleos, produtos 

de limpeza, hidratantes, produtos para amaciar a pele 

para redução da celulite; tratamentos para branquear 

e/ou aclarar a pele, especificamente loções, cremes, ge-

les, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele para branquear e aclarar a pele; 

produtos para os cuidados dos cabelos, especificamen-

te vaporizadores para os cabelos, loções para os cuida-

dos dos cabelos, amaciadores para os cabelos e geles 

para os cabelos; cosméticos; produtos de limpeza, pre-

parações para branquear e outras substâncias para a 

lavagem, nomeadamente, produtos de lavagem [lixívia], 

sabão em pó e cera para lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões, nomea-

damente, sabonetes anti-transpirantes, sabões para o 

corpo, sabonetes para o banho e sabões para as mãos; 

óleos essenciais, loções capilares; dentífricos, cremes 

para o rosto e para o corpo, produtos de lavagem para 

o corpo, champôs, produtos hidratantes para o corpo, 

água-de-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodo-

rizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165187

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de venda a retalho de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados da pele, do rosto e do corpo 

e produtos de beleza; serviços de venda a retalho em 

linha de cosméticos, produtos para os cuidados pesso-

ais, produtos para os cuidados da pele, do rosto e do 

corpo e produtos de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165188

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos para os cuidados 

do corpo; produtos para os cuidados do corpo e da 

pele, nomeadamente, hidratantes para o rosto, hidra-

tantes para o corpo, tratamentos antienvelhecimento 

para o rosto; produtos antienvelhecimento para o cor-

po, especificamente cremes antienvelhecimento para 

o corpo, loções, geles, óleos, produtos de limpeza, 

sabões para o corpo, esfoliantes, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele, emolientes para a pele e produtos 

de cuidados da pele para a eliminação de rugas; trata-

mentos para o pescoço de aplicação tópica, especifi-

camente loções, cremes, geles, óleos, produtos de lim-

peza, esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar 

a pele, emolientes para a pele e produtos de cuidados 

da pele para a eliminação de rugas para o pescoço; 

tratamentos não medicinais de estrias, especificamen-

te loções, cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, 

esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar a pele, 

emolientes para a pele e produtos de cuidados da pele 

para a eliminação de rugas para o tratamento de es-

trias da pele; tratamentos não medicinais de celulite, 

especificamente loções, cremes, geles, óleos, produtos 



N.º 14 — 1-4-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4603

de limpeza, hidratantes, produtos para amaciar a pele 

para redução da celulite; tratamentos para branquear 

e/ou aclarar a pele, especificamente loções, cremes, ge-

les, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele para branquear e aclarar a pele; 

produtos para os cuidados dos cabelos, especificamen-

te vaporizadores para os cabelos, loções para os cuida-

dos dos cabelos, amaciadores para os cabelos e geles 

para os cabelos; cosméticos; produtos de limpeza, pre-

parações para branquear e outras substâncias para a 

lavagem, nomeadamente, produtos de lavagem [lixívia], 

sabão em pó e cera para lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões, nomea-

damente, sabonetes anti-transpirantes, sabões para o 

corpo, sabonetes para o banho e sabões para as mãos; 

óleos essenciais, loções capilares; dentífricos, cremes 

para o rosto e para o corpo, produtos de lavagem para 

o corpo, champôs, produtos hidratantes para o corpo, 

água-de-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodo-

rizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165189

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de venda a retalho de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados da pele, do rosto e do corpo 

e produtos de beleza; serviços de venda a retalho em 

linha de cosméticos, produtos para os cuidados pesso-

ais, produtos para os cuidados da pele, do rosto e do 

corpo e produtos de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165190

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos para os cuidados 

do corpo; produtos para os cuidados do corpo e da 

pele, nomeadamente, hidratantes para o rosto, hidra-

tantes para o corpo, tratamentos antienvelhecimento 

para o rosto; produtos antienvelhecimento para o cor-

po, especificamente cremes antienvelhecimento para 

o corpo, loções, geles, óleos, produtos de limpeza, 

sabões para o corpo, esfoliantes, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele, emolientes para a pele e produtos 

de cuidados da pele para a eliminação de rugas; trata-

mentos para o pescoço de aplicação tópica, especifi-

camente loções, cremes, geles, óleos, produtos de lim-

peza, esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar 

a pele, emolientes para a pele e produtos de cuidados 

da pele para a eliminação de rugas para o pescoço; 

tratamentos não medicinais de estrias, especificamen-

te loções, cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, 

esfoliantes, hidratantes, produtos para amaciar a pele, 

emolientes para a pele e produtos de cuidados da pele 

para a eliminação de rugas para o tratamento de es-

trias da pele; tratamentos não medicinais de celulite, 

especificamente loções, cremes, geles, óleos, produtos 

de limpeza, hidratantes, produtos para amaciar a pele 

para redução da celulite; tratamentos para branquear 

e/ou aclarar a pele, especificamente loções, cremes, ge-

les, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, produtos 

para amaciar a pele para branquear e aclarar a pele; 

produtos para os cuidados dos cabelos, especificamen-

te vaporizadores para os cabelos, loções para os cuida-

dos dos cabelos, amaciadores para os cabelos e geles 

para os cabelos; cosméticos; produtos de limpeza, pre-

parações para branquear e outras substâncias para a 

lavagem, nomeadamente, produtos de lavagem [lixívia], 

sabão em pó e cera para lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões, nomea-

damente, sabonetes anti-transpirantes, sabões para o 

corpo, sabonetes para o banho e sabões para as mãos; 

óleos essenciais, loções capilares; dentífricos, cremes 

para o rosto e para o corpo, produtos de lavagem para 

o corpo, champôs, produtos hidratantes para o corpo, 

água-de-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodo-

rizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/165191

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

 地址 Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de venda a retalho de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados da pele, do rosto e do corpo 

e produtos de beleza; serviços de venda a retalho em 

linha de cosméticos, produtos para os cuidados pesso-

ais, produtos para os cuidados da pele, do rosto e do 

corpo e produtos de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165192

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : DSM IP Assets B.V.

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

The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos para uso como aro-

matizantes na indústria alimentar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165194

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/07

[730] 申請人 Requerente : TOHO CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-2-2, Yu rakucho, Ch iyoda-Ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de agência para reserva de 

alojamento temporário; serviços de hotel; serviços 

de restaurantes; serviços de cafés; decoração de ali-

mentos; fornecimento de instalações para campismo; 

aluguer de tendas de campismo; aluguer de salas de 

reunião; serviços de lar de idosos; serviços de creche; 

alojamento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, 

roupa de mesa, vidraria; aluguer de aparelhos de cozi-

nha; aluguer de distribuidores de água potável; aluguer 

de aparelhos de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165215

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Calysta, Inc.

 地址 Endereço : 1140 O’Brien Drive, Menlo Park, Ca-

lifornia 94025, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Proteínas para uso no fabrico de ra-

ções para animais e alimentos para aquacultura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165216

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Calysta, Inc.

 地址 Endereço : 1140 O’Brien Drive, Menlo Park, Ca-

lifornia 94025, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Alimentos e rações para animais; ali-

mentos para aquacultura; alimentos para animais de 

estimação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165217

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Calysta, Inc.

 地址 Endereço : 1140 O’Brien Drive, Menlo Park, Ca-

lifornia 94025, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Proteínas para uso no fabrico de ra-

ções para animais e alimentos para aquacultura.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165218

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Calysta, Inc.

 地址 Endereço : 1140 O’Brien Drive, Menlo Park, Ca-

lifornia 94025, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Alimentos e rações para animais; ali-

mentos para aquacultura; alimentos para animais de 

estimação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165230

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware informático; software infor-

mático; ferramentas de desenvolvimento de software 

para computadores; software para desenvolvimento 

de software; programas de computador relacionados 

com desenvolvimento de aplicações, interfaces para 

usuários e na programação de ferramentas e software 

utilitário; software informático descarregável para 

o desenvolvimento de ferramentas para a criação 

de aplicações de software informático para telemó-

veis; software para utilização como uma interface de 

programação de aplicações (“API”); software para 

criação de listas de informações, listas de “websites” 

e listas de outras fontes de informações; software 

informático para criação de aplicações na web; pro-

gramas informáticos que permitem o funcionamento 

de programas de desenvolvimento e de programas de 

aplicações em ambientes de desenvolvimento comum; 

software informático para a criação, gestão, monitori-

zação de ambientes micro-fronted, e de comunicações 

codificadas em ambientes micro-fronted.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165231

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Bytedance Ltd.

 地址 Endereço : Scotia Centre, 4th Floor, Wil low 

House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George Town, 

Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

ferramentas de desenvolvimento de software não des-

carregáveis em linha; fornecimento de acesso tempo-

rário a software não descarregável em linha para uso 

como interface de programação de aplicações (API); 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável em linha para a criação de listas de in-

formações, listas de sítios Web e listas de outras fontes 

de informação; serviços de apoio técnico, nomeada-

mente, serviços de resolução de problemas de software 

em linha destinados a utilizadores de programas de 

computador não descarregáveis; serviços de suporte 

técnico, nomeadamente, serviços remotos ou no sítio, 

de gestão de infraestruturas para a monitorização, 

análise, administração e gestão de computação na nu-

vens sendo serviços informáticos públicos ou privados 

e sistemas de aplicação; fornecimento de um ambiente 

de rede em linha com tecnologia que permite aos utili-

zadores partilhar dados; fornecimento de informação 

online e guias sobre software informático para progra-

madores de software; fornecimento de um sítio web 

contendo informação relacionada com software; forne-

cimento de diários online, nomeadamente, blogues re-

lacionados com desenvolvimento de software; serviços 

de TI (tecnologias de informação); concepção e desen-

volvimento de computadores e de programas de com-

putadores; serviços informáticos em linha; serviços de 

software; serviços de software de sistemas informáti-

cos; programação de computadores; serviços de assis-

tência técnica a software; manutenção e atualização 

de software informático; fornecimento de recursos de 

tempo partilhado de computador; plataformas como 

um serviço [PaaS]; serviços de provedor de serviços de 
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aplicação; fornecedor de serviços de aplicações, no-

meadamente o alojamento de aplicações de software 

de terceiros; fornecedores de serviços de aplicações 

apresentando software de interface de programação 

de aplicações (API) para a concepção, desenvolvimen-

to, e teste de aplicações de software para telemóveis; 

fornecedores de serviços de aplicações apresentando 

software para a concepção, desenvolvimento, e teste 

de aplicações de software para telemóveis; serviços 

de fornecimento de software como serviço (SaaS); 

serviços de software como serviço (SaaS) para uso na 

concepção, desenvolvimento e teste de aplicações de 

software para telemóveis; serviços de software como 

serviço (SaaS) relacionados com programas para com-

pilação (compiler programs), programas depuradores 

(debugger programs), e programas utilitários para a 

criação de software de aplicações para telemóveis; 

serviços de assessoria e consultoria relacionados com 

todos os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165234

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/11

[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 : 肥皂；漂白水；洗衣劑；洗手膏；清潔製

劑；非藥物漱口劑；口氣清新片；護手霜；寵物用沐浴露

（不含藥物的清潔製劑）；清潔用油；浸有皮膚清潔液的

紙巾；皮膚清潔製劑；浸清潔製劑的嬰兒濕巾；洗衣液；

裝有洗衣劑的洗衣球；非醫用洗浴製劑；非醫用個人私處

清洗液；個人清潔或祛味用陰道洗液；用於清潔和除塵的

罐裝壓縮空氣；個人或動物用除臭劑；消毒皂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165235

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/11

[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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用酒精；藥用乙醛；抗菌劑；細菌抑制

劑；衛生消毒劑；化學盥洗室用消毒劑；除霉化學製劑；

消毒紙巾；一次性消毒濕巾；浸抗菌製劑的薄紙；消毒

劑；空氣淨化製劑；牲畜用洗滌劑；消毒棉；抗菌皂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165236

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/11

[730] 申請人 Requerente : Nissin Foods Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku Osaka 532-8524, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos de café; 

arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados co-

mestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (con-

dimentos); especiarias; gelo; talharim; talharim fresco; 

talharim seco; talharim instantâneo; talharim refrige-

rado; talharim congelado; refeições preparadas à base 

de talharim; refeições preparadas à base de talharim 

refrigerado; refeições preparadas à base de talharim 

congelado; massas alimentares; massas alimentares 

frescas; massas alimentares secas; massas alimentares 

instantâneas; massas alimentares refrigeradas; massas 

alimentares congeladas; refeições preparadas à base 

de massas alimentares; refeições preparadas à base de 

massas alimentares refrigeradas; refeições preparadas 

à base de massas alimentares congeladas; sanduíches; 

sanduíches de hambúrguer; pizzas; sanduíches de 

cachorro-quente; empadas de carne; pãezinhos; tem-

peros; preparações para cereais; alimentos farináceos; 

refeições preparadas constituídas principalmente por 

cereais; arroz cozido; arroz cozido seco; arroz instan-

tâneo; arroz cozido gelado; arroz cozido congelado; 

refeições preparadas à base de arroz; refeições pre-

paradas à base de arroz refrigeradas; refeições prepa-

radas à base de arroz congeladas; almoços em caixas 
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constituídos principalmente por arroz, com adição de 

carne, peixe ou legumes; ravioli; misturas instantâneas 

de confeitaria; molhos para massas alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165237

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/11

[730] 申請人 Requerente : Nissin Foods Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku Osaka 532-8524, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos de café; 

arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados co-

mestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (con-

dimentos); especiarias; gelo; talharim; talharim fresco; 

talharim seco; talharim instantâneo; talharim refrige-

rado; talharim congelado; refeições preparadas à base 

de talharim; refeições preparadas à base de talharim 

refrigerado; refeições preparadas à base de talharim 

congelado; massas alimentares; massas alimentares 

frescas; massas alimentares secas; massas alimentares 

instantâneas; massas alimentares refrigeradas; massas 

alimentares congeladas; refeições preparadas à base 

de massas alimentares; refeições preparadas à base de 

massas alimentares refrigeradas; refeições preparadas 

à base de massas alimentares congeladas; sanduíches; 

sanduíches de hambúrguer; pizzas; sanduíches de 

cachorro-quente; empadas de carne; pãezinhos; tem-

peros; preparações para cereais; alimentos farináceos; 

refeições preparadas constituídas principalmente por 

cereais; arroz cozido; arroz cozido seco; arroz instan-

tâneo; arroz cozido gelado; arroz cozido congelado; 

refeições preparadas à base de arroz; refeições pre-

paradas à base de arroz refrigeradas; refeições prepa-

radas à base de arroz congeladas; almoços em caixas 

constituídos principalmente por arroz, com adição de 

carne, peixe ou legumes; ravioli; misturas instantâneas 

de confeitaria; molhos para massas alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165238

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/11

[730] 申請人 Requerente : Unza International Limited

 地址 Endereço : Craigmuir Chambers, P. O. Box 71, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza cosméticos para 

acne; cremes cosméticos para acne; cosméticos; deso-

dorizantes para humanos ou para animais; óleos essen-

ciais; tónicos para o rosto (cosméticos); cremes para as 

mãos e para o corpo; loções (cosméticos); sabões não 

medicinais; desinfectantes para as mãos e produtos 

para a lavagem das mãos não medicinais; produtos 

hidratantes; produtos para a lavagem do rosto anti-

bacterianos não medicinais; produtos de limpeza não 

medicinais para a pele, para o alívio de borbulhas; 

cremes para os pés não medicinais; preparações não 

medicinais para uso no banho e no duche; preparações 

não medicinais para uso na pele, rosto, cabelo e corpo; 

produtos de limpeza da pele não medicinais; espumas, 

geles e cremes para o duche; produtos de protecção so-

lar; pó-de-talco, para fins de toilette; preparações para 

remover a maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165239

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/11

[730] 申請人 Requerente : Unza International Limited

 地址 Endereço : Craigmuir Chambers, P. O. Box 71, 

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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações para o banho para uso 

medicinal; preparações de banho, medicinais; desin-

fectantes para fins de higiene; loções para uso farma-

cêutico; óleos medicinais para bebés; pós medicinais 

para bebés; pó de talco para uso medicinal; cremes 

medicinais para os cuidados da pele; cremes medici-

nais para hidratar a pele; cremes medicinais para pro-

tecção solar; óleos medicinais; preparações farmacêu-

ticas; preparações farmacêuticas para os cuidados da 
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pele; preparações farmacêuticas para o tratamento da 

caspa; preparações terapêuticas para o banho; cremes 

para acne (preparações farmacêuticas); preparações 

para tratamento de acne; sabões medicinais; desin-

fectantes para as mãos e produtos para a lavagem das 

mãos medicinais; produtos de lavagem para o rosto 

antibacterianos medicinais; produtos de limpeza me-

dicinais; preparações medicinais de limpeza para tra-

tamento de borbulhas; cremes medicinais para os pés; 

preparações medicinais para uso na pele, rosto, cabelo 

e corpo; sabões antibacterianos; produtos de lavagem 

antibacterianos para as mãos; preparações antibacte-

rianas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165244

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[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 : 36

[511] 服務 Serviços : Organização de transações financeiras; 

serviços de transferência de fundos; organização de 

transações financeiras seguras; consultoria financeira; 

análise financeira; informação financeira; proces-

samento de pagamentos electrónicos; recepção de 

depósitos [incluindo emissão de títulos substitutos] e 

recepção de depósitos de prestações em intervalos fi-

xos; empréstimos [financiamento] e desconto de letras; 

liquidações numa bolsa nacional; garantia para dívidas 

e aceitação de facturas; empréstimo de títulos; aquisi-

ção e transferência de créditos monetários; serviços de 

depósito seguro; troca de moeda e serviços de câmbio; 

administração de contratos de futuros financeiros; ser-

viços fiduciários de dinheiro, títulos, indemnizações 

monetárias, bens pessoais, propriedades (terrenos), 

direitos de superfícies de propriedades ou direitos de 

locação de propriedades; agências para assinatura de 

títulos; transações de câmbio; serviços relacionados a 

cartas de crédito; corretagem de compra de crédito; 

transferência de fundos para a compra de produtos, 

via redes de comunicação electrónica; transferência 

electrónica de fundos; processamento de pagamentos 

com cartão de débito; processamento de pagamentos 

com cartão de crédito; colecta e gestão de assinantes 

de cartões de crédito; serviços de reembolso de frau-

des no domínio das compras com cartões de crédito; 

serviços de intermediação relacionados com emissão 

de cartões de crédito; serviços de intermediação rela-

cionados com emissão de cartões de débito; emissão de 

ordens de pagamento de valores; emissão de cartões-

-oferta; fornecimento de informações relacionadas à 

emissão de cartões-oferta; emissão de cheques-oferta; 

fornecimento de informações relacionadas à emissão 

de cheques-oferta; emissão de cupões de alojamen-

to; emissão de cupões para viagens; fornecimento 

de informações relacionadas à emissão de cupões de 

viagem; agências para cobrança de pagamentos de ser-

viços de gás ou energia eléctrica; cobrança consignada 

de pagamento de produtos; agências para cobrança 

de pagamentos por informações; fornecimento de in-

formações relacionadas com agências para cobrança 

de pagamentos por informações; compra e venda de 

títulos; transacções de índices de títulos futuros; tran-

sacções de opções de títulos; transacções de futuros de 

mercados de títulos estrangeiros; agências de correta-

gem para comércio de títulos, futuros sobre títulos in-

dexados (cotados), opções sobre títulos e contratos de 

futuros sobre títulos em mercados estrangeiros; agên-

cias de corretagem de agentes responsáveis pela nego-

ciação em comissão em mercados domésticos de títu-

los, futuros sobre títulos indexados (cotados) e opções 

sobre títulos; agências de corretagem de agentes res-

ponsáveis pela negociação em comissão em mercados 

estrangeiros de títulos, futuros sobre títulos indexados 

(cotados); agências ou corretagem para acordo futuro 

de títulos, para acordo futuro de futuros de títulos 

indexados (cotados), para acordo futuro de opções de 

títulos, transacção à vista e futura de futuros de títulos 

indexados (cotados); corretagem para liquidação de 

títulos; subscrição de títulos; oferta de títulos; serviços 

de corretagem relacionados com subscrição ou oferta 

de títulos; fornecimento de informações sobre merca-

dos de acções; agências para corretagem para compra 

e venda de cartões de sócios de clubes de golfe; agên-

cias de corretagem para compra e venda de cartões 

de sócios de clubes de estâncias turísticas; gestão de 

edifícios; serviços de agência para locação ou aluguer 

de edifícios; locação ou arrendamento de edifícios; 

compra e venda de edifícios; serviços de agência para 

a compra ou venda de edifícios; avaliação imobiliária; 

gestão de terrenos; serviços de agência para arrenda-

mento ou aluguer de terrenos; arrendamento de terre-

nos; compra e venda de terrenos; serviços de agência 
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para a compra ou venda de terrenos; fornecimento de 

informações sobre edifícios ou terrenos [negócios imo-

biliários]; avaliação financeira de crédito de empresas; 

angariação de fundos de beneficência.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165245

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[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 : 36

[511] 服務 Serviços : Organização de transações financeiras; 

serviços de transferência de fundos; organização de 

transações financeiras seguras; consultoria financeira; 

análise financeira; informação financeira; proces-

samento de pagamentos electrónicos; recepção de 

depósitos [incluindo emissão de títulos substitutos] e 

recepção de depósitos de prestações em intervalos fi-

xos; empréstimos [financiamento] e desconto de letras; 

liquidações numa bolsa nacional; garantia para dívidas 

e aceitação de facturas; empréstimo de títulos; aquisi-

ção e transferência de créditos monetários; serviços de 

depósito seguro; troca de moeda e serviços de câmbio; 

administração de contratos de futuros financeiros; ser-

viços fiduciários de dinheiro, títulos, indemnizações 

monetárias, bens pessoais, propriedades (terrenos), 

direitos de superfícies de propriedades ou direitos de 

locação de propriedades; agências para assinatura de 

títulos; transações de câmbio; serviços relacionados a 

cartas de crédito; corretagem de compra de crédito; 

transferência de fundos para a compra de produtos, 

via redes de comunicação electrónica; transferência 

electrónica de fundos; processamento de pagamentos 

com cartão de débito; processamento de pagamentos 

com cartão de crédito; colecta e gestão de assinantes 

de cartões de crédito; serviços de reembolso de frau-

des no domínio das compras com cartões de crédito; 

serviços de intermediação relacionados com emissão 

de cartões de crédito; serviços de intermediação rela-

cionados com emissão de cartões de débito; emissão de 

ordens de pagamento de valores; emissão de cartões-

-oferta; fornecimento de informações relacionadas à 

emissão de cartões-oferta; emissão de cheques-oferta; 

fornecimento de informações relacionadas à emissão 

de cheques-oferta; emissão de cupões de alojamen-

to; emissão de cupões para viagens; fornecimento 

de informações relacionadas à emissão de cupões de 

viagem; agências para cobrança de pagamentos de ser-

viços de gás ou energia eléctrica; cobrança consignada 

de pagamento de produtos; agências para cobrança 

de pagamentos por informações; fornecimento de in-

formações relacionadas com agências para cobrança 

de pagamentos por informações; compra e venda de 

títulos; transacções de índices de títulos futuros; tran-

sacções de opções de títulos; transacções de futuros de 

mercados de títulos estrangeiros; agências de correta-

gem para comércio de títulos, futuros sobre títulos in-

dexados (cotados), opções sobre títulos e contratos de 

futuros sobre títulos em mercados estrangeiros; agên-

cias de corretagem de agentes responsáveis pela nego-

ciação em comissão em mercados domésticos de títu-

los, futuros sobre títulos indexados (cotados) e opções 

sobre títulos; agências de corretagem de agentes res-

ponsáveis pela negociação em comissão em mercados 

estrangeiros de títulos, futuros sobre títulos indexados 

(cotados); agências ou corretagem para acordo futuro 

de títulos, para acordo futuro de futuros de títulos 

indexados (cotados), para acordo futuro de opções de 

títulos, transacção à vista e futura de futuros de títulos 

indexados (cotados); corretagem para liquidação de 

títulos; subscrição de títulos; oferta de títulos; serviços 

de corretagem relacionados com subscrição ou oferta 

de títulos; fornecimento de informações sobre merca-

dos de acções; agências para corretagem para compra 

e venda de cartões de sócios de clubes de golfe; agên-

cias de corretagem para compra e venda de cartões 

de sócios de clubes de estâncias turísticas; gestão de 

edifícios; serviços de agência para locação ou aluguer 

de edifícios; locação ou arrendamento de edifícios; 

compra e venda de edifícios; serviços de agência para 

a compra ou venda de edifícios; avaliação imobiliária; 

gestão de terrenos; serviços de agência para arrenda-

mento ou aluguer de terrenos; arrendamento de terre-

nos; compra e venda de terrenos; serviços de agência 

para a compra ou venda de terrenos; fornecimento de 

informações sobre edifícios ou terrenos [negócios imo-

biliários]; avaliação financeira de crédito de empresas; 

angariação de fundos de beneficência.

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

lha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/165308

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潤髮乳；潔膚乳液；洗髮液；香皂；護髮

素；洗面奶；浴液；唇膏；美容面膜；指甲油；古龍水；化

妝品；脫毛劑；化妝洗液；眉毛化妝品；香水；減肥用化妝

品；睫毛膏；唇彩；胭脂；眼影膏；頭油；生髮油；柔膚水；

曬後霜；粉餅；眼霜；面霜；腮紅；腮紅筆；頭髮定型製

劑；潤唇膏；保濕乳液；眼部化妝品；爽膚水；身體乳液；

化妝用防曬乳液；化妝水；妝前乳；面部護膚液；皮膚保

濕液（化妝品）；抗衰老保濕液（化妝品）；化妝棉；化妝

用棉籤；假睫毛；妝筆；眉筆；浸化妝水的薄紙；噴髮膠；

浸卸妝液的薄紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165309

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 卷睫毛夾；電動卷睫毛夾；去死皮鉗；拔

毛髮用鑷子；指甲銼；電動指甲銼；指甲拋光器具（電或

非電）；指甲刀（電動或非電動的）；修指甲成套工具；電

動修指甲成套工具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165310

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 卸妝用薄紙；卸妝用紙巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165312

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 Serv iços : 特許經營的商業管理；進出口代理；拍

賣；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服

務）；市場營銷；電話市場營銷；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；為他人安排和組織市場促銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165313

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；餐廳；餐館；快餐館；茶館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165314

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 公共衛生浴；蒸汽浴；美容服務；理髮；按

摩；修指甲；紋身；桑拿浴服務；日光浴服務；礦泉療養；

化妝師服務；打蠟脫毛；人體穿孔；美容師服務；人工日

光浴曬黑服務；永久化妝服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165315

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潤髮乳；潔膚乳液；洗髮液；香皂；護髮

素；洗面奶；浴液；唇膏；美容面膜；指甲油；古龍水；化

妝品；脫毛劑；化妝洗液；眉毛化妝品；香水；減肥用化妝

品；睫毛膏；唇彩；胭脂；眼影膏；頭油；生髮油；柔膚水；

曬後霜；粉餅；眼霜；面霜；腮紅；腮紅筆；頭髮定型製

劑；潤唇膏；保濕乳液；眼部化妝品；爽膚水；身體乳液；

化妝用防曬乳液；化妝水；妝前乳；面部護膚液；皮膚保

濕液（化妝品）；抗衰老保濕液（化妝品）；化妝棉；化妝

用棉籤；假睫毛；妝筆；眉筆；浸化妝水的薄紙；噴髮膠；

浸卸妝液的薄紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165316

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 卷睫毛夾；電動卷睫毛夾；去死皮鉗；拔

毛髮用鑷子；指甲銼；電動指甲銼；指甲拋光器具（電或

非電）；指甲刀（電動或非電動的）；修指甲成套工具；電

動修指甲成套工具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165317

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 卸妝用薄紙；卸妝用紙巾。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/165319

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 Serv iços : 特許經營的商業管理；進出口代理；拍

賣；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服

務）；市場營銷；電話市場營銷；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；為他人安排和組織市場促銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165320

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 咖啡館；餐廳；餐館；快餐館；茶館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165321

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 公共衛生浴；蒸汽浴；美容服務；理髮；按

摩；修指甲；紋身；桑拿浴服務；日光浴服務；礦泉療養；

化妝師服務；打蠟脫毛；人體穿孔；美容師服務；人工日

光浴曬黑服務；永久化妝服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165322

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潤髮乳；潔膚乳液；洗髮液；香皂；護髮

素；洗面奶；浴液；唇膏；美容面膜；指甲油；古龍水；化

妝品；脫毛劑；化妝洗液；眉毛化妝品；香水；減肥用化妝

品；睫毛膏；唇彩；胭脂；眼影膏；頭油；生髮油；柔膚水；

曬後霜；粉餅；眼霜；面霜；腮紅；腮紅筆；頭髮定型製

劑；潤唇膏；保濕乳液；眼部化妝品；爽膚水；身體乳液；

化妝用防曬乳液；化妝水；妝前乳；面部護膚液；皮膚保

濕液（化妝品）；抗衰老保濕液（化妝品）；化妝棉；化妝

用棉籤；假睫毛；妝筆；眉筆；浸化妝水的薄紙；噴髮膠；

浸卸妝液的薄紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165323

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 卷睫毛夾；電動卷睫毛夾；去死皮鉗；拔

毛髮用鑷子；指甲銼；電動指甲銼；指甲拋光器具（電或

非電）；指甲刀（電動或非電動的）；修指甲成套工具；電

動修指甲成套工具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165324

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 卸妝用薄紙；卸妝用紙巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165326

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 Serv iços : 特許經營的商業管理；進出口代理；拍

賣；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服

務）；市場營銷；電話市場營銷；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；為他人安排和組織市場促銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165327

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 咖啡館；餐廳；餐館；快餐館；茶館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165328

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 公共衛生浴；蒸汽浴；美容服務；理髮；按

摩；修指甲；紋身；桑拿浴服務；日光浴服務；礦泉療養；

化妝師服務；打蠟脫毛；人體穿孔；美容師服務；人工日

光浴曬黑服務；永久化妝服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165329

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED
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 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潤髮乳；潔膚乳液；洗髮液；香皂；護髮

素；洗面奶；浴液；唇膏；美容面膜；指甲油；古龍水；化

妝品；脫毛劑；化妝洗液；眉毛化妝品；香水；減肥用化妝

品；睫毛膏；唇彩；胭脂；眼影膏；頭油；生髮油；柔膚水；

曬後霜；粉餅；眼霜；面霜；腮紅；腮紅筆；頭髮定型製

劑；潤唇膏；保濕乳液；眼部化妝品；爽膚水；身體乳液；

化妝用防曬乳液；化妝水；妝前乳；面部護膚液；皮膚保

濕液（化妝品）；抗衰老保濕液（化妝品）；化妝棉；化妝

用棉籤；假睫毛；妝筆；眉筆；浸化妝水的薄紙；噴髮膠；

浸卸妝液的薄紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165330

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 卷睫毛夾；電動卷睫毛夾；去死皮鉗；拔

毛髮用鑷子；指甲銼；電動指甲銼；指甲拋光器具（電或

非電）；指甲刀（電動或非電動的）；修指甲成套工具；電

動修指甲成套工具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165331

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 卸妝用薄紙；卸妝用紙巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165333

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 Serv iços : 特許經營的商業管理；進出口代理；拍

賣；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服

務）；市場營銷；電話市場營銷；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；為他人安排和組織市場促銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165334

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 咖啡館；餐廳；餐館；快餐館；茶館。



N.º 14 — 1-4-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4615

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165335

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 公共衛生浴；蒸汽浴；美容服務；理髮；按

摩；修指甲；紋身；桑拿浴服務；日光浴服務；礦泉療養；

化妝師服務；打蠟脫毛；人體穿孔；美容師服務；人工日

光浴曬黑服務；永久化妝服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165336

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潤髮乳；潔膚乳液；洗髮液；香皂；護髮

素；洗面奶；浴液；唇膏；美容面膜；指甲油；古龍水；化

妝品；脫毛劑；化妝洗液；眉毛化妝品；香水；減肥用化妝

品；睫毛膏；唇彩；胭脂；眼影膏；頭油；生髮油；柔膚水；

曬後霜；粉餅；眼霜；面霜；腮紅；腮紅筆；頭髮定型製

劑；潤唇膏；保濕乳液；眼部化妝品；爽膚水；身體乳液；

化妝用防曬乳液；化妝水；妝前乳；面部護膚液；皮膚保

濕液（化妝品）；抗衰老保濕液（化妝品）；化妝棉；化妝

用棉籤；假睫毛；妝筆；眉筆；浸化妝水的薄紙；噴髮膠；

浸卸妝液的薄紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165337

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 卷睫毛夾；電動卷睫毛夾；去死皮鉗；拔

毛髮用鑷子；指甲銼；電動指甲銼；指甲拋光器具（電或

非電）；指甲刀（電動或非電動的）；修指甲成套工具；電

動修指甲成套工具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165338

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 卸妝用薄紙；卸妝用紙巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165340

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13
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[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 Serv iços : 特許經營的商業管理；進出口代理；拍

賣；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服

務）；市場營銷；電話市場營銷；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；為他人安排和組織市場促銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165341

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 咖啡館；餐廳；餐館；快餐館；茶館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165342

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 公共衛生浴；蒸汽浴；美容服務；理髮；按

摩；修指甲；紋身；桑拿浴服務；日光浴服務；礦泉療養；

化妝師服務；打蠟脫毛；人體穿孔；美容師服務；人工日

光浴曬黑服務；永久化妝服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165343

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潤髮乳；潔膚乳液；洗髮液；香皂；護髮

素；洗面奶；浴液；唇膏；美容面膜；指甲油；古龍水；化

妝品；脫毛劑；化妝洗液；眉毛化妝品；香水；減肥用化妝

品；睫毛膏；唇彩；胭脂；眼影膏；頭油；生髮油；柔膚水；

曬後霜；粉餅；眼霜；面霜；腮紅；腮紅筆；頭髮定型製

劑；潤唇膏；保濕乳液；眼部化妝品；爽膚水；身體乳液；

化妝用防曬乳液；化妝水；妝前乳；面部護膚液；皮膚保

濕液（化妝品）；抗衰老保濕液（化妝品）；化妝棉；化妝

用棉籤；假睫毛；妝筆；眉筆；浸化妝水的薄紙；噴髮膠；

浸卸妝液的薄紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165344

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 8

[511] 產品 Produtos : 卷睫毛夾；電動卷睫毛夾；去死皮鉗；拔

毛髮用鑷子；指甲銼；電動指甲銼；指甲拋光器具（電或

非電）；指甲刀（電動或非電動的）；修指甲成套工具；電

動修指甲成套工具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165345

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 卸妝用薄紙；卸妝用紙巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165347

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 Serv iços : 特許經營的商業管理；進出口代理；拍

賣；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服

務）；市場營銷；電話市場營銷；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；為他人安排和組織市場促銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165348

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 咖啡館；餐廳；餐館；快餐館；茶館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165349

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : 卓悅化妝（海外）有限公司

 BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中

心12樓

 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street, 

Tsuen Wan, Hong Kong

 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 : 公共衛生浴；蒸汽浴；美容服務；理髮；按

摩；修指甲；紋身；桑拿浴服務；日光浴服務；礦泉療養；

化妝師服務；打蠟脫毛；人體穿孔；美容師服務；人工日

光浴曬黑服務；永久化妝服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165353

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : NSE Products, Inc.

 地址 Endereço : 75 West Center, Provo, Utah 84601, 

United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Cremes cosméticos; cremes cosméticos 

para os cuidados da pele; máscaras cosméticas; cremes 

nutritivos cosméticos; preparações cosméticas; prepa-

rações cosméticas para o banho e duche; preparações 

cosméticas para a renovação da pele; preparações 

cosméticas para cabelos e couro cabeludo; prepara-

ções cosméticas, nomeadamente, cremes reafirmantes; 

preparações cosméticas, nomeadamente, loções rea-

firmantes; produtos purificadores da pele cosméticos; 

sabões cosméticos; cosméticos; cosméticos vendidos 

como componentes integrantes de produtos para a 

pele não medicinais; preparações de aloé vera para uso 

cosmético; produtos hidratantes anti-envelhecimento 

utilizados como cosméticos; cosméticos para os cuida-

dos do corpo e cuidados de beleza; cremes de limpeza; 

cremes para o rosto para uso cosmético; loções para 

uso cosmético; pacotes de máscaras para redução dos 

poros usadas como cosméticos; loções, cremes e óleos 

tópicos para a pele e para o corpo para uso cosmético; 

cremes condicionantes para a pele para fins cosméti-

cos; hidratantes para a pele utilizados como cosméti-

cos; extractos de ervas de uso tópico para fins cosmé-

ticos; preparações cosméticas minimizadoras de rugas 

para uso tópico no rosto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165359

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : ZeniMax Media Inc.

 地址 Endereço : 1370 Piccard Drive, Rockville, MD 

20850, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software aplicativo para telemóveis, 

nomeadamente, programas de jogos electrónicos; 

software de jogos para jogos interactivos on-line; jogos 

de vídeo para dispositivos móveis, programas de jogos 

electrónicos; programas de jogos eletrónicos descar-

regáveis; software de jogos electrónicos; programas 

de jogos de computador; programas de jogos interac-

tivos; software de jogos interativos; software de jogos 

de computador descarregável fornecidos através da 

Internet e de dispositivos sem fios; software de jogos 

para utilizar com computadores e consolas de jogos de 

vídeo; software de jogos de computador de jogos de 

vídeo descarregáveis disponibilizados através da Inter-

net e de dispositivos sem fios; dispositivos electrónicos 

contendo software de jogos destinado a computadores 

e consolas de vídeo jogos; suportes digitais pré-gra-

vados sob a forma de CD-ROMS e DVDs contendo 

jogos de computador e jogos de vídeo, imagens de fun-

do, protectores de ecrã, ficheiros de música digitais, e 

gráficos, vídeos, filmes, ficheiros multimédia, películas 

cinematográficas, e animações no domínio de jogos 

de vídeo e jogos de computador; suportes digitais des-

carregáveis, nomeadamente, imagens descarregáveis, 

arte gráfica descarregável, ficheiros de texto descarre-

gáveis, ficheiros de áudio descarregáveis, ficheiros de 

vídeo descarregáveis, software de jogos descarregável, 

e películas cinematográficas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165360

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : ZeniMax Media Inc.

 地址 Endereço : 1370 Piccard Drive, Rockville, MD 

20850, 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 entretenimento, nomea-

damente fornecimento de jogos de computador inte-

rativos em linha; jogos interactivos on-line acessíveis 

através de telemóveis e dispositivos sem fios; serviços 

de divertimento, nomeadamente, prestação de infor-

mações e divertimento sob a forma de notícias, infor-

mações, quadros artísticos não descarregáveis, clipes 

de vídeo não descarregáveis, e trailers não descarre-

gáveis relacionados com jogos de computador elec-

trónicos através da Internet; prestação de publicações 

electrónicas não descarregáveis sob a forma de livros, 

revistas, periódicos e jornais no domínio de romances, 

banda desenhada e desenhos animados; produção de 

filmes cinematográficos; distribuição de filmes cine-

matográficos; produção de programas de televisão; 

aluguer de máquinas e aparelhos de diversão; aluguer 

de máquinas e aparelhos de jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165366

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited
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 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於手機、平板電腦、掌上電腦和數字

電子設備的應用程式（軟件）；用於手機，平板電腦，掌上

電腦和數字電子設備的遊戲軟件；電子下載的時尚和珠

寶領域的出版物；手機殼；手機蓋；用於手機的支架；筆

記本電腦用手提袋；眼鏡；太陽眼鏡；眼鏡盒；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）和教學用裝置及儀器；處理、開關、轉

換、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、傳送、重

放聲音或影像的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，

DV D盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結

構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；計算機軟

件；滅火設備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165367

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴金屬及其合金；包含於本類別的貴金

屬物品；包有或鍍有貴金屬的首飾；珠寶，寶石；鐘錶和

計時器具；人造珠寶；鈀，鉑，首飾，貴重金屬，未加工

或半加工貴金屬，貴重金屬合金，半寶石，銀飾品，鍍金

製品，珍珠，鑽石，翡翠，水晶，瑪瑙，珠寶，金幣，戒指，

耳環，珠寶別針，領帶別針，貴金屬別針，項鏈，胸針，吊

墜，手鐲，手鏈；及上述物品的仿製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165368

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貴金屬及其合金、貴金屬、包有或鍍有貴

金屬的首飾、珠寶、人造珠寶、寶石、鐘錶和計時器具的

零售、批發、進出口、分銷、電子或網上零售、郵購和廣

告；廣告；拍賣；商業管理；市場調查研究；為商業和/或

廣告目的組織展覽；為商業和/或廣告目的組織交易會；

公共關係；宣傳服務；為他人推銷；樣本分發；提供有關

上述所有服務的資訊及顧問服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165369

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於手機、平板電腦、掌上電腦和數字

電子設備的應用程式（軟件）；用於手機，平板電腦，掌上

電腦和數字電子設備的遊戲軟件；電子下載的時尚和珠

寶領域的出版物；手機殼；手機蓋；用於手機的支架；筆

記本電腦用手提袋；眼鏡；太陽眼鏡；眼鏡盒；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）和教學用裝置及儀器；處理、開關、轉

換、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、傳送、重

放聲音或影像的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，

DV D盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結

構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；計算機軟

件；滅火設備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165370

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓
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 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴金屬及其合金；包含於本類別的貴金

屬物品；包有或鍍有貴金屬的首飾；珠寶，寶石；鐘錶和

計時器具；人造珠寶；鈀，鉑，首飾，貴重金屬，未加工

或半加工貴金屬，貴重金屬合金，半寶石，銀飾品，鍍金

製品，珍珠，鑽石，翡翠，水晶，瑪瑙，珠寶，金幣，戒指，

耳環，珠寶別針，領帶別針，貴金屬別針，項鏈，胸針，吊

墜，手鐲，手鏈；及上述物品的仿製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165371

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貴金屬及其合金、貴金屬、包有或鍍有貴

金屬的首飾、珠寶、人造珠寶、寶石、鐘錶和計時器具的

零售、批發、進出口、分銷、電子或網上零售、郵購和廣

告；廣告；拍賣；商業管理；市場調查研究；為商業和/或

廣告目的組織展覽；為商業和/或廣告目的組織交易會；

公共關係；宣傳服務；為他人推銷；樣本分發；提供有關

上述所有服務的資訊及顧問服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165372

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : 用於協助舉行線上會議、電話會議、視

像會議、用於處理、編輯、儲存、索引和管理計算機檔案

和文件檔案、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、同步和廣播、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、計算機軟件平台、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。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165373

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[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 : 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；與線上會議相關的通訊服務；線上

會議、電話會議、視像會議；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

的接入服務；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。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165374

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[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 : 42

[511] 服務 Serviços : 雲計算；計算機數據存儲服務；與數據和

數據庫設計和開發有關的計算機服務；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；計算機編程；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/165376

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[730] 申請人 Requerente : 名譽兄弟有限公司

 FAME BROS. LIMITED

 地址 Endereço : 香港香港仔黃竹坑道26號建德工業大

廈13樓B室

 Flat/Room B, 13/F, Kin Teck Industrial Building, 26 

Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具；玩具模型；玩具公仔；比例模型組

件（玩具）；玩具娃娃；玩具機械人；玩具積木；交通工具

的縮尺模型；玩具機車；玩具交通工具；玩具機器人；模

型飛機；玩偶。

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/131671 2020/03/10 2020/03/10 吳榮富

UNG VENG FU

43

N/148165 2020/03/10 2020/03/10 新東方集團有限公司 35

N/153959 2020/03/10 2020/03/10 Hard Rock Holdings Limited 30

N/154316 2020/03/10 2020/03/10 Birkenstock Sales GmbH 35
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/154429 2020/03/13 2020/03/13 鄺永燦

KONG WING TSAN

30

N/154430 2020/03/13 2020/03/13 鄺永燦

KONG WING TSAN

29

N/154431 2020/03/13 2020/03/13 鄺永燦

KONG WING TSAN

32

N/154432 2020/03/13 2020/03/13 鄺永燦

KONG WING TSAN

35

N/154433 2020/03/13 2020/03/13 鄺永燦

KONG WING TSAN

43

N/155623 2020/03/10 2020/03/10 Inventio AG 09

N/156558 2020/03/10 2020/03/10 Alliance Cosmetics Sdn Bhd 03

N/156563 2020/03/10 2020/03/10 燁信建材有限公司 01

N/156566 2020/03/10 2020/03/10 燁信建材有限公司 01

N/156579 2020/03/10 2020/03/10 燁信建材有限公司 19

N/156582 2020/03/10 2020/03/10 燁信建材有限公司 19

N/156821 2020/03/10 2020/03/10 活力東勢股份有限公司 32

N/156824 2020/03/10 2020/03/10 活力東勢股份有限公司 32

N/156866 2020/03/10 2020/03/10 Marriott Worldwide Corporation 35

N/156867 2020/03/10 2020/03/10 Marriott Worldwide Corporation 36

N/156868 2020/03/10 2020/03/10 Marriott Worldwide Corporation 43

N/156981 2020/03/10 2020/03/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/157005 2020/03/10 2020/03/10 istyle Inc. 21

N/157006 2020/03/10 2020/03/10 istyle Inc. 35

N/157007 2020/03/10 2020/03/10 istyle Inc. 42

N/157053 2020/03/10 2020/03/10 istyle Inc. 21

N/157054 2020/03/10 2020/03/10 istyle Inc. 35

N/157055 2020/03/10 2020/03/10 istyle Inc. 42

N/157060 2020/03/10 2020/03/10 istyle Inc. 21

N/157061 2020/03/10 2020/03/10 istyle Inc. 35

N/157062 2020/03/10 2020/03/10 istyle Inc. 42

N/157207 2020/03/10 2020/03/10 沃爾夫岡 • 普羅科施

Wolfgang Proksch   

09

N/157226 2020/03/10 2020/03/10 顧祥 18

N/157227 2020/03/10 2020/03/10 顧祥 25

N/157447 2020/03/10 2020/03/10 WeWork Companies LLC 41

N/157601 2020/03/10 2020/03/10 CHANEL  38

N/158066 2020/03/10 2020/03/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/158067 2020/03/10 2020/03/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/158068 2020/03/10 2020/03/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/158069 2020/03/10 2020/03/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/158070 2020/03/10 2020/03/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/158122 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

07

N/158123 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

08

N/158124 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/158125 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

11

N/158126 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

12

N/158127 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

20

N/158128 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

21

N/158129 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

28

N/158130 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

35

N/158131 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

36

N/158132 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

38

N/158133 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/158134 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/158239 2020/03/10 2020/03/10 株式會社醫學博士石井化妝品

DR. ISHII COSMETICS CO., LTD

03

N/158240 2020/03/10 2020/03/10 株式會社醫學博士石井化妝品

DR. ISHII COSMETICS CO., LTD

35

N/158356 2020/03/10 2020/03/10 珍妮花日用品（上海）有限公司 18

N/158357 2020/03/10 2020/03/10 珍妮花日用品（上海）有限公司 18

N/158486 2020/03/10 2020/03/10 Lagunitas Brewing Company 32

N/158553 2020/03/10 2020/03/10 Philipp Plein 09

N/158554 2020/03/10 2020/03/10 Philipp Plein 18

N/158555 2020/03/10 2020/03/10 Philipp Plein 25

N/158731 2020/03/10 2020/03/10 Yoox Net-a-Porter Group S.P.A. 18
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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/158732 2020/03/10 2020/03/10 Yoox Net-a-Porter Group S.P.A. 25

N/158733 2020/03/10 2020/03/10 Yoox Net-a-Porter Group S.P.A. 35

N/158734 2020/03/10 2020/03/10 Yoox Net-a-Porter Group S.P.A. 18

N/158735 2020/03/10 2020/03/10 Yoox Net-a-Porter Group S.P.A. 25

N/158736 2020/03/10 2020/03/10 Yoox Net-a-Porter Group S.P.A. 35

N/158792 2020/03/10 2020/03/10 北京攸樂科技有限公司 09

N/158793 2020/03/10 2020/03/10 北京攸樂科技有限公司 41

N/158795 2020/03/10 2020/03/10 茶米茶（香港）控股有限公司

Tea Mi Tea (HK) Holdings Co., Limited

30

N/158796 2020/03/10 2020/03/10 茶米茶（香港）控股有限公司

Tea Mi Tea (HK) Holdings Co., Limited

32

N/158797 2020/03/10 2020/03/10 茶米茶（香港）控股有限公司

Tea Mi Tea (HK) Holdings Co., Limited

43

N/158798 2020/03/10 2020/03/10 呷哺呷哺餐飲管理（香港）控股有限公司

X I A B U X I A B U C AT E R I N G M A NAG E M E N T (H K) 

HOLDINGS CO., LIMITED

43

N/158799 2020/03/10 2020/03/10 呷哺呷哺餐飲管理（香港）控股有限公司

X I A B U X I A B U C AT E R I N G M A NAG E M E N T (H K) 

HOLDINGS CO., LIMITED

30

N/158800 2020/03/10 2020/03/10 呷哺呷哺餐飲管理（香港）控股有限公司

X I A B U X I A B U C AT E R I N G M A NAG E M E N T (H K) 

HOLDINGS CO., LIMITED

43

N/158894 2020/03/10 2020/03/10 GUCCIO GUCCI S.P.A. 25

N/158912 2020/03/10 2020/03/10 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/158936 2020/03/10 2020/03/10 ZO Skin Health, Inc. 03

N/158989 2020/03/10 2020/03/10 萬特城服裝有限公司 35

N/158995 2020/03/10 2020/03/10 MODETOUR NETWORK INC. 39

N/158996 2020/03/10 2020/03/10 MODETOUR NETWORK INC. 39

N/158997 2020/03/10 2020/03/10 MODETOUR NETWORK INC. 39

N/158998 2020/03/10 2020/03/10 MODETOUR NETWORK INC. 39

N/158999 2020/03/10 2020/03/10 MODETOUR NETWORK INC. 39

N/159075 2020/03/10 2020/03/10 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 16

N/159177 2020/03/10 2020/03/10 Manohar Narindas Melwani trading as Sam’s Tailor

Sham Narindas Melwani trading as Sam’s Tailor

25

N/159178 2020/03/10 2020/03/10 Manohar Narindas Melwani trading as Sam’s Tailor

Sham Narindas Melwani trading as Sam’s Tailor

40

N/159179 2020/03/10 2020/03/10 Manohar Narindas Melwani trading as Sam’s Tailor

Sham Narindas Melwani trading as Sam’s Tailor

25

N/159180 2020/03/10 2020/03/10 Manohar Narindas Melwani trading as Sam’s Tailor

Sham Narindas Melwani trading as Sam’s Tailor

40

N/159247 2020/03/10 2020/03/10 森田藥粧股份有限公司

MORITA BIOTECH CO., LTD.  

05
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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
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N/159255 2020/03/10 2020/03/10 樂機寶音響亞洲有限公司

Labkable Asia Limited

09

N/159281 2020/03/10 2020/03/10 TRUNG NGUYEN INVESTMENT CORPORATION 30

N/159290 2020/03/10 2020/03/10 陽光新鮮有限公司

SUN FRESH, INC.

35

N/159391 2020/03/10 2020/03/10 CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as 

CITIZEN WATCH CO., LTD.

14

N/159404 2020/03/10 2020/03/10 Sesame Workshop 09

N/159405 2020/03/10 2020/03/10 Sesame Workshop 41

N/159477 2020/03/10 2020/03/10 GENFIT 05

N/159478 2020/03/10 2020/03/10 酣客酒業（廣州）有限公司 33

N/159496 2020/03/10 2020/03/10 Sesame Workshop 09

N/159497 2020/03/10 2020/03/10 Sesame Workshop 41

N/159519 2020/03/10 2020/03/10 泰安商業顧問有限公司 05

N/159520 2020/03/10 2020/03/10 泰安商業顧問有限公司 30

N/159560 2020/03/10 2020/03/10 B’s INTERNATIONAL 03

N/159561 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 09

N/159562 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 35

N/159563 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 36

N/159564 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 42

N/159565 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 35

N/159566 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 36

N/159567 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 09

N/159568 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 35

N/159569 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 36

N/159570 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 42

N/159571 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 09

N/159572 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 35

N/159573 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 36

N/159574 2020/03/10 2020/03/10 深圳市錢海網絡技術有限公司 42

N/159578 2020/03/10 2020/03/10 RAUTUREAU APPLE SHOES 18

N/159579 2020/03/10 2020/03/10 RAUTUREAU APPLE SHOES 25

N/159582 2020/03/10 2020/03/10 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 18

N/159583 2020/03/10 2020/03/10 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 35

N/159584 2020/03/10 2020/03/10 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 18

N/159585 2020/03/10 2020/03/10 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 25

N/159586 2020/03/10 2020/03/10 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 35

N/159615 2020/03/10 2020/03/10 TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD 43

N/159616 2020/03/10 2020/03/10 TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD 43

N/159661 2020/03/10 2020/03/10 張曉獻 29
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N/159662 2020/03/10 2020/03/10 張曉獻 30

N/159663 2020/03/10 2020/03/10 張曉獻 35

N/159664 2020/03/10 2020/03/10 張曉獻 43

N/159666 2020/03/10 2020/03/10 Toshiba Memory Corporation 09

N/159668 2020/03/10 2020/03/10 Toshiba Memory Corporation 41

N/159671 2020/03/10 2020/03/10 Toshiba Memory Corporation 09

N/159673 2020/03/10 2020/03/10 Toshiba Memory Corporation 41

N/159689 2020/03/10 2020/03/10 株式會社表参道美容健康研究所

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.

10

N/159695 2020/03/10 2020/03/10 株式會社表参道美容健康研究所

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.

10

N/159703 2020/03/10 2020/03/10 株式會社表参道美容健康研究所

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.

10

N/159716 2020/03/10 2020/03/10 KORLOFF S.A. 03

N/159717 2020/03/10 2020/03/10 KORLOFF S.A. 03

N/159718 2020/03/10 2020/03/10 KORLOFF S.A. 35

N/159719 2020/03/10 2020/03/10 KORLOFF S.A. 35

N/159720 2020/03/10 2020/03/10 KORLOFF S.A. 09

N/159721 2020/03/10 2020/03/10 KORLOFF S.A. 09

N/159757 2020/03/10 2020/03/10 TAMARA DRI 25

N/159758 2020/03/10 2020/03/10 TAMARA DRI 35

N/159760 2020/03/10 2020/03/10 晉江市好嗨喲投資發展有限公司 25

N/159913 2020/03/10 2020/03/10 孫曉軍 09

N/159914 2020/03/10 2020/03/10 孫曉軍 14

N/159915 2020/03/10 2020/03/10 孫曉軍 18

N/159916 2020/03/10 2020/03/10 孫曉軍 25

N/159917 2020/03/10 2020/03/10 孫曉軍 35

N/159918 2020/03/10 2020/03/10 韋曉峰 18

N/159923 2020/03/10 2020/03/10 深圳市瞭望文化信息諮詢有限公司 16

N/159924 2020/03/10 2020/03/10 深圳市瞭望文化信息諮詢有限公司 35

N/159925 2020/03/10 2020/03/10 深圳市瞭望文化信息諮詢有限公司 41

N/159934 2020/03/10 2020/03/10 Activ8 Inc. 28

N/159938 2020/03/10 2020/03/10 Activ8 Inc. 28

N/159970 2020/03/10 2020/03/10 ABT Sportsline GmbH 12

N/159984 2020/03/10 2020/03/10 CJ ENM CO., LTD. 09

N/160021 2020/03/10 2020/03/10 株式會社媄琳

MAYLIN Co. Ltd.

44

N/160023 2020/03/10 2020/03/10 株式會社媄琳

MAYLIN Co. Ltd.

44

N/160060 2020/03/10 2020/03/10 MAURO PAGLIA 35

N/160061 2020/03/10 2020/03/10 MAURO PAGLIA 25
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N/160062 2020/03/10 2020/03/10 SARKA KUZELKOVA 25

N/160063 2020/03/10 2020/03/10 SARKA KUZELKOVA 35

N/160158 2020/03/10 2020/03/10 凱兒得樂（深圳）科技發展有限公司 03

N/160159 2020/03/10 2020/03/10 凱兒得樂（深圳）科技發展有限公司 05

N/160160 2020/03/10 2020/03/10 凱兒得樂（深圳）科技發展有限公司 16

N/160161 2020/03/10 2020/03/10 凱兒得樂（深圳）科技發展有限公司 35

N/160170 2020/03/10 2020/03/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/160178 2020/03/10 2020/03/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/160182 2020/03/10 2020/03/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/160190 2020/03/10 2020/03/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/160203 2020/03/10 2020/03/10 吳文財 35

N/160204 2020/03/10 2020/03/10 吳文財 43

N/160226 2020/03/10 2020/03/10 DOBBE 33

N/160257 2020/03/10 2020/03/10 天上野有限公司

TITAN LIMITED

21

N/160258 2020/03/10 2020/03/10 天上野有限公司

TITAN LIMITED

35

N/160260 2020/03/10 2020/03/10 KORLOFF S.A. 14

N/160261 2020/03/10 2020/03/10 KORLOFF S.A. 14

N/160262 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 25

N/160263 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 29

N/160264 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 30

N/160265 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 32

N/160266 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 43

N/160267 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 25

N/160268 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 29

N/160269 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 30

N/160270 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 32

N/160271 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 43

N/160272 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 25

N/160273 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 29

N/160274 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 30

N/160275 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 32

N/160276 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 43

N/160277 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 25

N/160278 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 29

N/160279 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 30

N/160280 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 32

N/160281 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 43

N/160282 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 25
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N/160283 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 28

N/160284 2020/03/10 2020/03/10 Oatly AB 35

N/160285 2020/03/10 2020/03/10 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/160317 2020/03/10 2020/03/10 Gertrud AG 09

N/160318 2020/03/10 2020/03/10 Gertrud AG 18

N/160319 2020/03/10 2020/03/10 Gertrud AG 25

N/160331 2020/03/10 2020/03/10 The Procter & Gamble Company 03

N/160332 2020/03/10 2020/03/10 AstraZeneca Pharmaceuticals LP 05

N/160333 2020/03/10 2020/03/10 Montres Tudor S.A. 14

N/160343 2020/03/10 2020/03/10 達特聖克國際股份有限公司

DR. CINK International Co., Ltd.

03

N/160345 2020/03/10 2020/03/10 達特聖克國際股份有限公司

DR. CINK International Co., Ltd.

35

N/160346 2020/03/10 2020/03/10 達特聖克國際股份有限公司

DR. CINK International Co., Ltd.

44

N/160347 2020/03/10 2020/03/10 查理斯通咖啡有限公司 30

N/160348 2020/03/10 2020/03/10 查理斯通咖啡有限公司 35

N/160352 2020/03/10 2020/03/10 Apple Inc. 09

N/160353 2020/03/10 2020/03/10 Apple Inc. 38

N/160354 2020/03/10 2020/03/10 Apple Inc. 41

N/160355 2020/03/10 2020/03/10 Apple Inc. 42

N/160356 2020/03/10 2020/03/10 Société Jas Hennessy & Co. 09

N/160357 2020/03/10 2020/03/10 Société Jas Hennessy & Co. 25

N/160358 2020/03/10 2020/03/10 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/160360 2020/03/10 2020/03/10 Société Jas Hennessy & Co. 09

N/160361 2020/03/10 2020/03/10 Société Jas Hennessy & Co. 25

N/160362 2020/03/10 2020/03/10 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/160364 2020/03/10 2020/03/10 ROSEFIELD LUXEMBOURG, S.A. 03

N/160365 2020/03/10 2020/03/10 ROSEFIELD LUXEMBOURG, S.A. 09

N/160366 2020/03/10 2020/03/10 ROSEFIELD LUXEMBOURG, S.A. 14

N/160367 2020/03/10 2020/03/10 ROSEFIELD LUXEMBOURG, S.A. 16

N/160368 2020/03/10 2020/03/10 ROSEFIELD LUXEMBOURG, S.A. 24

N/160369 2020/03/10 2020/03/10 ROSEFIELD LUXEMBOURG, S.A. 26

N/160371 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160372 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/160373 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 37

N/160374 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 39

N/160375 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 40

N/160376 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160377 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 42
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N/160378 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 44

N/160379 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160380 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/160381 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 37

N/160382 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 39

N/160383 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 40

N/160384 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160385 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 42

N/160386 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 44

N/160387 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  35

N/160388 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  36

N/160389 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  37

N/160390 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  39

N/160391 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  40

N/160392 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  41

N/160393 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  42

N/160394 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  44

N/160395 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  35

N/160396 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  36

N/160397 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  37

N/160398 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  39

N/160399 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  40

N/160400 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  41

N/160401 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  42

N/160402 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  44

N/160403 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  35

N/160404 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  36

N/160405 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  37

N/160406 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  39

N/160407 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  40

N/160408 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  41

N/160409 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  42

N/160410 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp.  44

N/160411 2020/03/10 2020/03/10 譚嘉敏

Tam Ka Man

35

N/160412 2020/03/10 2020/03/10 譚嘉敏

Tam Ka Man

41

N/160414 2020/03/10 2020/03/10 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 04

N/160415 2020/03/10 2020/03/10 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 08

N/160416 2020/03/10 2020/03/10 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 18
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N/160417 2020/03/10 2020/03/10 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 21

N/160418 2020/03/10 2020/03/10 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 35

N/160419 2020/03/10 2020/03/10 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 44

N/160420 2020/03/10 2020/03/10 TOTO LTD. 09

N/160422 2020/03/10 2020/03/10 TOTO LTD. 42

N/160423 2020/03/10 2020/03/10 FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. 36

N/160424 2020/03/10 2020/03/10 FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. 41

N/160425 2020/03/10 2020/03/10 FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. 36

N/160426 2020/03/10 2020/03/10 FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. 41

N/160427 2020/03/10 2020/03/10 FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. 36

N/160428 2020/03/10 2020/03/10 FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. 41

N/160429 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 09

N/160430 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 35

N/160431 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 36

N/160432 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 38

N/160434 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 09

N/160435 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 35

N/160436 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 36

N/160437 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 38

N/160439 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 09

N/160440 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 35

N/160441 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 36

N/160442 2020/03/10 2020/03/10 SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED 38

N/160445 2020/03/10 2020/03/10 陳麗梅

Chan Lai Mui

25

N/160446 2020/03/10 2020/03/10 陳麗梅

Chan Lai Mui 

28

N/160449 2020/03/10 2020/03/10 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 29

N/160450 2020/03/10 2020/03/10 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 30

N/160451 2020/03/10 2020/03/10 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 32

N/160452 2020/03/10 2020/03/10 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 03

N/160453 2020/03/10 2020/03/10 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 16

N/160454 2020/03/10 2020/03/10 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 21

N/160455 2020/03/10 2020/03/10 Pfizer Inc. 05

N/160456 2020/03/10 2020/03/10 婕斯環球澳門有限公司 03

N/160461 2020/03/10 2020/03/10 ACES Corporation Limited 16

N/160462 2020/03/10 2020/03/10 ACES Corporation Limited 35

N/160463 2020/03/10 2020/03/10 ACES Corporation Limited 16

N/160464 2020/03/10 2020/03/10 ACES Corporation Limited 35

N/160466 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35



N.º 14 — 1-4-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4631

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/160467 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160468 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/160469 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160470 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160471 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/160472 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160473 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160474 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/160475 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160476 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/160477 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160478 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/160479 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160480 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/160481 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160482 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/160483 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160484 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/160485 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160486 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/160487 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160488 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/160489 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160490 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/160491 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160492 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/160493 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160494 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/160495 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160496 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/160497 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160498 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/160499 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160500 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/160501 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160502 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/160503 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/160504 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/160505 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 41

N/160506 2020/03/10 2020/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43
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N/160512 2020/03/10 2020/03/10 KABUSHIKI KAISHA RENOWN (RENOWN INCORPORATED) 25

N/160513 2020/03/10 2020/03/10 KABUSHIKI KAISHA RENOWN (RENOWN INCORPORATED) 24

N/160514 2020/03/10 2020/03/10 FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD.

FUBON Sports & Entertainment Co., Ltd.

41

N/160516 2020/03/10 2020/03/10 安谷國際股份有限公司 35

N/160517 2020/03/10 2020/03/10 安谷國際股份有限公司 43

N/160518 2020/03/10 2020/03/10 LABORATOIRE HRA PHARMA 03

N/160519 2020/03/10 2020/03/10 LABORATOIRE HRA PHARMA 05

N/160520 2020/03/10 2020/03/10 The Limited Liability Company EkoNiva-APK Holding 29

N/160521 2020/03/10 2020/03/10 The Limited Liability Company EkoNiva-APK Holding 35

N/160522 2020/03/10 2020/03/10 The Limited Liability Company EkoNiva-APK Holding 39

N/160526 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司 09

N/160527 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司 35

N/160528 2020/03/10 2020/03/10 華為技術有限公司 42

N/160546 2020/03/10 2020/03/10 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD. 09

N/160547 2020/03/10 2020/03/10 泰安商業顧問有限公司 30

N/160548 2020/03/10 2020/03/10 王偉成 05

N/160550 2020/03/10 2020/03/10 Islestarr Holdings Limited 03

N/160559 2020/03/10 2020/03/10 KIDILIZ GROUP  25

N/160563 2020/03/10 2020/03/10 WYSÔ Bogner GmbH 18

N/160564 2020/03/10 2020/03/10 WYSÔ Bogner GmbH 25

N/160565 2020/03/10 2020/03/10 WYSÔ Bogner GmbH 35

N/160566 2020/03/10 2020/03/10 冠軍澳之味國際食品廠有限公司 35

N/160567 2020/03/10 2020/03/10 Golder Associates Corporation 35

N/160569 2020/03/10 2020/03/10 Golder Associates Corporation 40

N/160570 2020/03/10 2020/03/10 Golder Associates Corporation 42

N/160571 2020/03/10 2020/03/10 Golder Associates Corporation 35

N/160573 2020/03/10 2020/03/10 Golder Associates Corporation 40

N/160574 2020/03/10 2020/03/10 Golder Associates Corporation 42

N/160575 2020/03/10 2020/03/10 Golder Associates Corporation 35

N/160577 2020/03/10 2020/03/10 Golder Associates Corporation 40

N/160578 2020/03/10 2020/03/10 Golder Associates Corporation 42

N/160586 2020/03/10 2020/03/10 STADA Arzneimittel AG 03

N/160640 2020/03/10 2020/03/10 南昌黑鯊科技有限公司 28

N/160641 2020/03/10 2020/03/10 南昌黑鯊科技有限公司 41

N/160642 2020/03/10 2020/03/10 南昌黑鯊科技有限公司 28

N/160650 2020/03/10 2020/03/10 王燕 43

N/160674 2020/03/10 2020/03/10 梁偉勝

Leong Wai Seng

05

N/160675 2020/03/10 2020/03/10 梁偉勝

Leong Wai Seng

29
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N/160676 2020/03/10 2020/03/10 梁偉勝

Leong Wai Seng

32

N/160677 2020/03/10 2020/03/10 梁偉勝

Leong Wai Seng

35

N/160678 2020/03/10 2020/03/10 GETHERICH HK LIMITED 30

N/160679 2020/03/10 2020/03/10 一元堂集團有限公司

YAT YUEN TONG GROUP LIMITED

05

N/160680 2020/03/10 2020/03/10 一元堂集團有限公司

YAT YUEN TONG GROUP LIMITED

29

N/160681 2020/03/10 2020/03/10 一元堂集團有限公司

YAT YUEN TONG GROUP LIMITED

30

N/160682 2020/03/10 2020/03/10 一元堂集團有限公司

YAT YUEN TONG GROUP LIMITED

35

N/160683 2020/03/10 2020/03/10 青海互助青稞酒股份有限公司 33

N/160687 2020/03/10 2020/03/10 Incyte Holdings Corporation 05

N/160700 2020/03/10 2020/03/10 THE ANIMAL STORE, FOOD AND ACCESSORIES, S.L. 31

N/160701 2020/03/10 2020/03/10 THE ANIMAL STORE, FOOD AND ACCESSORIES, S.L. 35

N/160702 2020/03/10 2020/03/10 THE ANIMAL STORE, FOOD AND ACCESSORIES, S.L. 31

N/160703 2020/03/10 2020/03/10 THE ANIMAL STORE, FOOD AND ACCESSORIES, S.L. 35

N/160704 2020/03/10 2020/03/10 THE ANIMAL STORE, FOOD AND ACCESSORIES, S.L. 31

N/160706 2020/03/10 2020/03/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/160707 2020/03/10 2020/03/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36

N/160708 2020/03/10 2020/03/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/160710 2020/03/10 2020/03/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/160711 2020/03/10 2020/03/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36

N/160712 2020/03/10 2020/03/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/160713 2020/03/10 2020/03/10 申倫忠 30

N/160714 2020/03/10 2020/03/10 申倫忠 43

N/160715 2020/03/10 2020/03/10 Pfizer Inc. 05

N/160716 2020/03/10 2020/03/10 圓圓小姐飲食有限公司

LADY BOBO FOOD & BEVERAGE LIMITED

43

N/160723 2020/03/10 2020/03/10 張雪松 41

N/160724 2020/03/10 2020/03/10 湖北億姿瑞服飾有限公司 25

N/160725 2020/03/10 2020/03/10 Manchester United Football Club Limited 35

N/160726 2020/03/10 2020/03/10 Manchester United Football Club Limited 41

N/160727 2020/03/10 2020/03/10 Manchester United Football Club Limited 43

N/160728 2020/03/10 2020/03/10 Manchester United Football Club Limited 35

N/160729 2020/03/10 2020/03/10 Manchester United Football Club Limited 41

N/160730 2020/03/10 2020/03/10 Manchester United Football Club Limited 43

N/160731 2020/03/10 2020/03/10 Manchester United Football Club Limited 35

N/160732 2020/03/10 2020/03/10 Manchester United Football Club Limited 41
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N/160733 2020/03/10 2020/03/10 Manchester United Football Club Limited 43

N/160734 2020/03/10 2020/03/10 斐珞爾（上海）貿易有限公司

FOREO (Shanghai) Trading ltd.

10

N/160735 2020/03/10 2020/03/10 雲南華康中藥飲片有限公司 05

N/160736 2020/03/10 2020/03/10 張永才 35

N/160737 2020/03/10 2020/03/10 謝軍 05

N/160738 2020/03/10 2020/03/10 黃平 43

N/160739 2020/03/10 2020/03/10 雲南潤色美妝科技有限公司 03

N/160740 2020/03/10 2020/03/10 雲南潤色美妝科技有限公司 35

N/160741 2020/03/10 2020/03/10 魯能集團有限公司 04

N/160742 2020/03/10 2020/03/10 魯能集團有限公司 06

N/160743 2020/03/10 2020/03/10 魯能集團有限公司 37

N/160744 2020/03/10 2020/03/10 魯能集團有限公司 40

N/160745 2020/03/10 2020/03/10 Loïc Pasquet 33

N/160746 2020/03/10 2020/03/10 AITO Studios OÜ 25

N/160747 2020/03/10 2020/03/10 AITO Studios OÜ 35

N/160748 2020/03/10 2020/03/10 泰安商業顧問有限公司 35

N/160749 2020/03/10 2020/03/10 泰安商業顧問有限公司 42

N/160750 2020/03/10 2020/03/10 泰安商業顧問有限公司 44

N/160751 2020/03/10 2020/03/10 泰安商業顧問有限公司 35

N/160752 2020/03/10 2020/03/10 泰安商業顧問有限公司 42

N/160753 2020/03/10 2020/03/10 泰安商業顧問有限公司 44

N/160762 2020/03/10 2020/03/10 ASIAMIX Kabushiki Kaisha 30

N/160763 2020/03/10 2020/03/10 ASIAMIX Kabushiki Kaisha 35

N/160764 2020/03/10 2020/03/10 ASIAMIX Kabushiki Kaisha 43

N/160767 2020/03/10 2020/03/10 Ace of Spades Holdings, LLC 33

N/160768 2020/03/10 2020/03/10 Ace of Spades Holdings, LLC 43

N/160777 2020/03/10 2020/03/10 MCO (IP) HOLDINGS LIMITED  41

N/160778 2020/03/10 2020/03/10 MCO (IP) HOLDINGS LIMITED  43

N/160783 2020/03/10 2020/03/10 彌薩蔻企業有限公司

MISAKO ENTERPRISE LIMITED

03

N/160784 2020/03/10 2020/03/10 Discovery Communications, LLC 41

N/160785 2020/03/10 2020/03/10 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/160786 2020/03/10 2020/03/10 澳門主題公園渡假村股份有限公司

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

35

N/160787 2020/03/10 2020/03/10 澳門主題公園渡假村股份有限公司

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

41

N/160788 2020/03/10 2020/03/10 澳門主題公園渡假村股份有限公司

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

42
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N/160789 2020/03/10 2020/03/10 澳門主題公園渡假村股份有限公司

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

43

N/160790 2020/03/10 2020/03/10 澳門主題公園渡假村股份有限公司

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

35

N/160791 2020/03/10 2020/03/10 澳門主題公園渡假村股份有限公司

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

41

N/160792 2020/03/10 2020/03/10 澳門主題公園渡假村股份有限公司

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

42

N/160793 2020/03/10 2020/03/10 澳門主題公園渡假村股份有限公司

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

43

N/160827 2020/03/10 2020/03/10 黃振龍涼茶（集團）有限公司 32

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/131184 2020/03/02 仙然康寶發展有限公司 05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/136634 2020/03/06 澳門國際嘉年華協會 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/142770 2020/03/12 C J  C H E I L J E D A N G 

CORPORATION

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/145594 2020/03/11 SCENTNATIONS INC. 03 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/147019 2020/03/06 回春堂製藥廠股份有限公司 05 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/147058 2020/03/06 吳菁

Ng Cheng

43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/147059 2020/03/06 吳菁

Ng Cheng

43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/147060 2020/03/06 吳菁

Ng Cheng

43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/147061 2020/03/06 吳菁

Ng Cheng

43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/147062 2020/03/06 吳菁

Ng Cheng

43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/147122 2020/03/06 廣州世淩實業有限公司

G u a n g z h o u  S h i L i n g 

Industrial Co., Ltd.

35 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/147161 2020/03/12 中華文化交流協會 16 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/147162 2020/03/12 中華文化交流協會 20 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/147163 2020/03/12 中華文化交流協會 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/147164 2020/03/12 中華文化交流協會 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
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/147287 2020/03/13 禮記餅家有限公司 29 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/147288 2020/03/13 禮記餅家有限公司 30 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/147289 2020/03/13 禮記餅家有限公司 32 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/147290 2020/03/13 禮記餅家有限公司 35 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/147963 2020/03/12 MA DE PINA FENGQUN 43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) n.º 2 do art.º 214.º, conju-

gado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do 

art.º 215.º

N/148166 2020/03/12 新東方集團有限公司 35 第214條第2款a）項，結合第16/2001號法律《娛樂場幸

運博彩經營法律制度》第2條第2款。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 2 

do art.º 2.º da Lei n.º 16/2001 do (Regime Jurídico da 

Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar em Casino).

N/148894 2020/03/12 東立宏地產投資有限公司 43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) n.º 2 do art.º 214.º, conju-

gado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do 

art.º 215.º

N/148902 2020/03/12 施金表

Shi Jinbiao

25 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) n.º 2 do art.º 214.º, conju-

gado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do 

art.º 215.º

N/149290 2020/03/11 Shandong Luye Pharmaceutical 

Co., Ltd.

35 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/149923 2020/03/12 Victoria’s Secret Stores Brand 

Management, Inc.

03 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrario, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/149924 2020/03/12 Victoria’s Secret Stores Brand 

Management, Inc.

25 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrario, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/150731 2020/03/12 國泰藥業有限公司 05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 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/151178 2020/03/12 泰安商業顧問有限公司 05 第214條第3款的相反及第2款a）項，結合第199條第1款

b）項。

N.º 3 do art.º 214.º , a contrario e a línea a) do n.º 2, con-

jugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/151179 2020/03/12 泰安商業顧問有限公司 30 第214條第3款的相反及第2款a）項，結合第199條第1款

b）項。

N.º 3 do art.º 214.º , a contrario e a línea a) do n.º 2, con-

jugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/152915 2020/03/12 梁麗斯

Leong Lai Si 

32 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/154908 2020/03/11 芳珂株式會社

FANCL CORPORATION

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/156645 2020/03/12 呂婉儀

LOI UN I

李慧雅

LEI WAI NGA

43 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

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/158269 2020/03/12 深圳前海蓯蓉王生物科技開發

有限公司

30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/158270 2020/03/12 深圳前海蓯蓉王生物科技開發

有限公司

33 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/158271 2020/03/12 深圳前海蓯蓉王生物科技開發

有限公司

43 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/000700

(639-M)

P/000701

(640-M)

P/001390

(1294-M)

P/001399

(1303-M)

P/003317

(3196-M)

P/005829

(5688-M)

P/009289

(9057-M)

P/009290

(9058-M)

P/009291

(9059-M)

P/009292

(9060-M)

P/009935

(9763-M)

P/009936

(9764-M)

P/014486

(14391-M)

P/014606

(15058-M)

P/015011

(14906-M)

P/015105

(15013-M)

P/015120

(15080-M)

P/015197

(15134-M)

P/015211

(15152-M)

P/015240

(15181-M)

P/015515

(15473-M)

N/004231 N/004466 N/004523 N/004690 N/004696 N/004697 N/004853

N/004917 N/004918 N/004921 N/004922 N/018591 N/018610 N/018611

N/018612 N/018613 N/018614 N/018615 N/018616 N/018720 N/018860

N/018934 N/018935 N/019103 N/019104 N/019204 N/019205 N/019206
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編號

N.º

N/019207 N/019208 N/019209 N/019210 N/019211 N/019212 N/019240

N/019241 N/019249 N/019250 N/019251 N/019252 N/019253 N/019254

N/019255 N/019256 N/019257 N/019258 N/019259 N/019260 N/019261

N/019262 N/019263 N/019264 N/019275 N/019276 N/019378 N/019379

N/019380 N/019381 N/019396 N/019418 N/019419 N/019420 N/019421

N/019422 N/019423 N/019424 N/019425 N/019429 N/019437 N/019441

N/019443 N/019445 N/019446 N/019447 N/019448 N/019449 N/019450

N/019912 N/019913 N/019914 N/019915 N/019916 N/019917 N/019918

N/019919 N/019920 N/019921 N/019922 N/019923 N/020130 N/020296

N/020297 N/020369 N/020472 N/020896 N/021172 N/021173 N/021175

N/021304 N/021306 N/021505 N/021506 N/021507 N/021508 N/021509

N/021511 N/021512 N/021513 N/021819 N/021882 N/061401 N/061402

N/061403 N/065185 N/065186 N/065197 N/065198 N/065199 N/065200

N/065201 N/065202 N/065203 N/065204 N/065205 N/065222 N/065223

N/065301 N/065302 N/065303 N/065304 N/065305 N/065306 N/065307

N/065308 N/065309 N/065310 N/065311 N/065359 N/065360 N/065383

N/065384 N/065385 N/065405 N/065406 N/065407 N/065408 N/065432

N/065433 N/065434 N/065483 N/065484 N/065823 N/065824 N/065825

N/065848 N/065849 N/065850 N/066231 N/066232 N/066233 N/066234

N/066235 N/066236 N/066237 N/066238 N/066239 N/066240 N/066241

N/066242 N/066243 N/066244 N/066245 N/066246 N/066247 N/066248

N/066249 N/066250 N/066251 N/066252 N/066253 N/066254 N/066255

N/066256 N/066257 N/066258 N/066259 N/066260 N/066261 N/066262

N/066263 N/066264 N/066265 N/066266 N/066267 N/066268 N/066269

N/066270 N/066271 N/066272 N/066273 N/066274 N/066275 N/066276

N/066277 N/066278 N/066279 N/066280 N/066281 N/066282 N/066283

N/066284 N/066285 N/066286 N/066287 N/066288 N/066289 N/066290

N/066341 N/066342 N/066343 N/066344 N/066345 N/066346 N/066347

N/066348 N/066349 N/066350 N/066351 N/066352 N/066353 N/066354

N/066355 N/066356 N/066357 N/066358 N/066359 N/066360 N/066361

N/066362 N/066363 N/066364 N/066365 N/066366 N/066367 N/066368

N/066370 N/066371 N/066372 N/066373 N/066374 N/066375 N/066376

N/066377 N/066378 N/066379 N/066380 N/066381 N/066382 N/066383

N/066384 N/066385 N/066386 N/066387 N/066453 N/066467 N/066472

N/066478 N/066483 N/066504 N/066505 N/066570 N/066571 N/066624

N/066625 N/066690 N/066691 N/066692 N/066693 N/066711 N/066902

N/066903 N/066904 N/066905 N/066906 N/066907 N/066908 N/066909

N/066910 N/066911 N/066912 N/066913 N/066914 N/066915 N/066916

N/066917 N/066918 N/066919 N/066920 N/066921 N/066922 N/067029

N/067030 N/067031 N/067290
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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/001300

(1205-M)

2020/03/03 更改認別資料

Modificação de 

identidade

ALCOA, INC. Arconic Inc.

轉讓

Transmissão

Arconic Inc. Alcoa USA Corp., com sede em 

201 Isabella Street, Pittsburgh, 

Pennsylvania 15212, United States 

of America

P/008940

(8668-M)

P/010297

(10207-M)

2020/03/02 更改地址

Modificação de 

sede

KAM HEUNG FOOD 

PRODUCTS CO., LTD.

24/F, Hang Wai Commercial Building, 

231 - 233 Queen’s Road East, Wanchai 

HONG KONG

P/014676

(14595-M)

P/014677

(14596-M)

2020/03/02 更改地址

Modificação de 

sede

POPEYES LOUISIANA 

KITCHEN, INC.

5707 Blue Lagoon Drive, Miami, 

Florida 33126, U.S.A.

N/019061

N/080721

N/080722

2020/03/02 轉讓

Transmissão

大豐投資發展有限公司

C O M P A N H I A  D E 

I N V E S T I M E N T O 

PREDIAL TRIUMPH, 

LIMITADA

德記置業有限公司

SOCIEDADE DE FOMENTO 

PREDIAL TAK KEI, LIMITADA, 

com sede em Alameda Dr. Carlos 

d’Assumpção, N.º 418, 6.º andar, Macau

N/042957

N/042958

N/042959

N/042960

N/042961

N/044696

N/044697

N/044698

N/044699

N/044700

N/062837

N/062838

N/062839

N/062840

N/062841

N/078883

N/078884

N/078885

N/078886

N/078887

N/078888

N/082133

N/082134

N/082135

N/082136

N/095727

N/103149

N/103150

N/103151

N/103152

N/103153

N/103154

N/103155

N/103156

N/103157

N/103158

N/103159

N/103160

N/103161

N/103162

N/103163

N/103164

N/103165

N/103166

N/103167

N/103168

N/103169

N/103170

N/106398

N/106399

2020/03/03 轉讓

Transmissão

Alibaba Group Holding 

Limited

Advanced New Technologies Co., 

Ltd., com sede em Cayman Corporate 

Centre, 27 Hospital Road, George 

Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands
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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/082137

N/082138

N/082139

N/082140

N/082141

N/082142

N/082143

N/082144

N/082472

N/082473

N/082474

N/082475

N/082476

N/082477

N/082478

N/082479

N/082480

N/082481

N/082482

N/082483

N/082484

N/082485

N/082486

N/082487

N/082488

N/082489

N/083667

N/083668

N/083669

N/083670

N/083671

N/083672

N/083673

N/083674

N/083675

N/083676

N/083677

N/083678

N/083679

N/083680

N/083681

N/083682

N/083683

N/083684

N/088408

N/088409

N/088410

N/088411

N/088412

N/088413

N/106400

N/106401

N/106402

N/106403

N/106404

N/106405

N/106406

N/122928

N/122929

N/122930

N/122931

N/122932

N/122933

N/122934

N/122935

N/122951

N/122952

N/122953

N/122954

N/122955

N/141782

N/141783

N/141784

N/141785

N/141786

N/141787

N/141788

N/141789

N/141790

N/141791

N/141792

N/141793

N/143116

N/143117

N/143118

N/143119

N/143120

N/143121

N/145329

N/145330

N/145331

N/145332

N/145333

N/145334

N/147035

N/147036

N/147037

N/148388

N/148389

N/148390

2020/03/03 轉讓

Transmissão

Alibaba Group Holding 

Limited

Advanced New Technologies Co., 

Ltd., com sede em Cayman Corporate 

Centre, 27 Hospital Road, George 

Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands
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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/088414

N/088415

N/088416

N/088417

N/088418

N/088419

N/088420

N/088421

N/088422

N/088423

N/088424

N/088425

N/088426

N/088427

N/088428

N/088429

N/088430

N/088431

N/088432

N/088433

N/088434

N/095719

N/095720

N/095721

N/095722

N/095723

N/095724

N/095725

N/095726

N/148391

N/148392

N/148393

N/150664

N/150665

N/150666

N/150667

N/150668

N/150669

N/150670

N/153998

N/153999

N/154000

N/154001

N/154002

N/154003

N/154004

N/154005

N/154006

N/158037

N/158038

N/158682

N/158683

N/158684

N/158685

N/158686

N/158687

N/158688

2020/03/03 轉讓

Transmissão

Alibaba Group Holding 

Limited

Advanced New Technologies Co., 

Ltd., com sede em Cayman Corporate 

Centre, 27 Hospital Road, George 

Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

N/097736

N/097737

N/097738

N/097739

N/097740

2020/03/02 更改認別資料

Modificação de 

identidade

中國鐵路總公司 中國國家鐵路集團有限公司

N/111125

N/111126

N/111127

N/111128

N/111129

N/111130

N/111131

N/111132

N/111133

N/111134

N/111135

N/111136

N/111137

N/111138

N/111139

N/111140

N/111141

N/111142

2020/02/26 轉讓

Transmissão

Arconic Inc. Arconic Technologies LLC, com 

sede em 201 Isabella St., Pittsburgh 

Pennsylvania 15212, USA

N/113679 2020/03/02 更改認別資料

Modificação de 

identidade

FRATELLI POLACCO 

di Polacco Giuseppe & 

Elio S.N.C. 

F R AT E L L I  P O L A C C O  D i 

POLACCO ELIO E C. S.N.C. 

N/120509 2020/03/02 更改權利人之法

律性質

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

CR&F, Unipessoal, Lda. CR&F, Lda. 
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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/120509 2020/03/02 更改地址

Modificação de 

sede

CR&F, Lda. Alameda da Empresa, 64, Candal 

Park, fracção AL-21, 4400 133 Vila 

Nova de Gaia, Portugal

N/122135 2020/03/03 轉讓

Transmissão

P E R N O D  R I C A R D, 

Société Anonyme

P E R N O D R I C A R D I N D I A 

PRIVATE LIMITED, com sede 

em 5th Floor, D-3, District Centre, 

Saket, New Delhi 110017, India

N/123021

N/123022

N/123023

N/123024

N/127550

N/127551

N/127552

N/127553

2020/02/26 轉讓

Transmissão

Freeman Holding, LLC Encore Event Technologies, LLC, 

com sede em 1500 W. Shure Drive, 

Su i te 175, Ar l ington Heights, 

Illinois 60004, United States

N/125594

N/125595

N/125596

N/125597

N/125598

2020/03/02 更改地址

Modificação de 

sede

德威教育管理亚太有限公

司

DULWICH COLLEGE 

MANAGEMENT ASIA 

PACIFIC PTE. LTD.

101 Thomson Road, #19-01/03 

United Square Singapore 307591

N/136055

N/136056

N/149519

2020/03/02 轉讓

Transmissão

歐陽敏仙

AO IEONG MAN SIN

時時同雲科技（北京）有限責任公

司，地址為中國北京市海澱區學院

路7號8層808室

N/138926

N/138927

N/138928

N/138929

2020/03/02 更改認別資料

Modificação de 

identidade

昆明貝泰妮生物科技有限

公司

雲南貝泰妮生物科技集團股份有限

公司

N/146414 2020/03/02 轉讓

Transmissão

上海若靈軟件技術有限

公司

廈門區塊鏈雲科技有限公司，地址

為中國福建省廈門市湖裡區枋湖西

路189號第二層209單元

N/151087

N/151088

N/151089

N/151090

2020/03/02 轉讓

Transmissão

Tectus AG Screening Eagle Technologies AG, 

com sede em Ringstrasse 2, 8603 

Schwerzenbach, Switzerland

N/152191

N/152192

N/152193

N/152194

2020/03/02 轉讓

Transmissão

香港僖迪控股有限公司

H O N G K O N G 

C D N E T W O R K S 

HOLDINGS COMPANY 

LIMITED

新加坡僖迪控股有限公司，地址為

新加坡基利路3號溫士蘭大厦I #04-

05號

CDNETWORKS HOLDINGS 

SINGAPORE PTE. LTD., com 

sede em 3 Killiney Road #04-05 

Winsland House I Singapore

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/130388 Apple inc. 初級法院

TJB

CV3-19-0029-CRJ 2020/01/20

2 N/148501 寧波市鄞州美麗風暴化妝品有限公司 初級法院

TJB

CV1-19-0045-CRJ 2020/02/06
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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
3 N/125298 維沃移動通信有限公司

VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.

初級法院

TJB

CV2-18-0070-CRJ 2019/02/26

4 N/38597

N/38598 

N/38599 

N/38600

Las Vegas Sands Corp. 終審法院

TUI

Ac de 19/06/2019

Proc. n.º 130/2014

2019/07/04

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批准有關商標註冊之批示。
3 初級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示授予以下產品：“電腦程式（可下載軟體）；智慧手機螢幕專用保護膜；智能手

機用殼；人臉識別設備；行動電話用耳機；USB線；電池；電池充電器；移動電源（可充電電池）”。
4 終審法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
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 concessão da marca. 
3 A sentença do TJB revogou o despacho da DSE de recusa da marca e concedeu para os seguintes produtos: “programas de 

computador (software para download); película protectora de ecrã de telefone inteligente, capas para telefones inteligentes, 

dispositivos de reconhecimento facial, auscultadores para telefones móveis, cabos USB; baterias; carregadores de baterias e 

carregadores portáteis.”.
4 O Acordão do TUI, revogou o despacho da DSE de recusa da marca.

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/091765 2020/03/03 Apple Inc. 09

N/091766 2020/03/03 Apple Inc. 42

N/161591 2020/03/03 郭穎玫

KUOK WENG MUI

45

N/161592 2020/03/03 郭穎玫

KUOK WENG MUI

45

N/161593 2020/03/03 郭穎玫

KUOK WENG MUI

45

N/161594 2020/03/03 郭穎玫

KUOK WENG MUI

45

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

N/043758 2020/02/26 瑞士商．歐思藍股份有限公司

AUCERA S.A.

Bentley Motors Limited
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宣佈失效

Declaração de caducidade

編號

N.º

失效日期

Data de

caducidade

申請人

Requerente

類號

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/062525 2020/03/13 禮記餅家有限公司

PAST E LA R I A LA I K E I 

LIMITADA

43 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º

N/083662 2020/03/04 梁錦強

LEONG KAM KEONG

05 第231條第1款b）項及第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º

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/161589 2020/03/02 深圳市光信企業管理有限公司 Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

N/161590 2020/03/02 深圳市光信企業管理有限公司 Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

N/161973 2020/02/28 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

Associação dos Advogados de Macau

N/161980 2020/02/28 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

Associação dos Advogados de Macau

N/161987 2020/02/28 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

Associação dos Advogados de Macau

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 in-

sígnia 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/000299

申請日 Data de pedido : 2020/02/21

申請人 Requerente : 馬里奧餅店有限公司

PADARIA NEW MÁRIO, LIMITADA

地址 Endereço : Rua Cinco do Bairro da Areia Preta, n.os 3 e 

3B, Edifício Veng Fung, 11º andar, Macau

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo 

as leis de Macau

行業 Act iv idade : 蛋糕、麵包、糕點及糖果的製造、零售及批

發；麵包及糕點店。

名稱或標誌 Nome ou Insígnia : 
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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 RJPI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Coopera-

ção entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a 

Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos 

Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir 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/003962

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 昂克希爾迪克斯有限公司

 ONCOCEUTICS, INC.

 地址 Endereço : 3675 Market Street, Suite 200, Phila-

delphia, Pennsylvania 19104, US

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : M．斯托格努 STOGNIEW, Martin, 

J．E．艾倫 A LLEN, Joshua, E., R．S．波托夫 POT-

TOR F, R ichard S., B．R．納拉罕楚 NA LLAGA N-

CHU, Bhaskara Rao, G．L．奧爾森 OLSON, Gary L.

 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 ZL201480070502.X，申請

日Data de pedido 2014/09/12，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106163524B，2019/11/08

[51] 分類 Classificação : A61K31/519, A61K39/395

[54] 標題 Título : 7-苄基-4-（2-甲基苄基）-2,4,6,7,8,9-六氫咪唑

并[1,2-a]吡啶并[3,4-e]嘧啶-5（1H）-酮、其鹽及應用方法。

 <<7-BENZYL-4-(2-METHYLBENZYL)-2,4,6,7,8,9-

-HEXAHYDROIMIDAZO[1,2-A]PYRIDO[3,4-E]

PYRIMIDIN-5(1H)-ONE >> , os seus sais e métodos 

de uso.

[57] 摘要 Resumo : 本公開至少部分涉及治療方法。在一個實

施方式中，治療方法包括向需要這種治療的對象給予第

一治療劑，該第一治療劑包括化合物(1)：化合物(1)或其

藥學上可接受的鹽，組合第二治療劑，其中所述第一治療

劑和所述第二治療劑同時或相繼給予。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/11/15，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/904,718

 2014/03/13，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 14/208,657

 2014/07/25，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 14/341,392

 2014/07/25，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º PCT/US2014/048241

[21] 編號 N.º : J/003964

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 大連萬春布林醫藥有限公司

 地址 Endereço : 中國遼寧省大連市大連經濟技術開發區

雙D4街19號-6

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 黃嵐, 阿尼路達．辛格

 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 ZL201910023460.9，申請

日Data de pedido 2016/07/11，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 109516981B，2019/10/22

[51] 分類 Classificação : C07D403/06, A61K31/496

[54] 標題 Título : 普那布林組合物。

 Composições de <<Plinabulin>>.

[57] 摘要 Resumo : 本文公開了普那布林多晶型物、組合物、

它們作為治療劑的用途和製備。特別地，一些實施方案涉

及結晶形式的普那布林一水合物。

[30] 優先權 Prioridade : 2015/07/13，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/191,990

[21] 編號 N.º : J/003965

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 齊尼思表觀遺傳學有限公司

 ZENITH EPIGENETICS LTD.

 地址 Endereço : 300, 4820 Richard Road SW Calgary, 

Alberta T3E 6L1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana
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[72] 發明人 Inventor : S．劉, B．C．杜菲, J．F．奎因, M．X．

江, R．王, G．S．馬丁, H．趙, B．F．莫里諾, P．R．揚

 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 ZL201380073558.6，申請

日Data de pedido 2013/12/19，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105073744B，2019/11/08

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D413/04, A61K31/395, 

A61K31/4439, A61K31/444

[54] 標題 Título : 作為溴結構域抑制劑的新型雜環化合物。

 Novos compostos heterocíclicos como inibidores de 

<<bromodomain>>.

[57] 摘要 Resumo : 本公開涉及化合物，所述化合物適用於通

過結合溴結構域抑制BET蛋白質功能；以及所述化合物

在療法中的用途。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2012/12/21，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/745,274

[21] 編號 N.º : J/003967

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 格拉夫漂浮股份公司

 GraviFloat AS

 地址 Endereço : P.O. Box 2424, 5824 Bergen, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

[72] 發明人 Inventor : G．L．謝塞姆, H．瓦爾特達爾

 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 ZL201610856775.8，申請

日Data de pedido 2012/06/29，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106400737B，2019/10/01

[51] 分類 Classificação : E02B3/06, B63B22/02, B65D88/78

[54] 標題 Título : 用於存儲和卸載油氣的設施。

 Instalação para armazenamento e descarga de hidro-

carbonetos.

[57] 摘要 Resumo : 本公開揭露了一種用於在海上存儲、裝載

和卸載油氣產品的海港設施（10），包括被交替地安置在

海床上的多個單元（11、11’），以形成的海港設施。單元

（11、11’）被獨立地安置在相距側向方向的一個給定距

離上和具有前表面，沿前表面可系泊船隻，從而形成部分

波浪通道，和配置以衰减傳入波，同時允許其它部分的波

浪和水流通過海港設施。通過要被衰减的波浪的頻率和

被允許在單元（11、11’）之間通過的波浪的頻率控制兩

個相鄰單元（11、11’）之間的側向距離。在遠離所述傳入

波的橫向方向上，單元（11、11’）中的一個的前表面相對

於兩個相鄰的前表面被偏移一定距離，和／或配置所述

單元以在波浪運動的方向上增加或减小兩個相鄰單元之

間的通道寬度。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2011/06/30，挪威 Noruega，編號

N.º 20110947

[21] 編號 N.º : J/003968

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 司麗娜株式會社

 CLEANUP CORPORATION

 地址 Endereço : 6-22-22 Nishi-nippori, AraKawa-Ku , 

Tokyo 116-8587, Japan,

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 間邊慎一郎

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510407900.2，申請

日Data de pedido 2015/07/13，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105569133B，2019/11/08

[51] 分類 Classificação : E03C1/18

[54] 標題 Título : 厨房用水槽。

 Pia para cozinha.

[57] 摘要 Resumo : 本發明的目的在於提供一種能够有效活

用水槽的底面的空間並能够進一步提高厨房中的作業效

率的厨房用水槽。本發明涉及的厨房用水槽（水槽100）

的結構的特徵在於，具備：底面（110），在進深方向上隨

著朝向跟前側而向下方傾斜；排水口（120），配置在與水

槽的左右任一方的端部（左端（100b））相接的位置；水

龍頭（152），在水槽的左右方向上靠近配置排水口的一

側配置；及傾斜區域（130），沿著水槽的跟前端（100c），

朝向設置排水口的一側而向下方傾斜。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2014/10/31，日本 Japão，編號

N.º 2014-223498

[21] 編號 N.º : J/003969

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 世嘉颯美創意股份有限公司
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 SEGA SAMMY CREATION INC.

 地址 Endereço : TVP Building, 3-9-13 Moriya-cho, 

Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2210022 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 山川吉弘, 鈴木昭弘, 鈴木一也, 三本木

萬知

 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 ZL201480078904.4，申請

日Data de pedido 2014/05/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106536005B，2019/11/05

[51] 分類 Classificação : A63F13/52, A63F13/80

[54] 標題 Título : 遊戲圖像生成裝置以及方法。

 Dispositivo e programa de geração de imagem do jogo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及遊戲圖像生成裝置及方法，

與被拍攝體的不同動作相對應地存儲有多種動態圖像信

息，在從第一動態圖像向第二動態圖像切換時，插入將第

一動態圖像的結束時的幀圖像與第二動態圖像的開始時

的幀圖像連接起來的插補圖像。根據本發明，能够使用

實拍的動態圖像並且表現豐富多彩的被拍攝體的動作。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003970

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 中國銀聯股份有限公司

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區含笑路36號銀聯

大廈

 CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, 

Shanghai 200135, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 馮亮, 尹亞偉, 蔡子豪

 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 ZL201511010529.2，申請

日Data de pedido 2015/12/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105590103B，2019/10/01

[51] 分類 Classificação : G06K9/00

[54] 標題 Título : 眼球識別方法及系統。

 Método e sistema de identificação do globo ocular.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供眼球識別方法，包括：a）獲

取用戶面部圖像；b）在所獲取的面部圖像中，劃分出包

含人臉輪廓的矩形，該矩形為包含人臉輪廓的矩形圖像；

c）記錄所劃分出的矩形圖像在顯示系統中的坐標；d）針

對所劃分的矩形圖像，基於人臉圖像的對稱性與投影振

幅，進行校正，以獲得校正後的人臉圖像；e）基於校正後

的人臉圖像以及所記錄的位置，識別眼球位置。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003971

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 中國銀聯股份有限公司

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區含笑路36號銀聯

大廈

 CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, 

Shanghai 200135, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 馮亮, 尹亞偉

 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 ZL201410837692.5，申請

日Data de pedido 2014/12/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105591747B，2019/11/22

[51] 分類 Classificação : H04L9/32, H04L29/06

[54] 標題 Títu lo : 基於用戶網絡行為特徵的輔助身份驗證

方法。

 Método auxiliar de autenticação de identidade com 

base nas características de comportamento do usuário 

nas redes.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提出了輔助身份驗證方法，所述方

法包括：收集並分析社交網站賬戶數據以得到訓練數據

集，並隨之構建用戶識別模型以及將訓練數據集作為輸

入訓練用戶識別模型；當用戶意圖進行與數據處理服務

器之間的實際數據交互過程之前，數據處理服務器以常

規的方式執行針對該用戶的主身份驗證過程，並且如果

主身份驗證過程的結果是“通過”，則向與其相關聯的驗

證服務器發送輔助驗證請求以觸發輔助身份驗證過程；

輔助驗證服務器基於運行於其上的用戶識別模型執行針

對該用戶的輔助身份驗證過程。本發明所公開的輔助身

份驗證方法適用性廣泛、便捷有效並且成本較低。

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º : J/003972

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 中國銀聯股份有限公司

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區含笑路36號銀聯

大廈

 CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, 

Shanghai 200135, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 袁航, 周雍愷, 祖立軍, 陳華俊, 嚴峻嶺, 

劉國寶, 何朔

 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 ZL201611242762.8，申請

日Data de pedido 2016/12/29，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106982149B，2019/10/01

[51] 分類 Classificação : H04L12/26, H04L12/931, H04L29/08

[54] 標題 Título : 基於SDN的報文鏡像方法及網絡流量監控

管理系統。

 Método de espelhamento de mensagens baseado em 

SDN e sistema de gerenciamento de monitoramento 

de fluxo de redes.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種基於SDN的報文鏡像方

法，其中，SDN控制器與上層應用、及至少一個數據交換

機分別耦合，方法包括如下步驟：a）、上層應用通過SDN

控制器的第一北向接口向S DN控制器發送鏡像指令；

b）、SDN控制器基於鏡像指令以及第一數據交換機發來

的第一流表而生成第二流表；其中，第一數據交換機發起

報文的傳輸，第一流表封裝報文，第二流表至少包括對應

於鏡像指令的動作命令；以及c）、第二數據交換機從第

二流表中提取報文，並基於動作命令而將報文鏡像到指

定結點。該方法能够實現較細粒度的流量監控，同時減

輕了監控服務器的負載。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003973

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 徐成曉

 地址 Endereço : 中國浙江省臺州市臨海市杜橋鎮前王

路80號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 吳冰冰, 孫澤雄, 趙敏

 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 ZL201810237187.5，申請

日Data de pedido 2018/03/21，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 108390346B，2019/11/08

[51] 分類 Classificação : H02G7/16

[54] 標題 Título : 一種智能化空中作業機器人。

 Robô inteligente para trabalho aéreo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種智能化空中作業機器

人，包括左右方向陣列設置的兩個移動裝置，所述移動裝

置包括固定殼體，所述左側固定殼體右端面的下端固定

設置有一連接板，所述連接板右端面的前後兩端對稱設

置有左支撑板，所述左支撑板之間設置有十字轉向軸，

所述十字轉向軸的上下兩端對稱設置有右支撑板，所述

右支撑板的右端均固定連接在右側固定殼體左端面的

下端，所述固定殼體左端面的後側均設置有一轉動攝像

頭，所述左側固定殼體的後端面設置有一除冰裝置。本發

明工作中，通過擠壓滾輪頂緊綫纜，保證了裝置的正常運

行，作電機通過傳動芯軸帶動旋轉盤轉動，從而在摩擦

的作用下，去除電纜綫上的冰雪，轉動攝像頭能够便於

觀察移動裝置與電纜綫的位置關係。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003974

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 徐成曉

 地址 Endereço : 中國浙江省臺州市臨海市杜橋鎮前王路

80號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 田國軍, 吳碧丹, 魏秀芳

 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 ZL201810236165.7，申請

日Data de pedido 2018/03/21，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 108390345B，2019/11/08

[51] 分類 Classificação : H02G7/16

[54] 標題 Título : 一種空中作業安全機器人。

 Robô de segurança para operação aérea.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種空中作業安全機器人，

包括左右方向陣列設置的兩個移動裝置，所述移動裝置

包括固定殼體，所述左側固定殼體右端面的下端固定設

置有一連接板，所述連接板右端面的前後兩端對稱設置

有左支撑板，所述左支撑板之間設置有十字轉向軸，所述

十字轉向軸的上下兩端對稱設置有右支撑板，所述右支

撑板的右端均固定連接在右側固定殼體左端面的下端，

所述固定殼體左端面的後側均設置有一轉動攝像頭，所

述左側固定殼體的後端面設置有一除冰裝置。本發明工

作中，通過擠壓滾輪頂緊線纜，保證了裝置的正常運行，
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作電機通過傳動芯軸帶動旋轉盤轉動，從而在摩擦的作

用下，去除電纜線上的冰雪，轉動攝像頭能够便於觀察

移動裝置與電纜線的位置關係。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003975

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 胡佳威

 地址 Endereço : 中國浙江省金華市蘭溪市雲山街道牧羊

路28號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 鄭晨

 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 ZL201710540694.1，申請

日Data de pedido 2017/07/05，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107081006B，2019/11/08

[51] 分類 Classificação : B01D36/04, C02F9/02

[54] 標題 Título : 一種便於清洗的自來水淨化設備。

 Equipamento para purificação de água da torneira que 

pode ser limpado facilmente.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及淨水設備技術領域，且公開了

一種便於清洗的自來水淨化設備，包括沉澱裝置，沉澱

裝置的底端通過第一橡皮墊固定連接有第一旋轉蓋，第

一旋轉蓋的頂部固定連接有第一拉桿，第一拉桿的一端

固定連接有第一卡塊，第一卡塊的外側固定連接有第一

清洗片，沉澱裝置的右側設置有第一出水口，第一出水口

的右側通過第二橡皮墊固定連接有第一水管，第一水管

的底部通過第二水管固定連接有第二進水口，第二進水

口設置在過濾裝置的左側。該便於清洗的自來水淨化設

備，通過沉澱裝置、第一旋轉蓋、第一拉桿、第一卡塊以

及第一清洗片之間的配合，使沉澱裝置更加便於清洗，

可以將沉澱裝置內部的髒物全部排出，增加人們的用水

安全。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003976

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 胡佳威

 地址 Endereço : 中國浙江省金華市蘭溪市雲山街道牧羊

路28號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 馮杰

 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 ZL201811444185.X，申請

日Data de pedido 2018/11/29，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 109530240B，2019/10/29

[51] 分類 Classificação : B07B13/08, B07B13/16, B03C1/02, 

B02C18/12, B02C18/18, B02C18/22, B02C18/24, 

B02C19/20

[54] 標題 Título : 一種組合式垃圾處理設備。

 Dispositivo combinado para tratamento de lixo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種垃圾處理設備，更具體的

說是一種組合式垃圾處理設備，包括裝置支架、投放支

架、分類機構、動力機構、處理機構Ⅰ、處理機構Ⅱ和閉合

機構，可以通過投放支架內垃圾重量的大小來控制分類

機構的傾斜狀態，當投放支架內的垃圾較重時分類機構

的下端向處理機構Ⅰ側傾斜，分類機構上設置的永磁吸

盤處於吸附狀態，當垃圾經過分類板時其中的可吸附的

金屬垃圾被吸附在分類板上，不可吸附的非金屬垃圾掉

落在處理機構Ⅰ上被破碎處理；當投放支架內的垃圾較

輕時分類機構的下端向處理機構Ⅱ側傾斜，閉合機構將

投放支架閉合不在有垃圾掉落，分類機構上設置的永磁

吸盤處於不吸附狀態，分類板上的可吸附金屬垃圾掉落

在處理機構Ⅱ上被處理。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003977

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 萬金芬

 地址 Endereço : 中國浙江省金華市蘭溪市蘭江街道春蘭

路12號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 王先平, 方蕾, 張文博, 丁亮

 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 ZL201810423746.1，申請

日Data de pedido 2018/05/06，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 108433943B，2019/10/29

[51] 分類 Classificação : A61H1/02

[54] 標題 Título : 具有防倒保護功能的康復機器人。

 Robô de reabilitação com função de protecção antiqueda.
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[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了具有防倒保護功能的康復

機器人，其結構包括護板、支撑把手、側固定架、脚踏軸、

脚踏連桿、機體、固定扣、萬向輪、支撑防倒機構，支撑

防倒機構設於機體頂端面，機體和支撑防倒機構採用間

隙配合，支撑防倒機構由支撑裝置、下壓裝置、下滑桿、

開關裝置、撞擊裝置、動力裝置、輔助裝置、第一伸縮彈

簧、閥門裝置、活塞裝置組成，支撑裝置頂端安裝有第一

伸縮彈簧，第一伸縮彈簧左側設有閥門裝置，閥門裝置和

第一伸縮彈簧採用間隙配合，使用人員能够在裝置失去

平衡時控制裝置內部的支撑結構調整裝置的平衡，有效

的保護了使用人員的人身安全，防止裝置失去平衡從而

對使用人員造成傷害。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003978

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/03/10

[73] 權利人 Titular : 萬金芬

 地址 Endereço : 中國浙江省金華市蘭溪市蘭江街道春蘭

路12號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 關艶玲, 李道海, 範曉婷, 馮翠麗

 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 ZL201810471445.6，申請

日Data de pedido 2018/05/17，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 108618688B，2019/10/29

[51] 分類 Classificação : A47K13/10, E03D11/06

[54] 標題 Título : 一種衛生的坐便器。

 Vaso sanitário.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種衛生的坐便器，包括坐

便器主體、馬桶圈和馬桶蓋，所述坐便器主體上方的一側

設有水箱，所述坐便器主體的上方固定安裝有第一安裝

盒，所述第一安裝盒內設有安裝腔，所述安裝腔內固定安

裝有第一轉軸，所述第一安裝盒的一側對稱開設有兩個

第一安裝口，兩個所述第一安裝口內滑動連接有第一連

接桿，兩個所述第一連接桿位於第一安裝盒外，兩個所述

第一連接桿位於第一安裝盒外的一端均與馬桶圈固定連

接，兩個所述第一連接桿位於安裝腔內的一端通過第一

連接板固定連接。本發明可以根據使用者的站立姿勢，

控制馬桶圈和馬桶蓋的狀態，不僅衛生，同時也很方便，

有利於保護使用者的健康，提供了一個良好的衛生的家

居環境。

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/001413 2020/03/11 轉讓

Transmissão

德比歐藥物研究製造有限公司

D e b i o p h a r m R e s e a r c h & 

Manufacturing SA

Debiopharm International SA, com 

sede em Chemin Messidor 5-7, 1006 

Lausanne, Switzerland

J/002413 2020/03/11 轉讓

Transmissão

吉利德科學公司

GILEAD SCIENCES INC.

GILEAD PHARMASSET LLC., com 

sede em 333 Lakeside Drive, Foster City, 

Califórnia 94404

J/003839 2020/03/11 轉讓

Transmissão

加速系統有限責任公司

ACCELERATION SYSTEMS, 

LLC

斯凱卡斯特斯有限責任公司

SKYCASTERS, LLC, com sede em 1520 

South Arlington Street, Akron, Ohio 

44306, U.S.A.

J/003839 2020/03/11 轉讓

Transmissão

斯凱卡斯特斯有限責任公司

SKYCASTERS, LLC

唐納德．雅各布斯

DONALD JACOBS, com sede em 1520 

S Arlington St. Akron, OH 44306, The 

United States of America
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發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈

下列在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公

佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º : I/001618

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/03

[71] 申請人 Requerente : TCS John Huxley Europe Limited

 地址 Endereço : Festival Trade Park Unit 6, Crown 

Road, Stoke On Trent, Staffordshire, ST1 5NJ, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

[72] 發明人 Inventor : LLOYD, Mark Anthony

[51] 分類 Classificação : A63F13/00

[54] 標題 Título : 娛樂場裝置。

 Aparelho de casino.

[57] 摘要 Resumo : 提供了一種安全娛樂場裝置，其具防盜

和/或防篡改的改進安全性。安全娛樂場裝置包括殼體

和殼體內的空腔，殼體包括進入構件，其被設置成提供

通向所述空腔的入口；一個傳感器，用於檢測所述空腔

的進入並提供進入信號；一個圖像捕獲裝置被設置為在

其被激活時提供空腔的圖像數據；一個存儲器，用於存

儲圖像數據；和一個處理器，用於處理圖像數據和進入

信號；其中，處理器還被設置為當傳感器提供進入信號

時激活圖像捕獲裝置激活時段。安全娛樂場裝置旨在允

許對娛樂場裝置的空腔內進行遠程監控，以識別盜竊或

篡改裝置。

 É fornecido um aparelho de casino seguro que me-

lhora a segurança contra roubo e / ou falsificação. O 

aparelho de casino seguro compreende, um invólucro 

e uma cavidade dentro do invólucro, o invólucro com-

preendendo um elemento de acesso disposto para for-

necer acesso à dita cavidade; um sensor disposto para 

detectar o dito acesso à cavidade e fornecer um sinal 

de acesso; um aparelho de captura de imagem disposto 

para fornecer dados de imagem da cavidade quando o 

aparelho de captura de imagem é ativado; uma memó-

ria organizada para armazenar os dados da imagem; e 

um processador disposto para processor os dados da 

imagem e o sinal de acesso; em que o processador está 

ainda disposto para ativar o aparelho de captura de 

imagem para um período de activação, quando um si-

nal de acesso é providenciado pelo sensor. O aparelho 

de casino seguro visa permitir o monitoramento remo-

to dentro de uma cavidade do aparelho de casino para 

identificar roubo ou falsificação do aparelho.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2018/07/03，英國 Reino Unido，編

號N.º 1810911.6

[21] 編號 N.º : I/001622

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/17

[71] 申請人 Requerente : JAYVINDER SINGH A/L SUR-

JIT SINGH

 地址 Endereço : No.19, Jalan 5/2 A, Taman Tar 68000 

Ampang Selangor Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

[72] 發明人 Inventor : JAYVINDER SINGH A/L SURJIT 

SINGH

[51] 分類 Classificação : G06Q10/0631

[54] 標題 Título : 用於提供個性化保安服務的系統及方法。

 Sistema e método para prestação de serviços de segu-

rança personalizados.

[57] 摘要 Resumo : 本申請公開了用於提供個性化保安服務

的系統及方法，其中所述方法包括：選擇搭乘點、下車點

和目的地；選擇預約類型和服務類型；選擇服務種類；選

擇數量和部署持續時間；選擇將由個人保安候選人穿戴

的服裝並在履行職責之前向個人保安候選人提供特殊指

令；按用戶選擇的條件與可用的個人保安候選人匹配；在

確認至少一選中的個人保安候選人基礎上，在用戶的計

算裝置中進行預支付從而作為預先確定的個性化保安服

務；向至少一邊中的個人保安候選人的計算裝置發送通

知並向至少一選中的個人保安候選人分配保安工作；接

收針對從系統進行的支付的正式收據的通知。本發明方

法和系統使用戶能在需要時獲得個性化保安服務。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2018/09/19，馬來西亞 Malásia，編

號N.º PI 2018703348
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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/001403 2020/03/12 2020/03/12 Bally Gaming, Inc.

I/001570 2020/03/12 2020/03/12 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

I/001576 2020/03/12 2020/03/12 天使遊戲紙牌股份有限公司

ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001483 2020/03/13 續天曙 第98條，連同第9條第1款a）項和第61條。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001528 2020/03/13 黃奕翰

Scott Huang

陳柏宏

Pou-Hung Chen

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001559 2020/03/06 OPUS MEDICAL THERAPIES, 

LLC

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，結合第89條第2款。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, conjugado com o n.º 2 do art.º 89.º

I/001560 2020/03/13 OPUS MEDICAL THERAPIES, 

LLC

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，結合第89條第2款。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, conjugado com o n.º 2 do art.º 89.º
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實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別

行政區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專

利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º : U/000243

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/19

[71] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工業

園百業大道38號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 關啟明

[51] 分類 Classificação : A61F13/475

[54] 標題 Título : 懸浮式立體護圍的衛生巾。

 Pensos higiénicos de protecção tridimensionais com 

partes em suspensão.

[57] 摘要 Resumo : 本實用新型公開了一種懸浮式立體護圍

的衛生巾，包括衛生巾本體，所述衛生巾本體包括底層及

吸收層，所述吸收層與所述底層黏結固定且所述吸收層

的兩側懸浮於所述底層，懸浮的所述吸收層內設置有可

收縮的橡筋，所述橡筋從所述吸收層的一端延伸至另一

端；所述橡筋中部位置膠接固定，兩端不膠接，以便橡筋

可伸縮。本實用新型結構的衛生巾使用時更為貼身，更符

合人體工學原理，使得用戶體驗感更好，有效地防側漏。

 附圖 Figura : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用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 utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000234 2020/03/06 深圳前海艾艾貼生物科技有限

公司

Shenzhen Qianhai Aiaitie 

B i o t e c h n o l o g y L i m i t e d 

Company

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條

第1款f）項。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º
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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/155094 活動（2019年7月17日第29期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Actividade (B.O. da R.A.E.M. n.º 29, 

II Série, de 17 de Julho de 2019)

商業 comercial 商業及工業 commercial e industrial 

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/061401

N/061402

N/061403

附註（2016年11月3日第44期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Averbamento (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 44, II Série, de 3 de Novembro 

de 2016)

更改地址/Modificação de sede:

82, rue Henri Farman, 92130 Issy les 

Moulineaux, France

更改地址/Modificação de sede:

82, rue Henri Farman, 92130 

Issy-les-Moulineaux, France

N/067362

N/067363

N/067364

N/067365

N/067366

附註（2015年9月5日第36期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Averbamento (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 36, II Série, de 5 de Setembro de 

2015)

更改地址/Modificação de sede:

Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, VG1110, 

British Virgin Islands

更改地址/Modificação de sede:

Vistra Corporate Services Centre, 

Wickham’s Cay II, Road Town, Tor-

tola, VG1110, British Virgin Islands

N/162507 產品（2020年1月15日第3期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 

Série, de 15 de Janeiro de 2020)

Antisséptico para higiene de co-

zinha; sabão anti-bacteriano para 

lavagem de mão da equipa do esta-

belecimento.

Antisséptico para higiene de cozi-

nha; sabão anti-bacteriano para la-

vagem de mão da equipa do estabe-

lecimento; detergente desinfectante 

e de limpeza 2 em 1 multiuso usado 

em utensílios de cozinha, limpeza 

de piso e parede e desinfectante de 

superfície de contato alimentar.

N/163327 產品（2020年3月4日第10期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 10, 

II Série, de 4 de Março de 2020)

Aparelhos e instalações para ilumi-

nação, …… ; luzes de tecto;

tomadas para luzes eléctricas; lan-

ternas; …… ; peças e acessórios para 

todos os artigos atrás referidos.

Aparelhos e instalações para ilumi-

nação, …… ; luzes de tecto; lâmpa-

das germicidas; lustres; projectores 

de tectos falsos (downlights); cande-

eiros de secretária; 

tomadas para luzes eléctricas; lan-

ternas; …… ; peças e acessórios para 

todos os artigos atrás referidos.
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/164116 服務（2020年2月19日第8期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Seviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 8, II 

Série, de 19 de Fevereiro de 2020)

Abertura de fechaduras (portas) de 

segurança; ...... ; fornecimento de 

espaços para túmulos ou ossários; 

investigação judicial; pesquisa gene-

alógica; serviços jurídicos; serviços 

de investigações jurídicas; serviços 

de informação aconselhamento 

e consultadoria relacionados em 

questões jurídicas; serviços de apoio 

jurídico; concessão de licenças para 

terceiros para o uso de direitos de 

propriedade industrial e direitos de 

autor; ...... ; serviços de consultadoria 

relacionada com normas de segu-

rança no trabalho; serviços jurídicos 

relacionados com indemnizações de 

seguros sociais; serviços de guardas 

de segurança; ......

Abertura de fechaduras (portas) de 

segurança; ...... ; fornecimento de es-

paços para túmulos ou ossários; pes-

quisa genealógica; serviços jurídicos; 

concessão de licenças para terceiros 

para o uso de direitos de proprie-

dade industrial e direitos de autor; 

...... ; serviços de consultadoria rela-

cionada com normas de segurança 

no trabalho; serviços de guardas de 

segurança; ......

2020年2月5日第6期第二組《澳門特別行政區公報》副刊，有關商標編號N/151697的拒絕公佈，被視為無效。

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 6, II Série, de 5 de Fevereiro de 2020, em relação ao mapa de recusa da marca n.º N/151697, 

considere-se sem efeito esta publicação.

二零二零年三月十二日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 12 de Março de 2020. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $303,800.00）
(Custo desta publicação $ 303 800,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $100.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 100,00
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