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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

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

經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法

律制度》第十條、第二百一十條及第二百一十一條第一款的規

定，公佈下列在澳門特別行政區提出的商標註冊申請，自本通告

公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210] 編號 N.º : N/159256

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/10

[730] 申請人 Requerente : Alan Walker AS

 地址 Endereço : K r ing lebotn 274, 5225 Nest tun, 

Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Sweatshirts com capuz, chapéus, bo-

nés, camisas, t-shirts, vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159257

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/10

[730] 申請人 Requerente : Alan Walker AS

 地址 Endereço : K r ing lebotn 274, 5225 Nest tun, 

Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento sob a for-

ma de apresentações musicais ao vivo; fornecimento 

de um website com reprodução não descarregável de 

música através de redes mundiais informáticas; organi-

zação e direcção de concertos; produção de música.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159258

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/10

[730] 申請人 Requerente : Alan Walker AS

 地址 Endereço : K r ing lebotn 274, 5225 Nest tun, 

Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Sweatshirts com capuz, chapéus, bo-

nés, camisas, t-shirts, vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159259

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/10

[730] 申請人 Requerente : Alan Walker AS

 地址 Endereço : K r ing lebotn 274, 5225 Nest tun, 

Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento sob a for-

ma de apresentações musicais ao vivo; fornecimento 

de um website com reprodução não descarregável de 
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música através de redes mundiais informáticas; organi-

zação e direcção de concertos; produção de música.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160231

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[730] 申請人 Requerente : Alan Walker AS

 地址 Endereço : K r ing lebotn 274, 5225 Nest tun, 

Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Sweatshirts com capuz, chapéus, bo-

nés, camisas, t-shirts, vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160232

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[730] 申請人 Requerente : Alan Walker AS

 地址 Endereço : K r ing lebotn 274, 5225 Nest tun, 

Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento sob a for-

ma de apresentações musicais ao vivo; fornecimento 

de um website com reprodução não descarregável de 

música através de redes mundiais informáticas; organi-

zação e direcção de concertos; produção de música.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160542

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Mr. Leonardo FREYRIE

 地址 Endereço : Via Cappuccio 21–20123 Milano MI - 

Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Artigos de ginástica e desportivos, 

jogos e artigos de brincar, especialmente bolas para 

jogos, luvas de beisebol, bicicletas de ginástica estáti-

cas, esquis, especialmente esquis aquáticos e esquis de 

neve, acessórios náuticos incluindo barbatanas para 

natação, espingardas de arpão para caça submarina 

(equipamento de mergulho), armas lança-arpões para 

desporto, patins, sacos de golfe, sacos de críquete e 

malas desportivas, luvas de golfe, luvas de boxe e luvas 

de beisebol, raquetes, patins em rodas, pranchas de 

skate, pranchas de surf e qualquer acessório desporti-

vo incluíndo nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162044

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/15

[730] 申請人 Requerente : Silentnight Group Limited

 地址 Endereço : Long Ing Business Park, Long Ing 

Lane, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BJ, 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 : 20

[511] 產品 Produtos : Colchões; camas; estrados de camas; 

cabeceiras; artigos de cama (sem ser roupa de cama), 

artigos de cama para berços (sem ser roupa de cama); 

berços; travesseiros (não para fins cirúrgicos ou tera-

pêuticos), almofadas e travesseiros (estofados); sofás 

convertíveis em camas; divãs; sofás; mobílias de quar-

to; acessórios para estofos, sendo acessórios não metá-

licos para almofadas e travesseiros e outros estofos in-

cluídos na classe 20; espelhos; persianas (nesta classe); 

mobiliário, acessórios e decorações, sendo acessórios 

não metálicos para camas e artigos de uso doméstico 

em plástico para decoração; ornamentos e recipientes 

para o lar de plástico nesta classe; peças e acessórios 

para todos os artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/05，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/502142
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[210] 編號 N.º : N/162435

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/27

[730] 申請人 Requerente : Dainese S.p.A.

 地址 Endereço : Via Louvigny 35, 36064 Colceresa 

(Vicenza), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Autocolantes (decalcomanias); auto-

colantes decorativos para capacetes; autocolantes para 

veículos; adesivos para papelaria; autocolantes para 

pára-choques de veículos; livros para escrever ou para 

desenhar; organizadores pessoais; agendas de bolso; 

papel e cartão; material impresso; materiais para en-

cadernações; fotografias; artigos de papelaria e artigos 

de escritório, excepto mobiliário; adesivos para fins 

de papelaria ou domésticos; materiais de desenho e 

materiais para artistas; pincéis; materiais de instrução 

e de ensino; folhas, filmes e sacos para embalagem e 

de embrulho plásticas; tipos para impressoras, blocos 

para impressoras.

[540] 商標 Marca : 

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

verde.

[210] 編號 N.º : N/162540

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

[730] 申請人 Requerente : Behaviour Interactive Inc.

 地址 Endereço : 500-6666 St-Urbain, Montreal, Que-

bec, H2S 3H1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Jogos electrónicos descarregáveis para 

uso com telemóveis, computadores portáveis e tablets; 

software de computador para criar jogos de computa-

dor e de vídeo; jogos de computador; jogo de compu-

tador descarregável; jogos electrónicos descarregáveis 

(software); jogos de vídeo descarregáveis (software); 

aplicações para telemóvel, tablet e smartphone, na 

forma de jogos de vídeo descarregáveis; jogos de tele-

móvel, nomeadamente jogos de computador descarre-

gáveis para telemóveis (software); software para jogar 

jogos de vídeo, de computador e online; software que 

incorpore jogos de computador; software de computa-

dor para jogos de vídeo e áudio; software multimédia 

e interactivo para jogar jogos de vídeo; software de 

computador para telemóveis para a finalidade de jo-

gar jogos de vídeo; jogos audiovisuais em plataformas 

de hardware de computador; software que apresente 

música e bandas sonoras de filme para a finalidade de 

jogar jogos de vídeo; filmes cinematográficos; CDs e 

DVDs pré-gravados contendo clipes de vídeo e áudio; 

DVDs contendo gravações de programas televisivos 

e filmes; gravações de áudio e vídeo digital descarre-

gáveis de programas televisivos e filmes; capas pro-

tectoras adaptadas para telemóveis; capas protectoras 

adaptadas para computadores portáveis; toques des-

carregáveis e gráficos para telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162541

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

[730] 申請人 Requerente : Behaviour Interactive Inc.

 地址 Endereço : 500-6666 St-Urbain, Montreal, Que-

bec, H2S 3H1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

mente fornecendo jogos de vídeo online; serviços de 

entretenimento, nomeadamente fornecendo jogos de 

vídeo online e não-descarregáveis; serviços de entrete-

nimento de computador e de jogos de vídeo, nomeada-

mente fornecendo jogos de vídeo online e não-descar-

regáveis; serviços de jogo, nomeadamente fornecendo 

jogos de vídeo online e não-descarregáveis; fornecer 

jogos de computador online; organização de compe-

tições relativas a educação e entretenimento, nomea-

damente competições de jogos de vídeo interactivos 

ao vivo; organização de exposições na área de entre-

tenimento, nomeadamente na área dos jogos de vídeo; 

organizar, conduzir e operar competições e torneios 

de jogos de vídeo; organização de exposições para fins 

culturais ou educacionais na área dos jogos de vídeo; 

publicação de textos de entretenimento, educacionais 

e de instrução na área dos jogos de vídeo; publicação 

de revistas, jornais e livros na área dos jogos de vídeo; 

publicações online, nomeadamente, revistas online 

com informação, notícias e comentário na área dos jo-

gos de vídeo; fornecer treino de tecnologia de compu-

tador e de telecomunicações, informações sobre jogos 

de computador online e outro entretenimento online; 
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jogos oferecidos online em redes informáticas; forne-

cer jogos por comunicação por telemóvel (serviços de 

entretenimento); fornecimento de jogos por e para uso 

em telemóvel (serviços de entretenimento); serviços de 

entretenimento de natureza de atracção de parque de 

diversões, nomeadamente uma área temática; serviços 

de parque de diversões e de parque temático; serviços 

de operação de atracções de feira e serviços de feira 

de diversões; fornecer serviços de parque de diversões 

e de parque temático; fornecer serviços para centro 

de entretenimento e diversões, nomeadamente, áreas 

interactivas de jogo; produção de filmes e programas 

de televisão; serviços de estúdio de cinema; serviços 

de aluguer de filmes; serviços de gravação para cinema 

e televisão em DVD e CD; produção de programas de 

entretenimento de rádio, filme e televisão; serviços de 

entretenimento, nomeadamente programas de televi-

são e programas interactivos de televisão continuados 

com comédia, drama, acção ao vivo, fantasia, ficção 

científica e animação; fornecimento de programas de 

entretenimento multimédia por serviços de televisão, 

banda-larga, wireless e online; organização e apresen-

tação de performances em palco ao vivo, apresentação 

de performances ao vivo por personagens com disfarce 

e apresentação de performances de teatro ao vivo; pro-

dução e distribuição de filmes; organização de concur-

sos de entretenimento no domínio dos jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162542

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

[730] 申請人 Requerente : Behaviour Interactive Inc.

 地址 Endereço : 500-6666 St-Urbain, Montreal, Que-

bec, H2S 3H1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Jogos electrónicos descarregáveis para 

uso com telemóveis, computadores portáveis e tablets; 

software de computador para criar jogos de computa-

dor e de vídeo; jogos de computador; jogo de compu-

tador descarregável; jogos electrónicos descarregáveis 

(software); jogos de vídeo descarregáveis (software); 

aplicações para telemóvel, tablet e smartphone, na 

forma de jogos de vídeo descarregáveis; jogos de tele-

móvel, nomeadamente jogos de computador descarre-

gáveis para telemóveis (software); software para jogar 

jogos de vídeo, de computador e online; software que 

incorpore jogos de computador; software de computa-

dor para jogos de vídeo e áudio; software multimédia 

e interactivo para jogar jogos de vídeo; software de 

computador para telemóveis para a finalidade de jo-

gar jogos de vídeo; jogos audiovisuais em plataformas 

de hardware de computador; software que apresente 

música e bandas sonoras de filme para a finalidade de 

jogar jogos de vídeo; filmes cinematográficos; CDs e 

DVDs pré-gravados contendo clipes de vídeo e áudio; 

DVDs contendo gravações de programas televisivos 

e filmes; gravações de áudio e vídeo digital descarre-

gáveis de programas televisivos e filmes; capas pro-

tectoras adaptadas para telemóveis; capas protectoras 

adaptadas para computadores portáveis; toques des-

carregáveis e gráficos para telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162543

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

[730] 申請人 Requerente : Behaviour Interactive Inc.

 地址 Endereço : 500-6666 St-Urbain, Montreal, Que-

bec, H2S 3H1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

mente fornecendo jogos de vídeo online; serviços de 

entretenimento, nomeadamente fornecendo jogos de 

vídeo online e não-descarregáveis; serviços de entrete-

nimento de computador e de jogos de vídeo, nomeada-

mente fornecendo jogos de vídeo online e não-descar-

regáveis; serviços de jogo, nomeadamente fornecendo 

jogos de vídeo online e não-descarregáveis; fornecer 

jogos de computador online; organização de compe-

tições relativas a educação e entretenimento, nomea-

damente competições de jogos de vídeo interactivos 

ao vivo; organização de exposições na área de entre-

tenimento, nomeadamente na área dos jogos de vídeo; 

organizar, conduzir e operar competições e torneios 

de jogos de vídeo; organização de exposições para fins 

culturais ou educacionais na área dos jogos de vídeo; 

publicação de textos de entretenimento, educacionais 

e de instrução na área dos jogos de vídeo; publicação 

de revistas, jornais e livros na área dos jogos de vídeo; 

publicações online, nomeadamente, revistas online 

com informação, notícias e comentário na área dos jo-
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gos de vídeo; fornecer treino de tecnologia de compu-

tador e de telecomunicações, informações sobre jogos 

de computador online e outro entretenimento online; 

jogos oferecidos online em redes informáticas; forne-

cer jogos por comunicação por telemóvel (serviços de 

entretenimento); fornecimento de jogos por e para uso 

em telemóvel (serviços de entretenimento); serviços de 

entretenimento de natureza de atracção de parque de 

diversões, nomeadamente uma área temática; serviços 

de parque de diversões e de parque temático; serviços 

de operação de atracções de feira e serviços de feira 

de diversões; fornecer serviços de parque de diversões 

e de parque temático; fornecer serviços para centro 

de entretenimento e diversões, nomeadamente, áreas 

interactivas de jogo; produção de filmes e programas 

de televisão; serviços de estúdio de cinema; serviços 

de aluguer de filmes; serviços de gravação para cinema 

e televisão em DVD e CD; produção de programas de 

entretenimento de rádio, filme e televisão; serviços de 

entretenimento, nomeadamente programas de televi-

são e programas interactivos de televisão continuados 

com comédia, drama, acção ao vivo, fantasia, ficção 

científica e animação; fornecimento de programas de 

entretenimento multimédia por serviços de televisão, 

banda-larga, wireless e online; organização e apresen-

tação de performances em palco ao vivo, apresentação 

de performances ao vivo por personagens com disfarce 

e apresentação de performances de teatro ao vivo; pro-

dução e distribuição de filmes; organização de concur-

sos de entretenimento no domínio dos jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162544

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

[730] 申請人 Requerente : Behaviour Interactive Inc.

 地址 Endereço : 500-6666 St-Urbain, Montreal, Que-

bec, H2S 3H1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Jogos electrónicos descarregáveis para 

uso com telemóveis, computadores portáveis e tablets; 

software de computador para criar jogos de computa-

dor e de vídeo; jogos de computador; jogo de compu-

tador descarregável; jogos electrónicos descarregáveis 

(software); jogos de vídeo descarregáveis (software); 

aplicações para telemóvel, tablet e smartphone, na 

forma de jogos de vídeo descarregáveis; jogos de tele-

móvel, nomeadamente jogos de computador descarre-

gáveis para telemóveis (software); software para jogar 

jogos de vídeo, de computador e online; software que 

incorpore jogos de computador; software de computa-

dor para jogos de vídeo e áudio; software multimédia 

e interactivo para jogar jogos de vídeo; software de 

computador para telemóveis para a finalidade de jo-

gar jogos de vídeo; jogos audiovisuais em plataformas 

de hardware de computador; software que apresente 

música e bandas sonoras de filme para a finalidade de 

jogar jogos de vídeo; filmes cinematográficos; CDs e 

DVDs pré-gravados contendo clipes de vídeo e áudio; 

DVDs contendo gravações de programas televisivos 

e filmes; gravações de áudio e vídeo digital descarre-

gáveis de programas televisivos e filmes; capas pro-

tectoras adaptadas para telemóveis; capas protectoras 

adaptadas para computadores portáveis; toques des-

carregáveis e gráficos para telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162545

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

[730] 申請人 Requerente : Behaviour Interactive Inc.

 地址 Endereço : 500-6666 St-Urbain, Montreal, Que-

bec, H2S 3H1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

mente fornecendo jogos de vídeo online; serviços de 

entretenimento, nomeadamente fornecendo jogos de 

vídeo online e não-descarregáveis; serviços de entrete-

nimento de computador e de jogos de vídeo, nomeada-

mente fornecendo jogos de vídeo online e não-descar-

regáveis; serviços de jogo, nomeadamente fornecendo 

jogos de vídeo online e não-descarregáveis; fornecer 

jogos de computador online; organização de compe-

tições relativas a educação e entretenimento, nomea-

damente competições de jogos de vídeo interactivos 

ao vivo; organização de exposições na área de entre-

tenimento, nomeadamente na área dos jogos de vídeo; 

organizar, conduzir e operar competições e torneios 

de jogos de vídeo; organização de exposições para fins 

culturais ou educacionais na área dos jogos de vídeo; 



N.º 19 — 6-5-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6107

publicação de textos de entretenimento, educacionais 

e de instrução na área dos jogos de vídeo; publicação 

de revistas, jornais e livros na área dos jogos de vídeo; 

publicações online, nomeadamente, revistas online 

com informação, notícias e comentário na área dos jo-

gos de vídeo; fornecer treino de tecnologia de compu-

tador e de telecomunicações, informações sobre jogos 

de computador online e outro entretenimento online; 

jogos oferecidos online em redes informáticas; forne-

cer jogos por comunicação por telemóvel (serviços de 

entretenimento); fornecimento de jogos por e para uso 

em telemóvel (serviços de entretenimento); serviços de 

entretenimento de natureza de atracção de parque de 

diversões, nomeadamente uma área temática; serviços 

de parque de diversões e de parque temático; serviços 

de operação de atracções de feira e serviços de feira 

de diversões; fornecer serviços de parque de diversões 

e de parque temático; fornecer serviços para centro 

de entretenimento e diversões, nomeadamente, áreas 

interactivas de jogo; produção de filmes e programas 

de televisão; serviços de estúdio de cinema; serviços 

de aluguer de filmes; serviços de gravação para cinema 

e televisão em DVD e CD; produção de programas de 

entretenimento de rádio, filme e televisão; serviços de 

entretenimento, nomeadamente programas de televi-

são e programas interactivos de televisão continuados 

com comédia, drama, acção ao vivo, fantasia, ficção 

científica e animação; fornecimento de programas de 

entretenimento multimédia por serviços de televisão, 

banda-larga, wireless e online; organização e apresen-

tação de performances em palco ao vivo, apresentação 

de performances ao vivo por personagens com disfarce 

e apresentação de performances de teatro ao vivo; pro-

dução e distribuição de filmes; organização de concur-

sos de entretenimento no domínio dos jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162574

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

[730] 申請人 Requerente : Sino Club Limited

 地址 Endereço : 12/F, Tsim Sha Tsui Centre, Salisbury 

Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cartões de identificação (não codi-

ficados ou magnéticos); cartões (não codificados ou 

magnéticos) para uso em conecção com programas de 

bónus e de prémios a membros, planos de incentivos, 

esquemas promocionais e esquemas de lealdade a 

clientes; cartões de sócio (não codificados ou magnéti-

cos); certificados de membro; papel, cartão e produtos 

nestas matérias, não incluídos noutras classes; material 

impresso; materiais para encadernações; fotografias 

impressas; artigos de papelaria; adesivos para papela-

ria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; 

máquinas de escrever e artigos de escritório (com ex-

cepção de móveis); material de instrução ou de ensino 

(com excepção de aparelhos); materiais de plástico 

para embalagem (não incluídas noutras classes); ca-

rateres de tipografia; clichés de tipografia; brochuras; 

catálogos; revistas [periódicas]; livros; circulares; pan-

fletos [brochuras]; materiais de publicidade e promo-

cionais; cartões e livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162576

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

[730] 申請人 Requerente : Sino Club Limited

 地址 Endereço : 12/F, Tsim Sha Tsui Centre, Salisbury 

Road, Tsim Sha Tsui, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com 

programas de lealdade e prémios a clientes; serviços fi-

nanceiros e serviços de cartão de crédito relacionados 

com programas de lealdade e prémios a clientes; ar-

ranjo de descontos e privilégios a membros de clubes; 

redenção de cupões de compras e certificados de ofer-

ta; serviços de cartões de crédito, cartões de débito, 

cartões de lançamento em conta corrente e de valores 

depositados; serviços de cartões de desconto e de car-

tões de fidelidade; serviços de fornecimento de cartões 

de desconto e serviços de atribuição de descontos 

como parte de programas de lealdade a clientes; patro-

cínio financeiro a eventos de competição; angariação 

de fundos de beneficência; serviços de seguros; servi-

ços financeiros; negócios monetários; serviços relacio-

nados com a gestão imobiliária; prestação de serviços 

de informações, serviços de consultadoria e serviços 
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de assessoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162580

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

[730] 申請人 Requerente : Sino Club Limited

 地址 Endereço : 12/F, Tsim Sha Tsui Centre, Salisbury 

Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cartões de identificação (não codi-

ficados ou magnéticos); cartões (não codificados ou 

magnéticos) para uso em conecção com programas de 

bónus e de prémios a membros, planos de incentivos, 

esquemas promocionais e esquemas de lealdade a 

clientes; cartões de sócio (não codificados ou magnéti-

cos); certificados de membro; papel, cartão e produtos 

nestas matérias, não incluídos noutras classes; material 

impresso; materiais para encadernações; fotografias 

impressas; artigos de papelaria; adesivos para papela-

ria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; 

máquinas de escrever e artigos de escritório (com ex-

cepção de móveis); material de instrução ou de ensino 

(com excepção de aparelhos); materiais de plástico 

para embalagem (não incluídas noutras classes); ca-

rateres de tipografia; clichés de tipografia; brochuras; 

catálogos; revistas [periódicas]; livros; circulares; pan-

fletos [brochuras]; materiais de publicidade e promo-

cionais; cartões e livros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162582

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

[730] 申請人 Requerente : Sino Club Limited

 地址 Endereço : 12/F, Tsim Sha Tsui Centre, Salisbury 

Road, Tsim Sha Tsui, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com 

programas de lealdade e prémios a clientes; serviços fi-

nanceiros e serviços de cartão de crédito relacionados 

com programas de lealdade e prémios a clientes; ar-

ranjo de descontos e privilégios a membros de clubes; 

redenção de cupões de compras e certificados de ofer-

ta; serviços de cartões de crédito, cartões de débito, 

cartões de lançamento em conta corrente e de valores 

depositados; serviços de cartões de desconto e de car-

tões de fidelidade; serviços de fornecimento de cartões 

de desconto e serviços de atribuição de descontos 

como parte de programas de lealdade a clientes; patro-

cínio financeiro a eventos de competição; angariação 

de fundos de beneficência; serviços de seguros; servi-

ços financeiros; negócios monetários; serviços relacio-

nados com a gestão imobiliária; prestação de serviços 

de informações, serviços de consultadoria e serviços 

de assessoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162641

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02

[730] 申請人 Requerente : Samsung Electronics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lâmpadas de LED; lâmpadas de LED 

para iluminação; aparelhos eléctricos de gestão de 

roupa sob a forma de vaporizadores de vestuário para 

uso doméstico; máquinas eléctricas de gestão de roupa 

para secar roupas em uso doméstico; fornos de cozi-

nha eléctricos; desumidificadores para uso doméstico; 

purificadores de ar; filtros para purificadores de ar; 

ventoinhas eléctricas; ar condicionados; frigoríficos 

eléctricos; gamas eléctricas; secadores de roupa eléc-

tricos; micro-ondas [aparelhos de cozinha]; aparelhos 

para cozinhar, nomeadamente placas de fogão eléc-

tricas; condensadores de exterior, nomeadamente, 

condensadores de ar de exterior para aparelhos de ar 

condicionado; aparelhos e instalações de cozinhar; hu-

midificadores de ar.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/13，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 70-2019-0001235

[210] 編號 N.º : N/162680

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/03

[730] 申請人 Requerente : OKAMURA CORPORATION

 地址 Endereço : 7-18, Kitasaiwai 2-chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa, 220-0004 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 裝卸機器和設備；自動化運輸系統（機

器）；自動化倉儲系統（機器）；自動化儲存系統（機器）；

滾筒輸送機，包括帶式輸送機器，滾輪式活動橋，輸送機

器（機器），起重機，起重裝置，工業用分類機器以及機器

用機械控制裝置。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162699

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/03

[730] 申請人 Requerente : Mesyl Limited

 地址 Endereço : Capital House, 31 High Street, Port 

St. Mary, IM9 5DP- Ilha de Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Imitação de couro; (bovinos, ovinos) 

peles em bruto; coberturas para mobília, em couro; 

bengalas; sacos; bolsas para guardar maquilhagem, 

chaves e outros artigos pessoais; carteiras; malas de 

mão; couro não trabalhado ou semi-trabalhado; esto-

jos [caixinhas] para artigos de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162700

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/03

[730] 申請人 Requerente : Mesyl Limited

 地址 Endereço : Capital House, 31 High Street, Port 

St. Mary, IM9 5DP- Ilha de Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecido; roupa de banho (excepto vestu-

ário); edredão; colchas de cama; fronhas de almofadas, 

travesseiros; cobertas de edredão; toalha de mesa (que 

não sejam em papel); roupa de cama, mesa e banho; 

material têxtil; etiquetas em matérias têxteis; etiquetas 

têxteis para códigos de barras; flanela [tecido]; toalha 

de mesa em matéria têxtil.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162701

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/03

[730] 申請人 Requerente : Mesyl Limited

 地址 Endereço : Capital House, 31 High Street, Port 

St. Mary, IM9 5DP- Ilha de Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162702

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/03

[730] 申請人 Requerente : Mesyl Limited

 地址 Endereço : Capital House, 31 High Street, Port 

St. Mary, IM9 5DP- Ilha de Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa para tecnologias; pesquisa 

para cosméticos; pesquisa em biologia; realização de 

testes para materiais; desenho industrial; desenho para 

embalagem; concepção de software de computadores; 

avaliação de activo intangível.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/162703

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/03

[730] 申請人 Requerente : Mesyl Limited

 地址 Endereço : Capital House, 31 High Street, Port 

St. Mary, IM9 5DP- Ilha de Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

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

de assistência médica; tratamento de beleza corporal; 

tratamento de beleza dos pés; serviços de consulto-

ria de beleza; serviço de consultoria em controle de 

peso; consulta sobre cuidados de cabelo; serviços de 

aplicação de maquilhagem; serviços de consultoria de 

maquilhagem; serviços de consultoria maquilhagem 

online; serviços de medicina alternativa; serviços de 

aromaterapia; serviços de salão de beleza; serviços de 

terapia de beleza; tratamentos de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162752

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/04

[730] 申請人 Requerente : Marco Mantuano

 地址 Endereço : Via Luigi Einaudi 3, 20067–Paullo 

(MI), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；服裝；衣物。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162753

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/04

[730] 申請人 Requerente : Marco Mantuano

 地址 Endereço : Via Luigi Einaudi 3, 20067–Paullo 

(MI), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 為他人提供服裝設計；防護服設計；服裝

配件設計；服裝、鞋和帽設計；服裝設計服務；服裝設計；

衣服設計服務；時尚設計；時尚配飾設計；服裝設計諮詢

服務；提供有關時裝設計服務的信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162864

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

[730] 申請人 Requerente : 美德拉科學有限責任公司

 Medella Sciences, LLC

 地址 Endereço : 美國德克薩斯州休斯頓市西格奈特大

道6930號郵編：77401

 6930 Signat Drive, Houston, Texas 77041, United Sta-

tes

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Leite de limpeza para uso higiénico; 

loções para uso cosmético; loção hidratante; creme 

facial; creme para o cuidado da pele, não médico; geles 

de massagem que não sejam para uso médico; gel para 

uso cosmético; toner (cosméticos); leite para lavagem 

facial; essência para tratamento facial, não para fins 

medicinais; cosméticos; batons; preparação de cuida-

dos para administração labial, não para uso medicinal; 

gloss para lábios para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162865

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

[730] 申請人 Requerente : 美德拉科學有限責任公司

 Medella Sciences, LLC

 地址 Endereço : 美國德克薩斯州休斯頓市西格奈特大

道6930號郵編：77401

 6930 Signat Drive, Houston, Texas 77041, United Sta-

tes

 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 : Suplementos nutricionais; suplemen-

tos nutricionais de proteínas; adesivos de suplementos 

vitamínicos; suplementos alimentares minerais; fibras 

alimentares; suplementos alimentares de pólen; infu-

sões de medicamentos; cápsulas para medicamentos; 

comprimidos efervescentes de vitaminas; tinturas para 

uso médico; comprimidos (medicinais); preparações 
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nutracêuticas para uso terapêutico ou médico; óleos 

medicinais; velas de massagem para uso terapêutico; 

bálsamos para uso médico; pomadas para uso farma-

cêutico; preparações farmacêuticas para cuidados com 

a pele; bebidas dietéticas adaptadas para uso medici-

nal; bebidas medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162866

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

[730] 申請人 Requerente : 美德拉科學有限責任公司

 Medella Sciences, LLC

 地址 Endereço : 美國德克薩斯州休斯頓市西格奈特大

道6930號郵編：77401

 6930 Signat Drive, Houston, Texas 77041, United Sta-

tes

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Leite de limpeza para uso higiénico; 

loções para uso cosmético; loção hidratante; creme 

facial; creme para o cuidado da pele, não médico; geles 

de massagem que não sejam para uso médico; gel para 

uso cosmético; toner (cosméticos); leite para lavagem 

facial; essência para tratamento facial, não para fins 

medicinais; cosméticos; batons; preparação de cuida-

dos para administração labial, não para uso medicinal; 

gloss para lábios para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162867

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

[730] 申請人 Requerente : 美德拉科學有限責任公司

 Medella Sciences, LLC

 地址 Endereço : 美國德克薩斯州休斯頓市西格奈特大

道6930號郵編：77401

 6930 Signat Drive, Houston, Texas 77041, United Sta-

tes

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Leite de limpeza para uso higiénico; 

loções para uso cosmético; loção hidratante; creme 

facial; creme para o cuidado da pele, não médico; geles 

de massagem que não sejam para uso médico; gel para 

uso cosmético; toner (cosméticos); leite para lavagem 

facial; essência para tratamento facial, não para fins 

medicinais; cosméticos; batons; preparação de cuida-

dos para administração labial, não para uso medicinal; 

gloss para lábios para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162868

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

[730] 申請人 Requerente : 美德拉科學有限責任公司

 Medella Sciences, LLC

 地址 Endereço : 美國德克薩斯州休斯頓市西格奈特大

道6930號郵編：77401

 6930 Signat Drive, Houston, Texas 77041, United Sta-

tes

 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 : Suplementos nutricionais; suplemen-

tos nutricionais de proteínas; adesivos de suplementos 

vitamínicos; suplementos alimentares minerais; fibras 

alimentares; suplementos alimentares de pólen; infu-

sões de medicamentos; cápsulas para medicamentos; 

comprimidos efervescentes de vitaminas; tinturas para 

uso médico; comprimidos (medicinais); preparações 

nutracêuticas para uso terapêutico ou médico; óleos 

medicinais; velas de massagem para uso terapêutico; 

bálsamos para uso médico; pomadas para uso farma-

cêutico; preparações farmacêuticas para cuidados com 

a pele; bebidas dietéticas adaptadas para uso medici-

nal; bebidas medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162869

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

[730] 申請人 Requerente : 美德拉科學有限責任公司

 Medella Sciences, LLC

 地址 Endereço : 美國德克薩斯州休斯頓市西格奈特大

道6930號郵編：77401

 6930 Signat Drive, Houston, Texas 77041, United Sta-

tes

 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 : Leite de limpeza para uso higiénico; 

loções para uso cosmético; loção hidratante; creme 

facial; creme para o cuidado da pele, não médico; geles 

de massagem que não sejam para uso médico; gel para 

uso cosmético; toner (cosméticos); leite para lavagem 

facial; essência para tratamento facial, não para fins 

medicinais; cosméticos; batons; preparação de cuida-

dos para administração labial, não para uso medicinal; 

gloss para lábios para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162914

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

[730] 申請人 Requerente : 蔡鴻江

 Choi Hong Kong

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海名居第二座9樓J室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 保健食品，咖啡，茶，可可，糖，米，食用

澱粉，西米，咖啡代用品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，

蜂蜜，糖漿，鮮酵母，食用香料，食鹽，醋，沙司，甘草（糖

果），藏紅花（佐料），茴香子，八角大茴香，肉桂（調味

品），菊苣（咖啡代用品），食用薑黃，穀類碾成的粗粉，

豆類粗粉，人食用的去殼穀物，花生糖果，燕麥食品，麵

粉及食用澱粉製品，除香精油外的食用調味品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/162941

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), “kretek” (tabaco); “snus” (tabaco); su-

cedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/03，安道爾 Andorra，

編號N.º 34601

[210] 編號 N.º : N/162942

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), “kretek” (tabaco); “snus” (tabaco); su-

cedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/03，安道爾 Andorra，

編號N.º 34596
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[210] 編號 N.º : N/163023

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/10

[730] 申請人 Requerente : 澳門世邦傢俬建材有限公司

 地址 Endereço : 澳門消防隊巷8-A廣利大廈1樓、2樓

 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 : 衛生間所有用品、配件的零售及批發。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色字體，玫紅色圖案，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/163109

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11

[730] 申請人 Requerente : MHCS

 地址 Endereço : 9, Avenue de Champagne, 51200 

Epernay, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Xaropes não alcoolizados; bebidas, su-

mos e sumos de fruta; águas minerais e gasosas; bebi-

das sem álcool; cerveja; essências e extratos de frutas 

não alcoólicas para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/06/13，法國 França，編號

N.º 19/4559465

[210] 編號 N.º : N/163110

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11

[730] 申請人 Requerente : MHCS

 地址 Endereço : 9, Avenue de Champagne, 51200 

Epernay, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

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

sidras; digestivos (álcoois e licores); vinhos; bebidas 

espirituosas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r ior id ade :  2 019/0 6 /13，法國  Fra nç a，

編號N.º 19/45594 65

[210] 編號 N.º : N/163111

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11

[730] 申請人 Requerente : MHCS

 地址 Endereço : 9, Avenue de Champagne, 51200 

Epernay, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alimentação e acomodação 

temporária; serviços de bar e bar de vinhos; serviços 

de catering; conselhos e informações sobre culinária, 

gastronomia e enologia; serviços de sommelier; servi-

ços de degustação de vinhos; fornecimento de bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r ior id ade :  2 019/0 6 /13，法國  Fra nç a，

編號N.º 19/45594 65

[210] 編號 N.º : N/163174

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/12

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos; software de jogos 

electrónicos; programas de software para jogos de 

vídeo; auriculares; ratos para computadores; tapetes 

de rato; capas para telemóveis; hardware informático; 

cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; apare-

lhos de controle de franquias; detectores de moeda 

falsa; dispensadores de bilhetes; máquinas de voto; 

aparelhos de reconhecimento facial; máquinas de 

fax; balanças; medidores; lanternas de sinalização; 

aparelhos de navegação por satélite; aparelhos para a 

transmissão de som; câmaras fotográficas; aparelhos 

de medição; telescópios; fios eléctricos; semiconduto-

res; circuitos integrados; transdutores; ecrãs de vídeo; 

aparelhos de controlo remoto; fibras óticas [fios con-

dutores de raios luminosos]; aparelhos de regulação 



6114 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2020 年 5 月 6 日

térmica; pára-raios; eletrolisadores; dispositivos de 

extinção de fogo; aparelhos de radiologia para uso 

industrial; dispositivos de protecção pessoal contra 

os acidentes; instalações eléctricas antirroubo; óculos 

[ótica]; células galvânicas; desenhos animados; ensaia-

dores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para 

cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; pos-

tes para desporto; controlo remoto portátil; coleiras 

electrónicas para treino de animais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 / 0 6 /12，中國  C h i n a，

編號N.º  3 8 8 0 2 331

[210] 編號 N.º : N/163175

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/12

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

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

bidas, taças e garrafas de água vendidas vazias; uten-

sílios de cozinha, não em metais preciosos; artigos de 

vidro para uso diário (incluindo taças, pratos, potes, 

cilindros); loiça de porcelana; objectos de arte em por-

celana, cerâmica, barro, terracota ou vidro; serviços 

para licores; serviços de chá [louça de mesa];  uten-

sílios para casa de banho; queimadores de perfumes; 

pentes; escovas; material para o fabrico de escovas; es-

covas de dentes; palitos para os dentes; utensílios cos-

méticos; recipientes térmicos para bebidas; luvas para 

uso doméstico; vidro bruto ou semitrabalhado, excepto 

vidro para construção; comedouros para o gado; terrá-

rios de interior [viveiros]; armadilhas para insectos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 / 0 6 /12，中國  C h i n a，

編號N.º  3 8 8 0 2 33 0

[210] 編號 N.º : N/163176

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/12

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

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

péus; camisas; sweatshirts; camisolas sem alças (tops); 

meias; cachecóis; punhos (artigos de vestuário); ca-

sacos; calçado; luvas; cintas elásticas [roupa interior]; 

trajes religiosos; echarpes; toucas para duche; másca-

ras para dormir; capas de cabeleireiros [coberturas].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 / 0 6 /12，中國  C h i n a，

編號N.º  3 8 8 0 2 0 8 7

[210] 編號 N.º : N/163177

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/12

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Consolas de jogos e controladores; fi-

guras de acção [brinquedos]; figurinhas modeladas de 

brincar, em plástico; brinquedos; peluches [brinque-

dos]; réplicas e coleccionáveis de armas, armaduras, 

equipamento e figurinos relacionados com jogos de 

acção e fantasia; adereços, equipamento para jogos; 

xadrez; bolas para jogos; aparelhos para o culturismo; 

material para tiro ao arco; máquinas para exercício 

físico; chamarizes para caça; piscinas [brinquedos]; 

rastos de borracha para lagartas [brinquedos]; cintas 

elásticas para exercício; patins em linha; decorações 

para árvores de natal (excepto itens de iluminação e 

doces); aparelhos para a pesca; varas de majorettes; 

redes de camuflagem [artigos desportivos]; bilhetes de 

raspar para jogar jogos de loteria; faixa para absorver 

a transpiração para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 / 0 6 /12，中國  C h i n a，

編號N.º  3 8 8 0 2 0 8 6



N.º 19 — 6-5-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6115

[210] 編號 N.º : N/163178

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/12

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

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

cimento de entretenimento on-line, nomeadamente, 

fornecimento de jogos de computador on-line; forne-

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

deo em linha; serviços de jogos electrónicos fornecidos 

através da internet; fornecimento de informações on-

-line em linha sobre  jogos de computador e entreteni-

mento; organização de competições relacionadas com 

jogos de vídeo, jogos de vídeo educativos e jogos de 

vídeo de entretenimento; fornecimento de informa-

ções no domínio de jogos de computador on-line e jo-

gos de vídeo em linha e jogos de computador, serviços 

educativos; organização de competições [educação ou 

divertimento]; serviços de bibliotecas ambulantes; pu-

blicação de livros; serviços de publicação de conteúdo 

de vídeo; produção de programas de rádio e televisão; 

exploração de instalações desportivas; aluguer de brin-

quedos; aluguer de equipamento de jogos; orientação 

de visitas guiadas; treino de animais; modelos para 

artistas plásticos; organização de loterias; aluguer de 

piscinas interiores tipo aquário.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 / 0 6 /12，中國  C h i n a，

編號N.º  3 8 8 0 2 0 8 5

[210] 編號 N.º : N/163179

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/12

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos; software de jogos 

electrónicos; programas de software para jogos de 

vídeo; auriculares; ratos para computadores; tapetes 

de rato; capas para telemóveis; hardware informático; 

cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; apare-

lhos de controle de franquias; detectores de moeda 

falsa; dispensadores de bilhetes; máquinas de voto; 

aparelhos de reconhecimento facial; máquinas de 

fax; balanças; medidores; lanternas de sinalização; 

aparelhos de navegação por satélite; aparelhos para a 

transmissão de som; câmaras fotográficas; aparelhos 

de medição; telescópios; fios eléctricos; semiconduto-

res; circuitos integrados; transdutores; ecrãs de vídeo; 

aparelhos de controlo remoto; fibras óticas [fios con-

dutores de raios luminosos]; aparelhos de regulação 

térmica; pára-raios; eletrolisadores; dispositivos de 

extinção de fogo; aparelhos de radiologia para uso 

industrial; dispositivos de protecção pessoal contra 

os acidentes; instalações eléctricas antirroubo; óculos 

[ótica]; células galvânicas; desenhos animados; ensaia-

dores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para 

cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; pos-

tes para desporto; controlo remoto portátil; coleiras 

electrónicas para treino de animais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 / 0 6 /12，中國  C h i n a，

編號N.º  3 8 8 0 2 0 8 4

[210] 編號 N.º : N/163180

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/12

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

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

bidas, taças e garrafas de água vendidas vazias; uten-

sílios de cozinha, não em metais preciosos; artigos de 

vidro para uso diário (incluindo taças, pratos, potes, 

cilindros); loiça de porcelana; objectos de arte em por-

celana, cerâmica, barro, terracota ou vidro; serviços 

para licores; serviços de chá [louça de mesa];  uten-

sílios para casa de banho; queimadores de perfumes; 

pentes; escovas; material para o fabrico de escovas; es-

covas de dentes; palitos para os dentes; utensílios cos-

méticos; recipientes térmicos para bebidas; luvas para 

uso doméstico; vidro bruto ou semitrabalhado, excepto 

vidro para construção; comedouros para o gado; terrá-

rios de interior [viveiros]; armadilhas para insectos.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 / 0 6 /12，中國  C h i n a，

編號N.º  3 8 8 0 2 0 8 3

[210] 編號 N.º : N/163181

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/12

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

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

péus; camisas; sweatshirts; camisolas sem alças (tops); 

meias; cachecóis; punhos (artigos de vestuário); ca-

sacos; calçado; luvas; cintas elásticas [roupa interior]; 

trajes religiosos; echarpes; toucas para duche; másca-

ras para dormir; capas de cabeleireiros [coberturas].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 / 0 6 /12，中國  C h i n a，

編號N.º  3 8 8 0 2 0 8 2

[210] 編號 N.º : N/163182

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/12

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Consolas de jogos e controladores; fi-

guras de acção [brinquedos]; figurinhas modeladas de 

brincar, em plástico; brinquedos; peluches [brinque-

dos]; réplicas e coleccionáveis de armas, armaduras, 

equipamento e figurinos relacionados com jogos de 

acção e fantasia; adereços, equipamento para jogos; 

xadrez; bolas para jogos; aparelhos para o culturismo; 

material para tiro ao arco; máquinas para exercício 

físico; chamarizes para caça; piscinas [brinquedos]; 

rastos de borracha para lagartas [brinquedos]; cintas 

elásticas para exercício; patins em linha; decorações 

para árvores de natal (excepto itens de iluminação e 

doces); aparelhos para a pesca; varas de majorettes; 

redes de camuflagem [artigos desportivos]; bilhetes de 

raspar para jogar jogos de loteria; faixa para absorver 

a transpiração para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 / 0 6 /12，中國  C h i n a，

編號N.º  3 8 8 0 216 4

[210] 編號 N.º : N/163183

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/12

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

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

cimento de entretenimento on-line, nomeadamente, 

fornecimento de jogos de computador on-line; forne-

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

deo em linha; serviços de jogos electrónicos fornecidos 

através da internet; fornecimento de informações on-

-line em linha sobre jogos de computador e entreteni-

mento; organização de competições relacionadas com 

jogos de vídeo, jogos de vídeo educativos e jogos de 

vídeo de entretenimento; fornecimento de informa-

ções no domínio de jogos de computador on-line e jo-

gos de vídeo em linha e jogos de computador, serviços 

educativos; organização de competições [educação ou 

divertimento]; serviços de bibliotecas ambulantes; pu-

blicação de livros; serviços de publicação de conteúdo 

de vídeo; produção de programas de rádio e televisão; 

exploração de instalações desportivas; aluguer de brin-

quedos; aluguer de equipamento de jogos; orientação 

de visitas guiadas; treino de animais; modelos para 

artistas plásticos; organização de loterias; aluguer de 

piscinas interiores tipo aquário.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 / 0 6 /12，中國  C h i n a，

編號N.º  3 8 8 0 216 3

[210] 編號 N.º : N/163244

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.
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 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Baterias para cigarros eletrónicos; ba-

terias para dispositivos eletrónicos usados para aque-

cer tabaco, carregadores para dispositivos eletrónicos 

usados para aquecer o tabaco; carregadores USB para 

dispositivos eletrónicos usados para aquecer o tabaco; 

carregadores de automóveis para cigarros eletrónicos; 

carregadores de automóveis para dispositivos usados 

para aquecer o tabaco; carregadores de baterias para 

cigarros eletrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/09/16，安道爾 Andorra，

編號N.º  3 42 8 5

[210] 編號 N.º : N/163245

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Vaporizador com fio para cigarros 

electrónicos e dispositivos electrónicos para fumar; 

tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco 

incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para 

os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, 

tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), 

“kretek” (tabaco), “snus” (tabaco); sucedâneos do 

tabaco (não para uso medicinal); artigos para fuma-

dores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, 

filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, 

cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar 

cigarros, isqueiros; fósforos; paus de tabaco, produtos 

de tabaco destinados a serem aquecidos, dispositivos 

electrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou ta-

baco a fim de libertar aerossóis contendo nicotina para 

inalação; soluções líquidas de nicotina para uso em 

cigarros electrónicos; dispositivos electrónicos para 

fumar; cigarros electrónicos; cigarros electrónicos 

para uso como substitutos dos cigarros tradicionais; 

dispositivos electrónicos para a inalação de aerossóis 

contendo nicotina; dispositivos de vaporização oral 

para fumadores, produtos de tabaco e sucedâneos do 

tabaco; artigos de fumadores para cigarros electróni-

cos; peças e acessórios para os produtos atrás referidos 

incluídos na classe 34; extintores para cigarros e cha-

rutos aquecidos bem como paus de tabaco aquecidos; 

cigarreiras electrónicas recarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/09/16，安道爾 Andorra，

編號N.º 34285

[210] 編號 N.º : N/163246

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Baterias para cigarros eletrónicos; ba-

terias para dispositivos eletrónicos usados para aque-

cer tabaco, carregadores para dispositivos eletrónicos 

usados para aquecer o tabaco; carregadores USB para 

dispositivos eletrónicos usados para aquecer o tabaco; 

carregadores de automóveis para cigarros eletrónicos; 

carregadores de automóveis para dispositivos usados 

para aquecer o tabaco; carregadores de baterias para 

cigarros eletrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/09/16，安道爾 Andorra，

編號N.º 34284

[210] 編號 N.º : N/163247

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Vaporizador com fio para cigarros 

electrónicos e dispositivos electrónicos para fumar; 
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tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco 

incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para 

os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, 

tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), 

“kretek” (tabaco), “snus” (tabaco); sucedâneos do 

tabaco (não para uso medicinal); artigos para fuma-

dores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, 

filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, 

cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar 

cigarros, isqueiros; fósforos; paus de tabaco, produtos 

de tabaco destinados a serem aquecidos, dispositivos 

electrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou ta-

baco a fim de libertar aerossóis contendo nicotina para 

inalação; soluções líquidas de nicotina para uso em 

cigarros electrónicos; dispositivos electrónicos para 

fumar; cigarros electrónicos; cigarros electrónicos 

para uso como substitutos dos cigarros tradicionais; 

dispositivos electrónicos para a inalação de aerossóis 

contendo nicotina; dispositivos de vaporização oral 

para fumadores, produtos de tabaco e sucedâneos do 

tabaco; artigos de fumadores para cigarros electróni-

cos; peças e acessórios para os produtos atrás referidos 

incluídos na classe 34; extintores para cigarros e cha-

rutos aquecidos bem como paus de tabaco aquecidos; 

cigarreiras electrónicas recarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/09/16，安道爾 Andorra，

編號N.º 34284

[210] 編號 N.º : N/163249

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/13

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Vaporizador com fio para cigarros 

electrónicos e dispositivos electrónicos para fumar; 

tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco 

incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para 

os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, 

tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), 

“kretek” (tabaco), “snus” (tabaco); sucedâneos do 

tabaco (não para uso medicinal); artigos para fuma-

dores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, 

filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, 

cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar 

cigarros, isqueiros; fósforos; paus de tabaco, produtos 

de tabaco destinados a serem aquecidos, dispositivos 

electrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou ta-

baco a fim de libertar aerossóis contendo nicotina para 

inalação; soluções líquidas de nicotina para uso em 

cigarros electrónicos; dispositivos electrónicos para 

fumar; cigarros electrónicos; cigarros electrónicos 

para uso como substitutos dos cigarros tradicionais; 

dispositivos electrónicos para a inalação de aerossóis 

contendo nicotina; dispositivos de vaporização oral 

para fumadores, produtos de tabaco e sucedâneos do 

tabaco; artigos de fumadores para cigarros electróni-

cos; peças e acessórios para os produtos atrás referidos 

incluídos na classe 34; extintores para cigarros e cha-

rutos aquecidos bem como paus de tabaco aquecidos; 

cigarreiras electrónicas recarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/20，安道爾 Andorra，

編號N.º 34551

[210] 編號 N.º : N/163298

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/16

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), “kretek” (tabaco); “snus” (tabaco); su-

cedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-
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reiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/03，安道爾 Andorra，編號

N.º 34600

[210] 編號 N.º : N/163299

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/16

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), “kretek” (tabaco); “snus” (tabaco); su-

cedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/03，安道爾 Andorra，編號

N.º 34595

[210] 編號 N.º : N/163405

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

[730] 申請人 Requerente : Riot Games, Inc.

 地址 Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, 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 : Audiolivros no domínio da fantasia 

e jogos de vídeo; alto-falantes de áudio; carregadores 

de baterias; pilhas; capacetes para bicicletas; cartões 

de memória flash em branco; unidades flash USB em 

branco; bolsas para máquinas fotográficas; estojos 

para máquinas fotográficas; câmeras; estojos para 

telefones móveis; leitores de CD; unidades de proces-

samento central (CPU) [hardware de computador]; 

estações de ancoragem para computadores; hardware 

de computador; ratos de computador; monitores de 

computador; computadores; ímãs decorativos; música 

digital descarregável da internet; software de jogos de 

realidade aumentada para download; software educa-

cional para crianças para download; software descar-

regável de jogos de computador para utilização em te-

lemóveis e telefones celulares; software para protecção 

de tela de computador para download; software para 

download para uso no rastreamento do status de vá-

rios usuários de serviços de jogos interactivos on-line 

e para jogadores de jogos on-line pendentes com ou-

tros jogadores de todos os níveis; cartões electrónicos 

descarregáveis; publicações eletrónicas descarregáveis, 

nomeadamente, banda desenhada, novelas gráficas, 

revista, manual e boletim informativo nos domínios 

do entretenimento e jogos de vídeo; programas de jo-

gos de vídeo multimídia interactivos para download; 

filmes, programas de televisão e outros programas de 

entretenimento em formato de arquivo para download, 

sob a forma de animação, comédia, drama, desporto 

eletrónicos, fantasia e ficção científica; arquivos de 

música para download; podcasts para download no 

campo de desportos electrónicos e jogos de vídeo; 

software para jogos de vídeo descarregável; software e 

manuais para jogos de vídeo descarregáveis em forma-

to eletrónico vendidos em conjunto; software de jogos 

de realidade virtual para download; leitores de DVD; 

fones de ouvido; estações de acoplamento eletrônicas; 

estojos para óculos; óculos; óculos ópticos; fones de 

ouvido; fones de ouvido para uso com computadores; 

suportes para telemóveis para uso no carro; máquinas 

de karaoke; lentes para câmaras de smartphones; com-

putadores mainframes; acessórios para telemóveis, 

nomeadamente, baterias, carregadores, cabos, capas, 

emoticons para download para telefones móveis, gráfi-

cos para download, toques para download, faceplates, 

suportes, auriculares, correias, braçadeiras, protetores 

de ecrã, suportes; amplificadores de sinal de telemóvel; 

telemóveis; monopés para dispositivos electrónicos 

digitais portáteis, nomeadamente câmaras, telemóveis, 

computadores tablet; capacetes para motociclos; tape-

tes de rato; leitores de MP3; computadores notebook; 

aparelhos pessoais de som; cartões telefónicos pré-

-pagos, codificados magneticamente; discos compactos 
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pré-gravados com música e bandas sonoras de filmes; 

discos ópticos e magneto-ópticos pré-gravados com fil-

mes, programas de televisão e programas de entreteni-

mento em curta metragem, sob a forma de animação, 

comédia, drama, desportos electrónicos, fantasia e 

ficção científica; discos de vídeo e DVD pré-gravados 

com filmes, programas de televisão e programas de en-

tretenimento em formato curto, sob a forma de anima-

ção, comédia, drama, desportos electrónicos, fantasia 

e ficção científica; capas de protecção para telefones 

móveis; capacetes de protecção para desporto; capas 

de protecção para computadores portáteis; rádios; 

rádios com relógios; pilhas recarregáveis; software de 

jogos de realidade aumentada gravado; software de jo-

gos de vídeo gravados; software e manuais de jogos de 

vídeo gravados em formato electrónico vendidos como 

uma unidade; software gravado de jogos de realida-

de virtual; protectores de tela para telefones móveis; 

cartões de memória digitais seguros; smartphones; re-

lógios inteligentes; caixas de som; estojos para óculos 

de sol; óculos de sol; computadores tablet; telefones; 

termómetros não para uso medicinal; cartuchos de jo-

gos de vídeo; discos de jogos de vídeo; walkie-talkies; 

carregadores sem fio; extensores de rede sem fio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163571

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires La Prairie SA

 地址 E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswil, Zurique, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios de toilette para higiene 

pessoal; aplicadores de cosméticos; aparelhos para 

remover a maquilhagem; escovas; pincéis para maqui-

lhagem; escovas para a limpeza da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163574

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires La Prairie SA

 地址 E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswil, Zurique, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios de toilette para higiene 

pessoal; aplicadores de cosméticos; aparelhos para 

remover a maquilhagem; escovas; pincéis para maqui-

lhagem; escovas para a limpeza da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163653

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

 地址 Endereço : Páteo de São Miguel, 7000-812 Évora, 

Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, com exceção das 

cervejas; preparações alcoólicas para fazer bebidas; 

vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (Pantone 185 

XGC), cinzento (Pantone Warm Gray 2 CP) e preto.

[210] 編號 N.º : N/163814

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : MAXIM’S LIMITED

 地址 Endereço : Barry House, 20-22 Worple Road, 

Wimbledon, SW19 4DH London, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 製汽水配料；汽水；不含酒精之蘆薈飲

料；不含酒精之開胃酒飲料；啤酒；製飲料配料；不含酒

精之蘋果汁；不含酒精之雞尾酒飲料；果汁；不含酒精水

果飲料；檸檬水；礦泉水（飲料）；以蜂蜜為主之不含酒

精飲料；以茶調味為主之不含酒精飲料；杏仁糖漿；賽爾

茲碳酸水；水果冰沙（飲料）；水果冰沙飲料；碳酸飲料；

蘇打水；軟性飲料（不含酒精）；製飲料用糖漿製劑；蕃茄

汁（飲料）；蔬菜汁（飲料）；水（飲料）。
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/163874

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings 

Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward 

Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e programas de computador 

relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de pe-

rícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, jogos de 

azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, 

concursos e eventos de poker; plataformas de software 

informático para redes sociais relacionadas com jogos, 

jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, 

jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e 

torneios, competições, concursos e eventos de poker; 

software de aplicações informáticas relacionadas com 

jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou 

apostas e torneios, competições, concursos e eventos 

de poker; videojogos; videojogos interactivos; jogos 

electrónicos descarregáveis e plataformas de software 

informático para redes sociais que podem ser acedidas 

através da Internet, correio electrónico ou dispositi-

vos portáteis, móveis, de mão ou tablet; CDs, DVDs e 

discos com conteúdos pré-gravados relacionados com 

jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou 

apostas e torneios, competições, concursos e eventos 

de poker; peças e guarnições para todos os produtos 

acima mencionados, publicações electrónicas descar-

regáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos 

de perícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, 

jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, compe-

tições, concursos e eventos de poker; publicações elec-

trónicas (decarregável) difundidas através da Internet, 

correio electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, 

de mão ou tablet; óculos de sol; armações de óculos; 

óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; 

óculos para a prática desportiva; suportes para óculos; 

binóculos; estojos adaptados para binóculos; bolsas 

e estojos especialmente adaptados para guardar ou 

transportar qualquer dispositivo de comunicações por-

tátil que seja de mão ou de uso corporal, qualquer dis-

positivo informático portátil tal como um smartphone, 

qualquer peça de equipamento informático que possa 

ser utilizada na mão, tal como um smartphone ou ta-

blet e qualquer computador genérico composto por 

um painel touchscreen; bolsas para telefones móveis; 

estojos para telefones móveis; suportes adaptados para 

telefones móveis; capas para telefones móveis; fitas 

para telemóveis; malas de transporte para laptops; ca-

pas para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; 

smart cards; cartões codificados magneticamente; car-

tões de dados electrónicos; charge cards; cartões ban-

cários; cartões de crédito; cartões de débito; cartões 

com chip; cartões de valor armazenado (codificados 

ou magnéticos); cartões de pagamento (codificados ou 

magnéticos); cartões pré-pagos (codificados ou magné-

ticos); cartões com memórias magnéticas e memórias 

de circuito integrado; cartões com um chip de circuito 

integrado; suportes de dados com chip electrónicos 

integrados; suportes de dados com chips de micropro-

cessador integrados; cartões magnéticos pré-pagos; 

cartões com chip codificados com programação para 

utilização com aplicações financeiras, programas de 

fidelidade, programas de bonificações e preferências 

de utilizadores de cartões; cartões de segurança codi-

ficados; cartões codificados com funcionalidades de 

segurança com fins de autenticação; cartões impregna-

dos com hologramas; unidades de disco amovível [flash 

drives].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163879

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34
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[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), “kretek” (tabaco); “snus” (tabaco); su-

cedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/03，安道爾 Andorra，

編號N.º 34597

[210] 編號 N.º : N/163880

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), “kretek” (tabaco); “snus” (tabaco); su-

cedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/03，安道爾 Andorra，

編號N.º 34598

[210] 編號 N.º : N/163889

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : SALVATORE FERRAGAMO 

S.P.A.

 地址 Endereço : Via dei Tornabuoni 2, Firenze, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos (ótica), óculos de sol, lentes, 

armações de óculos e estojos para óculos; capas, sacos, 

estojos e bolsas para guardar ou transportar telemó-

veis, smartphones e tablets.

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : 雙鉤

[210] 編號 N.º : N/163890

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : SALVATORE FERRAGAMO 

S.P.A.

 地址 Endereço : Via dei Tornabuoni 2, Firenze, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia em metais preciosos e sem 

ser de metais preciosos, nomeadamente pulseiras, co-

lares, correntes de pescoço e anéis, alfinetes de peito, 

brincos, pendentes, alfinetes de gravata, botões de 

punho, pedras preciosas; relógios de parede, relógios, 

relógios de pulso, relógios de mergulho, relógios de 

bolso, pulseiras de relógios e correias de relógios, cor-

rentes de relógios, estojos para relógios, cronógrafos 

para utilizar como relógios e artigos de relojoaria, cro-

nómetros, todos incluídos na classe 14.

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : 雙鉤

[210] 編號 N.º : N/163891

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : SALVATORE FERRAGAMO 

S.P.A.
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 地址 Endereço : Via dei Tornabuoni 2, Firenze, Italia

 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 : Couro e imitações do couro, produtos 

nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de 

animais; malas e maletas de viagem; guarda-chuvas e 

guarda-sóis; bengalas; chicotes e selaria; sacos, sacos 

de tiracolo, malas de mão, bolsas tipo boston, bolsas 

de cintura, alcofas para transportar crianças, sacos de 

compras em couro e lona, sacos de equipamento, sacos 

de viagem, malinhas de mão, malas de senhora para 

cerimónia, carteiras de bolso, porta-moedas, suportes 

em couro para cartões de crédito, estojos em couro 

para cartões profissionais, porta-documentos, maletas 

para documentos, bolsas em couro, sacos para estu-

dantes, pastas para estudantes, malas de viagem, sacos 

portafatos [para viagem], estojos para chaves, mochi-

las, mochilas [com duas alças], estojos para produtos 

de toilette vendidos vazios, sacos para transporte em 

aeronaves como bagagem de mão, sacos com rodas, 

sacos de praia.

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : 雙鉤

[210] 編號 N.º : N/163892

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : SALVATORE FERRAGAMO 

S.P.A.

 地址 Endereço : Via dei Tornabuoni 2, Firenze, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; cami-

solas (pullovers), casacos de malha, camisolas (pullo-

vers), camisolas (vestuário), camisolas, casacos (ves-

tuário), sweatshirts, parkas, fatos de banho, camisas, 

blusas, polos, calças, calças de ganga, coletes, blazers, 

saias, calções, tshirts, roupa de cerimónia, vestidos, 

fatos para homem, tailleurs (saia-casaco), blusões de 

penas, anoraques, casacos, casacos a três quartos, 

casacos para a chuva (impermeáveis), sobretudos (ves-

tuário), fatos-macaco, fatos de treino, roupa interior, 

coletes, pijamas, camisolas de dormir, ceroulas, boxers 

(cuecas), soutiens, négligés, meias de malha, collants, 

meias, collants (meias), meias-calças, perneiras [polai-

nas], roupões de banho, lenços de bolso, lenços de pôr 

ao pescoço, bandanas (lenços para pescoço), xailes, 

cachecóis, gravatas, luvas (vestuário), cintos (vestu-

ário), sapatos, botas, sandálias, pantufas, tamancos, 

chapéus, bonés.

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : 雙鉤

[210] 編號 N.º : N/163893

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[730] 申請人 Requerente : SALVATORE FERRAGAMO 

S.P.A.

 地址 Endereço : Via dei Tornabuoni 2, Firenze, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

perfumaria e cosméticos, óculos e óculos de sol, bolsas 

para smartphone, joalharia, joalharia de fantasia, reló-

gios de parede e relógios de pulso, vestuário, calçado e 

acessórios pessoais, sacos, artigos de bagagem, cartei-

ras de bolso e outros produtos de couro, louças para o 

lar, têxteis, tecidos, roupa de casa, artigos de oferta.

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : 雙鉤

[210] 編號 N.º : N/163897

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥；醫用礦泉水；藥物飲料；膳食纖

維；減肥用藥劑；治療用或醫用營養製劑；人用藥；維生

素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖電極用化學

導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；培養

細菌用介質；藥製糖果；蛋白質膳食補充劑；卵磷脂膳食

補充劑；白朊膳食補充劑；營養補充劑；礦物質食品補充

劑；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用營養食物；嬰兒含
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乳麵粉；嬰兒食品；嬰兒配方奶粉；嬰兒奶粉；空氣淨化

製劑；含藥物的飼料；動物用膳食補充劑；殺蟲劑；嬰兒

尿布；防溢乳墊；牙用研磨劑；寵物尿布；刺激益生菌生

長的膳食補充劑 ；醫用益生菌製劑。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 /10 / 29，中國  C h i n a，

編號N.º  419 3 8 9 21

[210] 編號 N.º : N/163898

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用海藻提取物；魚（非活）；水果罐

頭；醃製水果；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔；

醃製蔬菜；蛋；黃油；奶油（奶製品）；牛奶；牛奶製品；

酸奶；攪打過的奶油；奶粉；牛奶飲料（以牛奶為主）；

豆奶；奶昔；奶茶（以奶為主）；杏仁漿；豆漿；斯美塔那

酸奶油；花生漿；豆奶粉；豆漿精；椰漿；米漿；以椰漿

為主的飲料；以杏仁漿為主的飲料；以花生漿為主的飲

料；奶酪；食用油脂；果凍；加工過的堅果；干食用菌；豆

腐製品；天然或人造的香腸腸衣；羊奶粉；新鮮生奶酪；

羊奶；酸奶飲料；酸乳；固體奶；白脫牛奶；發酵牛奶；乳

酪；凝固型酸奶；含水果的牛奶飲料；牛奶替代品。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 /10 / 29，中國  C h i n a，

編號N.º  419 43 0 53

[210] 編號 N.º : N/163899

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；

可可（烘過的、粉末狀的、顆粒狀的或飲料用的）；巧克

力飲料；茶；茶飲料；糖；糖果；奶片（糖果）；蜂蜜；黃色

糖漿；糕點；麵包；甜食；燕麥片；方便米飯；穀類製品；

大豆粉；米；西米；麵粉；方便面；米粉（條狀）；以穀物

為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇

淋；食用冰；冰棍；食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；魚沙

司；酵母；發酵劑；食用芳香劑；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀

蛋白；米粉（粉狀）；冰淇淋粉；沙冰；食用水果冰；果汁

刨冰。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 /10 / 29，中國  C h i n a，

編號N.º  419 6 4553

[210] 編號 N.º : N/163900

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古伊利實業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市金川開發區金山

大街1號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；米製飲料（非牛奶替代品）；不含

酒精的啤酒味飲料；運動飲料；能量飲料；無酒精碳酸飲

料；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；鋰鹽礦水；

礦泉水（飲料）；起泡水；佐餐飲用水；檸檬水；蘇打水；

無酒精飲料；汽水；等滲飲料；格瓦斯（無酒精飲料）；果

昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；軟飲料；

可樂；乳酸飲料（果製品， 非奶）；奶茶（非奶為主）；蒸

餾水（飲料）；飲用蒸餾水；純淨水（飲料）；植物飲料；

豆類飲料；豆汁；製作飲料用無酒精配料；果汁冰水（飲

料）；薑汁飲料；氣泡水。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  P r i o r i d a d e :  2 019 /10 / 29，中國  C h i n a，

編號N.º  419 5510 2

[210] 編號 N.º : N/163902

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : Forward by Elyse Walker, LLC

 地址 Endereço : 12889 Moore Street Cerritos, Califor-

nia 90703 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : 電腦軟體；太陽眼鏡；眼鏡鏡片；眼鏡；

手機軟體應用程式；可下載之手機應用軟體；手機電腦軟

體。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/31，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018101695

[210] 編號 N.º : N/163903

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : Forward by Elyse Walker, LLC

 地址 Endereço : 12889 Moore Street Cerritos, Califor-

nia 90703 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服、帽子、靴鞋。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  Pr ior idade : 2019/07/03，加拿大  Canadá，

編號N.º 1,973,794

[210] 編號 N.º : N/163904

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : Forward by Elyse Walker, LLC

 地址 Endereço : 12889 Moore Street Cerritos, Califor-

nia 90703 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售商店及線上零售商店之服務，即：男

女服裝及服飾配件、頭飾、帽子及靴鞋、襪子、鞋子、圍

巾、腰帶、領帶、領結、袋子、手提袋、手錶、手錶配件、

珠寶、高級珠寶、手鐲、手鍊、鏈條或手鐲上之小飾品、

服飾用首飾、耳夾、耳環、首飾盒、項鍊、戒指、結婚戒

指；以及其他設計師風格及文化之商品，即：居家裝飾、

枕頭、蠟燭、毛巾、杯墊、毛毯、床具、雨傘、化妝品、行

李、袋子、皮包、錢包、電腦盒、手機殼、背包、化妝包、旅

行用品、太陽眼鏡、眼鏡、眼鏡盒、貴金屬製鑰匙鏈、鑰

匙圈、菸嘴、打火機、運動用品、滑板、壁紙、眼罩、手杖、

玻璃雪球、鞋楦形掛鉤、香檳冰桶、音響及電子配件；為

零售目的在通訊媒體上展示商品。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權  Pr ior idade : 2019/07/03，加拿大  Canadá，

編號N.º 1,973,794

[210] 編號 N.º : N/163907

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : Hipp & Co

 地址 Endereço : Brünigstraße 141, 6072 Sachseln, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品；嬰兒飲料；專為兒童及無法自

理者調配的醫療用膳食物質；專門調配的醫療用膳食食

品；專為嬰兒調配的醫療用膳食飲料；特殊醫療用副食

品；嬰幼兒與兒童專用的膳食物質；奶粉（嬰兒副食品）；

粉狀嬰兒乳製食物；消耗性與內用的醫療商品；營養補充

劑；防溢乳墊；個人衛生吸收物品；嬰兒尿布、成人尿布；

拋棄式尿布；布尿布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163912

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : 北京比特智學科技有限公司

 Beijing Bitezhixue Technology Co., Limited

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區信息路甲28號B座

13D-3-3

 13D-3-3, Tower B, Jia No. 28, Xinxi Road, Haidian 

District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

mação de língua inglesa; serviços de educação rela-

cionados com o ensino de línguas estrangeiras; cursos 

por correspondência; testes e avaliações de aptidões 

linguísticas; formação e desenvolvimento profissional 

de professores e formadores; informação sobre educa-

ção; investigação educativa; realização e organização 

de conferências, simpósios, seminários, aulas e exposi-

ções sobre educação; publicação de livros educativos, 

materiais de educação, textos educativos e livros de 

instrução; ensino; orientação profissional (aconselha-

mento em matéria de educação e formação); reconver-

são profissional; cursos por correspondência; publica-

ções on-line não descarregáveis; publicações de livros 

electrónicos e jornais on-line; análise de resultados e 

dados de testes educativos para terceiros; concepção 
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de programas de aprendizagem de línguas; serviços 

de ensino assistido por computador relacionados com 

línguas; organização e realização de programas de 

formação; produção de programas educativos; infor-

mação sobre educação; informação relacionada com 

educação e formação prestada on-line através de uma 

base de dados informática ou da Internet;  serviços de 

educação on-line; serviços de jogos interactivos; servi-

ços de jogos on-line (não descarregáveis); produção de 

gravações de vídeo e/ou de som para fins educativos; 

serviços de edição; fornecimento on-line de material 

de ensino (não descarregável); distribuição de material 

impresso ou electrónico relacionado com educação; 

desenvolvimento e difusão de materiais de ensino; for-

necimento (difusão) de manuais digitais, manuais de 

instrução, e materiais educativos na área da educação; 

difusão de materiais educativos através de uma rede 

de informações global, nomeadamente, livros didácti-

cos digitais, material de leitura, material de instrução 

e ferramentas de aprendizagem para estudantes; ser-

viços de assessoria relacionados com educação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/163915

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : 北京比特智學科技有限公司

 Beijing Bitezhixue Technology Co., Limited

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區信息路甲28號B座

13D-3-3

 13D-3-3, Tower B, Jia No. 28, Xinxi Road, Haidian 

District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

mação de língua inglesa; serviços de educação rela-

cionados com o ensino de línguas estrangeiras; cursos 

por correspondência; testes e avaliações de aptidões 

linguísticas; formação e desenvolvimento profissional 

de professores e formadores; informação sobre educa-

ção; investigação educativa; realização e organização 

de conferências, simpósios, seminários, aulas e exposi-

ções sobre educação; publicação de livros educativos, 

materiais de educação, textos educativos e livros de 

instrução; ensino; orientação profissional (aconselha-

mento em matéria de educação e formação); reconver-

são profissional; cursos por correspondência; publica-

ções on-line não descarregáveis; publicações de livros 

electrónicos e jornais on-line; análise de resultados e 

dados de testes educativos para terceiros; concepção 

de programas de aprendizagem de línguas; serviços 

de ensino assistido por computador relacionados com 

línguas; organização e realização de programas de 

formação; produção de programas educativos; infor-

mação sobre educação; informação relacionada com 

educação e formação prestada on-line através de uma 

base de dados informática ou da Internet;  serviços de 

educação on-line; serviços de jogos interactivos; servi-

ços de jogos on-line (não descarregáveis); produção de 

gravações de vídeo e/ou de som para fins educativos; 

serviços de edição; fornecimento on-line de material 

de ensino (não descarregável); distribuição de material 

impresso ou electrónico relacionado com educação; 

desenvolvimento e difusão de materiais de ensino; for-

necimento (difusão) de manuais digitais, manuais de 

instrução, e materiais educativos na área da educação; 

difusão de materiais educativos através de uma rede 

de informações global, nomeadamente, livros didácti-

cos digitais, material de leitura, material de instrução 

e ferramentas de aprendizagem para estudantes; ser-

viços de assessoria relacionados com educação.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/163918

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : 北京比特智學科技有限公司

 Beijing Bitezhixue Technology Co., Limited

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區信息路甲28號B座

13D-3-3

 13D-3-3, Tower B, Jia No. 28, Xinxi Road, Haidian 

District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

mação de língua inglesa; serviços de educação rela-

cionados com o ensino de línguas estrangeiras; cursos 

por correspondência; testes e avaliações de aptidões 

linguísticas; formação e desenvolvimento profissional 

de professores e formadores; informação sobre educa-

ção; investigação educativa; realização e organização 
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de conferências, simpósios, seminários, aulas e exposi-

ções sobre educação; publicação de livros educativos, 

materiais de educação, textos educativos e livros de 

instrução; ensino; orientação profissional (aconselha-

mento em matéria de educação e formação); reconver-

são profissional; cursos por correspondência; publica-

ções on-line não descarregáveis; publicações de livros 

electrónicos e jornais on-line; análise de resultados e 

dados de testes educativos para terceiros; concepção 

de programas de aprendizagem de línguas; serviços 

de ensino assistido por computador relacionados com 

línguas; organização e realização de programas de 

formação; produção de programas educativos; infor-

mação sobre educação; informação relacionada com 

educação e formação prestada on-line através de uma 

base de dados informática ou da Internet;  serviços de 

educação on-line; serviços de jogos interactivos; servi-

ços de jogos on-line (não descarregáveis); produção de 

gravações de vídeo e/ou de som para fins educativos; 

serviços de edição; fornecimento on-line de material 

de ensino (não descarregável); distribuição de material 

impresso ou electrónico relacionado com educação; 

desenvolvimento e difusão de materiais de ensino; for-

necimento (difusão) de manuais digitais, manuais de 

instrução, e materiais educativos na área da educação; 

difusão de materiais educativos através de uma rede 

de informações global, nomeadamente, livros didácti-

cos digitais, material de leitura, material de instrução 

e ferramentas de aprendizagem para estudantes; ser-

viços de assessoria relacionados com educação.

[554] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, azul, branco, cas-

tanho, vermelho, rosa.

[210] 編號 N.º : N/163938

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), “kretek” (tabaco); “snus” (tabaco); su-

cedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/11/28，哥斯達黎加 C osta 

Rica，編號N.º 2019-10898

[210] 編號 N.º : N/163956

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

[730] 申請人 Requerente : CR&F, Lda.

 地址 Endereço : Alameda da Empresa, 64, Candal 

Park, fracção AL-21, 4400 133 Vila Nova de Gaia, 

Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, excluindo cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164040

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wenling 

City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 攪拌機；洗碗機；廚房用電動軋碎機；電

動開罐器；廚房用電動機器；電動榨汁機；家用電動打蛋
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器；食品加工機（電動）；廚房用電動碾磨機；家用切菜

機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164041

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wenling 

City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 P rodutos : 剪刀；手動的手工具；蔬菜切絲器；非

電動開罐器；刀；奶酪切片器（非電）；蔬菜削皮器（手工

具）；水果分割器；水果去芯器；餐具（刀、叉和匙）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164042

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wenling 

City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 奶瓶；奶瓶用奶嘴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164044

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wenling 

City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙製餐桌用布；紙手帕；紙桌布；紙製杯

盤墊；紙巾；廚房用紙；紙抹布；紙製或塑料製垃圾袋；保

鮮膜；食品包裝用塑料膜。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164045

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wenling 

City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 烹飪鍋；家用或廚房用容器；廚房用具；

餐具（刀、叉、匙除外）；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、

缸）；家庭用陶瓷製品；瓷、陶瓷、陶土、赤陶或玻璃製藝

術品；垃圾桶；刷子；食物保溫容器；手動清潔器具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164046

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wenling 

City, Zhejiang, 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 : 貨物展出；廣告；廣告策劃；為零售目的

在通信媒體上展示商品；櫥窗布置服務；特許經營的商

業管理；進出口代理；替他人推銷；市場營銷；為商品和

服務的買賣雙方提供在線市場。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/164047

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wen-

ling City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 攪拌機；洗碗機；廚房用電動軋碎機；電

動開罐器；廚房用電動機器；電動榨汁機；家用電動打蛋

器；食品加工機（電動）；廚房用電動碾磨機；家用切菜

機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164048

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wen-

ling City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 P rodutos : 剪刀；手動的手工具；蔬菜切絲器；非

電動開罐器；刀；奶酪切片器（非電）；蔬菜削皮器（手工

具）；水果分割器；水果去芯器；餐具（刀、叉和匙）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164049

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wen-

ling City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 奶瓶；奶瓶用奶嘴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164051

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wen-

ling City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙製餐桌用布；紙手帕；紙桌布；紙製杯

盤墊；紙巾；廚房用紙；紙抹布；紙製或塑料製垃圾袋；保

鮮膜；食品包裝用塑料膜。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164052

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wen-

ling City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 烹飪鍋；家用或廚房用容器；廚房用具；

餐具（刀、叉、匙除外）；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、

缸）；家庭用陶瓷製品；瓷、陶瓷、陶土、赤陶或玻璃製藝

術品；垃圾桶；刷子；食物保溫容器；手動清潔器具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164053

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號
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 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wen-

ling City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 攪拌機；洗碗機；廚房用電動軋碎機；電

動開罐器；廚房用電動機器；電動榨汁機；家用電動打蛋

器；食品加工機（電動）；廚房用電動碾磨機；家用切菜

機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164054

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wen-

ling City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 P rodutos : 剪刀；手動的手工具；蔬菜切絲器；非

電動開罐器；刀；奶酪切片器（非電）；蔬菜削皮器（手工

具）；水果分割器；水果去芯器；餐具（刀、叉和匙）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164055

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wen-

ling City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 奶瓶；奶瓶用奶嘴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164057

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wen-

ling City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙製餐桌用布；紙手帕；紙桌布；紙製杯

盤墊；紙巾；廚房用紙；紙抹布；紙製或塑料製垃圾袋；保

鮮膜；食品包裝用塑料膜。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164058

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wen-

ling City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 烹飪鍋；家用或廚房用容器；廚房用具；

餐具（刀、叉、匙除外）；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、

缸）；家庭用陶瓷製品；瓷、陶瓷、陶土、赤陶或玻璃製藝

術品；垃圾桶；刷子；食物保溫容器；手動清潔器具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164059

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[730] 申請人 Requerente : 愛仕達股份有限公司

 Aishida Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江溫嶺市經濟開發區科技路2號

 No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wen-

ling City, Zhejiang, 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 : 貨物展出；廣告；廣告策劃；為零售目的

在通信媒體上展示商品；櫥窗布置服務；特許經營的商

業管理；進出口代理；替他人推銷；市場營銷；為商品和

服務的買賣雙方提供在線市場。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164160

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[730] 申請人 Requerente : MON CHER CORPORATION

 地址 Endereço : 2-1-2 Dojimahama, Kita-Ku, Osaka-

-Shi, Osaka, Japão

 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 : Rolo (bolo); confeitaria de estilo oci-

dental; panquecas [crepes]; confeitaria; confeitaria à 

base de leite; bolachas; pudins; doces; café; chá; con-

feitaria à base de geleia; açúcar branco; pacote; fari-

nha de trigo; massa; pipoca; caldo de feijão; alimentos 

farináceos; cremes gelados [gelados]; sal de cozinha; 

molho de soja; temperos; fermento; essência para ali-

mentos, exceto essências etéricas e óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164161

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[730] 申請人 Requerente : MON CHER CORPORATION

 地址 Endereço : 2-1-2 Dojimahama, Kita-Ku, Osaka-

-Shi, Osaka, Japão

 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 : Café; restaurante; restaurante para 

fornecimento de confeitaria; snack-bars; fornecimento 

móvel de bebidas e alimentos; cantina; restaurantes 

self-service; casa de chá; arrendamento de alojamento 

temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164162

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[730] 申請人 Requerente : MON CHER CORPORATION

 地址 Endereço : 2-1-2 Dojimahama, Kita-Ku, Osaka-

-Shi, Osaka, Japão

 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 : Rolo (bolo); confeitaria de estilo oci-

dental; panquecas [crepes]; confeitaria; confeitaria à 

base de leite; bolachas; pudins; doces; café; chá; con-

feitaria à base de geleia; açúcar branco; pacote; fari-

nha de trigo; massa; pipoca; caldo de feijão; alimentos 

farináceos; cremes gelados [gelados]; sal de cozinha; 

molho de soja; temperos; fermento; essência para ali-

mentos, exceto essências etéricas e óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164163

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[730] 申請人 Requerente : MON CHER CORPORATION

 地址 Endereço : 2-1-2 Dojimahama, Kita-Ku, Osaka-

-Shi, Osaka, Japão

 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 : Café; restaurante; restaurante para 

fornecimento de confeitaria; snack-bars; fornecimento 

móvel de bebidas e alimentos; cantina; restaurantes 

self-service; casa de chá; arrendamento de alojamento 

temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164164

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[730] 申請人 Requerente : MON CHER CORPORATION

 地址 Endereço : 2-1-2 Dojimahama, Kita-Ku, Osaka-

-Shi, Osaka, Japão

 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 : Rolo (bolo); confeitaria de estilo oci-

dental; panquecas [crepes]; confeitaria; confeitaria à 

base de leite; bolachas; pudins; doces; café; chá; con-

feitaria à base de geleia; açúcar branco; pacote; fari-

nha de trigo; massa; pipoca; caldo de feijão; alimentos 

farináceos; cremes gelados [gelados]; sal de cozinha; 
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molho de soja; temperos; fermento; essência para ali-

mentos, exceto essências etéricas e óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164165

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02

[730] 申請人 Requerente : MON CHER CORPORATION

 地址 Endereço : 2-1-2 Dojimahama, Kita-Ku, Osaka-

-Shi, Osaka, Japão

 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 : Café; restaurante; restaurante para 

fornecimento de confeitaria; snack-bars; fornecimento 

móvel de bebidas e alimentos; cantina; restaurantes 

self-service; casa de chá; arrendamento de alojamento 

temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164234

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/06

[730] 申請人 Requerente : Greater Bay Area Homeland In-

vestments Limited

 地址 Endereço : 38/F, China Resources Building, 26 

Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Investimento de fundos; administração 

de fundos de investimento; arranjo de investimento fi-

nanceiro relacionado com fundos; investimento de ca-

pital; projectos financeiros; arranjo de financiamento 

para negócios; financiamento a empresas; fornecimen-

to de capital para investimento; provisão de fundo de 

investimento; gestão de investimento de fundos; forne-

cimento de informação e aconselhamento relacionado 

com os serviços acima ditos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/23，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305001038

[210] 編號 N.º : N/164236

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/06

[730] 申請人 Requerente : Greater Bay Area Homeland In-

vestments Limited

 地址 Endereço : 38/F, China Resources Building, 26 

Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Investimento de fundos; administração 

de fundos de investimento; arranjo de investimento fi-

nanceiro relacionado com fundos; investimento de ca-

pital; projectos financeiros; arranjo de financiamento 

para negócios; financiamento a empresas; fornecimen-

to de capital para investimento; provisão de fundo de 

investimento; gestão de investimento de fundos; forne-

cimento de informação e aconselhamento relacionado 

com os serviços acima ditos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/23，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305001038

[210] 編號 N.º : N/164238

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/06

[730] 申請人 Requerente : Greater Bay Area Homeland In-

vestments Limited

 地址 Endereço : 38/F, China Resources Building, 26 

Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Investimento de fundos; administração 

de fundos de investimento; arranjo de investimento fi-

nanceiro relacionado com fundos; investimento de ca-

pital; projectos financeiros; arranjo de financiamento 

para negócios; financiamento a empresas; fornecimen-

to de capital para investimento; provisão de fundo de 

investimento; gestão de investimento de fundos; forne-

cimento de informação e aconselhamento relacionado 

com os serviços acima ditos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/23，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305001029
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[210] 編號 N.º : N/164240

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/06

[730] 申請人 Requerente : Greater Bay Area Homeland In-

vestments Limited

 地址 Endereço : 38/F, China Resources Building, 26 

Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Investimento de fundos; administração 

de fundos de investimento; arranjo de investimento fi-

nanceiro relacionado com fundos; investimento de ca-

pital; projectos financeiros; arranjo de financiamento 

para negócios; financiamento a empresas; fornecimen-

to de capital para investimento; provisão de fundo de 

investimento; gestão de investimento de fundos; forne-

cimento de informação e aconselhamento relacionado 

com os serviços acima ditos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/23，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305001029

[210] 編號 N.º : N/164317

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/07

[730] 申請人 Requerente : MOET HENNESSY

 地址 Endereço : 24-32 Rue Jean Goujon–75008 Paris

 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 : 啤酒除外之含酒精飲料；蘋果酒；消化酒

（利口酒和烈酒）；烈酒；科涅克白蘭地；伏特加酒；蘭姆

酒；威士忌酒；酒精濃縮液或酒精露（酒精精華液）；由

香檳區原產地認證的葡萄酒；汽泡酒；蒸餾酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164318

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/07

[730] 申請人 Requerente : MOET HENNESSY

 地址 Endereço : 24-32 Rue Jean Goujon–75008 Paris

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 企業和行政管理；企業經營；工商管理協

助；企業管理和組織諮詢；企業資訊或查詢；廣告；廣告

宣傳；廣告宣傳本出版；公關；為促銷及廣告目的而安排

和進行會談及品酒活動；為貿易、商業及業務目的而安排

競賽；籌備具有商業性或廣告目的性之促銷活動、慶典、

展示會、貿易展覽會、消費者忠誠度計劃之所有相關服

務；透過網路及郵購零售商店之含酒精飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164348

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/07

[730] 申請人 Requerente : 蔡鴻江

 Choi Hong Kong

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街海名居二座9樓J

 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 : 零售服務（中成藥，保健康食品，農副產

品），廣告，實業經營，實業管理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164370

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/08

[730] 申請人 Requerente : Ethique Limited

 地址 Endereço : 329 Durham Street North, Christchurch 

8013, New Zealand/Nova Zelândia

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos e preparações não medici-

nais para o cuidado da pele e do corpo, nomeadamen-

te loções, cremes, produtos de limpeza, esfoliantes 

cosméticos para o corpo, máscaras, toners, cremes 

hidratantes, leites (cosméticos) de toilette, geles e 

bálsamo para os lábios; produtos e preparações para 

o cuidado do cabelo e para pentear o cabelo, nomeada-

mente champôs e amaciadores não medicinais, mous-

ses, bálsamos, lacas e geles; desodorizante para uso 

pessoal; loções para lavar o corpo para uso pessoal; 

sabonetes para uso pessoal; gel de banho e duche, 

óleos para o banho; óleos essenciais para uso pessoal; 
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óleos essenciais para uso em cosméticos; perfumes; 

óleos perfumados; cosméticos nomeadamente base de 

maquilhagem, produtos para cobrir imperfeições (con-

cealer), rímel, sobras para os olhos, delineador para os 

olhos, lápis para as sobrancelhas e delineador para as 

pestanas, batons, delineador para os lábios, bálsamo 

para os lábios, pós de maquilhagem para o rosto, bron-

zeadores, blushes, e produtos para dar cor aos lábios; 

produtos para remover maquilhagem; preparados para 

remover cosméticos; toalhetes faciais impregnados 

com preparações cosméticas; toalhitas impregnadas 

com preparações cosméticas; produtos e preparações 

para fazer a barba, nomeadamente óleos para barbear, 

geles, loções leitosas, loções e cremes; preparações e 

produtos para bronzeamento, nomeadamente óleos, 

geles, loções leitosas e cremes; preparações e produtos 

para bronzeamento próprio, nomeadamente óleos, 

geles, loções leitosas e cremes; produtos e preparações 

de bronzeamento e protecção solar, nomeadamente 

óleos, geles, loções leitosas e cremes; produtos para 

depois da exposição ao sol, nomeadamente óleos, ge-

les, loções leitosas e cremes; loções para lavar o corpo 

para animais; sabonetes para uso em animais; prepa-

rações para lavagem e limpeza, nomeadamente deter-

gente para roupa e sabão para lavar roupa; produtos e 

preparações para o cuidado da pele e do corpo em kit 

e para oferta; produtos e preparações para o cuidado 

do cabelo em kit e para oferta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164402

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/09

[730] 申請人 Requerente : Duolab International Sàrl

 地址 Endereço : Chemin du Pré-Fleuri 5, 1228 Plan-

-les-Ouates, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões para os cuidados com o corpo; 

sabões para uso doméstico; sabões de banho; sabões 

de beleza; sabões para uso pessoal; sabões cosméticos; 

sabonetes; sabonetes para fins de toilette; perfumes; 

água de toilette; óleos essenciais; cosméticos; loções 

para os cabelos; dentífricos; óleos para uso cosméti-

co; óleos para perfumes e aromas; champôs; gel de 

banho; espumas de banho; preparações para banhos 

de espuma não medicinais; loções para uso cosméti-

co; geles de beleza; máscaras de beleza; loções para 

o banho; cremes anti-envelhecimento; cremes anti-

-rugas; bálsamos sem ser para uso medicinal; bases de 

maquilhagem em creme; cremes de beleza; geles de 

beleza; cremes cosméticos; cremes dermatológicos não 

medicinais; cremes para a pele; cremes para o rosto 

para uso cosmético; geles para o rosto; loções para o 

rosto para uso cosmético; loções para os cuidados do 

rosto e do corpo; tónicos cosméticos para a pele; soros 

de beleza; preparações para remover a maquilhagem; 

produtos esfoliantes para o rosto; produtos esfoliantes 

para os pés; produtos esfoliantes para as mãos; lápis 

para uso cosmético; cosméticos para as sobrancelhas; 

produtos colorantes para as pestanas; geles de barbear; 

mousses de barbear; sabões de barbear; preparações 

para barbear; preparações para depois de barbear; 

leites de limpeza para fins de toilette; sombras para 

os olhos; blush para uso cosmético; preparações para 

maquilhagem; máscara para pestanas; pós para maqui-

lhagem; bases de maquilhagem; vernizes para unhas; 

preparações para os cuidados das unhas; batons; bál-

samos para os lábios não medicinais; desodorizantes 

pessoais; preparações depilatórias; cera depilatória; 

cremes depilatórios; preparações cosméticas para fins 

de emagrecimento; preparações cosméticas para bron-

zeamento; preparações hidratantes da pele; cremes 

perfumados para uso cosmético; loções para a pele; 

hidratantes para a pele utilizados como cosméticos; 

loções para os cuidados solares; loções para protecção 

solar; preparações para protecção solar; lenços im-

pregnados de loções cosméticas; incensos; preparações 

para perfumar o ambiente; saquetas para perfumar 

a roupa de casa; potpourri; cremes para branquear a 

pele; produtos descolorantes para os cabelos; papel 

abrasivo; cosméticos para animais; óleos perfumados; 

madeira perfumada.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164403

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/09

[730] 申請人 Requerente : Duolab International Sàrl

 地址 Endereço : Chemin du Pré-Fleuri 5, 1228 Plan-

-les-Ouates, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7
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[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos (máquinas) para 

fabricar cosméticos para uso em salões de beleza ou 

barbearias; máquinas eléctricas para fabricar cosméti-

cos; máquinas eléctricas para fabricar cosméticos para 

a pele; aparelhos eléctricos (máquinas) para fabricar 

cosméticos e produtos para os cuidados da pele, má-

quinas eléctricas para fabricar cosméticos para trata-

mento do rosto para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164404

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/09

[730] 申請人 Requerente : Duolab International Sàrl

 地址 Endereço : Chemin du Pré-Fleuri 5, 1228 Plan-

-les-Ouates, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos electrotérmicos para aque-

cimento de produtos cosméticos; aparelhos electrotér-

micos (aparelhos de aquecimento) para fins estéticos 

ou higiénicos; equipamento para aquecimento de cos-

méticos; equipamento para aquecimento de cosméticos 

para os cuidados da pele; aparelhos para aquecimento 

de cosméticos para o rosto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164409

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/09

[730] 申請人 Requerente : Valve Corporation

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

levue Washington 98004 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de jogos de vídeo on-line; jogos de computador 

on-line; serviços educativos; organização de competi-

ções [educação ou divertimento]; publicação de textos, 

com exceção dos textos publicitários; aluguer de brin-

quedos; aluguer de equipamento de jogos; informação 

sobre entretenimento; organização de competições 

relacionadas com jogos de competição eletrónicos; 

organização e realização de cursos de treino; disponi-

bilização de informação sobre entretenimento através 

de um website; fornecimento de jogos de realidade 

virtual online em redes de computadores; serviços de 

jogos online a partir de uma rede de computadores; 

disponibilização de música online, não descarregável; 

disponibilização de vídeos online, não descarregável.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/07/17，中國 C h i na，編號

N.º 39703361

[210] 編號 N.º : N/164415

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/09

[730] 申請人 Requerente : 陳室儒

 CHEN, SHIH-JU

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市大安區雲和街80號

 1F., No. 80, Yunhe St., Da’an Dist., Taipei City 10645, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉類；高湯；烹調過的蔬菜；蜜餞；非活

體魚；非活體家禽；經保存處理的肉類；蛋；豆腐；蔬菜湯

料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164416

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/09

[730] 申請人 Requerente : 陳室儒

 CHEN, SHIH-JU

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市大安區雲和街80號

 1F., No. 80, Yunhe St., Da’an Dist., Taipei City 10645, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 人事管理諮詢；代理進出口服務；拍賣；

企業調查；廣告宣傳；為其他企業採購商品及服務；協尋

贊助廠商；企業管理協助；企業審計；為零售目的在通訊

媒體上展示商品。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/164417

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/09

[730] 申請人 Requerente : 陳室儒

 CHEN, SHIH-JU

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市大安區雲和街80號

 1F., No. 80, Yunhe St., Da’an Dist., Taipei City 10645, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 自助餐廳；餐廳；餐館；酒吧服務；提供

野營場地設施；備辦宴席；咖啡館；飯店；快餐館；日式料

理餐廳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164429

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10

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

 地址 Endereço : 12230 El Camino Real, Ste. 300, San 

Diego, California United States 92130

 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 : 提供藥物、生物化學、生物技術和臨床試

驗領域的醫學和科學資訊；透過網路提供醫學和科學研

究資訊；藥物研究和開發服務；新產品的研究和開發；生

物化學、生物技術和臨床試驗領域的研究。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/15，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/515,236

[210] 編號 N.º : N/164437

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10

[730] 申請人 Requerente : 北京貢天府股份有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市東城區東安門大街55號六層

610-1

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 P rodutos : 人用藥；醫用營養品；淨化劑；獸醫用

藥；消滅有害動物製劑；消毒紙巾；中藥袋；中藥材；牙科

用橡膠；中藥成藥。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164443

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10

[730] 申請人 Requerente : Gonzalo ASSIEGO JAEN

 地址 Endereço : Carretera Trebujena, Km. 3,5, 11407 

Jerez De La Frontera, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de discoteca; serviços de clu-

be nocturno (entretenimento); espectáculos musicais; 

apresentação de espectáculos ao vivo com bandas de 

música; organização de eventos musicais; organização 

de eventos e concursos de dança; serviços de “disc 

jockey”; produções de iluminação para fins de entreteni-

mento; organização de festas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164444

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10

[730] 申請人 Requerente : Gonzalo ASSIEGO JAEN

 地址 Endereço : Carretera Trebujena, Km. 3,5, 11407 

Jerez De La Frontera, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante e de catering; 

serviços de bar; fornecimento de alimentos e bebidas 

em restaurantes, bares, discotecas e clubes nocturnos; 

preparação e fornecimento de alimentos e bebidas 

para consumo imediato.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/164659

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/15

[730] 申請人 Requerente : 王照頂

 地址 Endereço : 中國浙江省蒼南縣錢庫鎮河家埭村81號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

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

啡館；餐館；飯店；酒吧服務；假日野營住宿服務；餐廳；

汽車旅館；茶館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164812

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/20

[730] 申請人 Requerente : Rosa Fraraccio

 地址 Endereço : Terza Traversa Aldo Moro N7 Fratta-

maggiore (Napoli) Cap 80027 Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

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

衫；T恤衫；裙子；領帶；褲子；圍巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164813

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/20

[730] 申請人 Requerente : Rosa Fraraccio

 地址 Endereço : Terza Traversa Aldo Moro N7 Fratta-

maggiore (Napoli) Cap 80027 Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告；對購買定單

進行行政處理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告

宣傳；替他人推銷；為消費者提供商業信息和建議（消費

者建議機構）；張貼廣告；商業管理和組織諮詢；商業信

息；商業信息代理；廣告傳播；廣告宣傳欄的製備；貨物

展出；直接郵件廣告；電視商業廣告；廣告版面設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164865

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

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

 地址 Endereço : 5-9-2, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 電動剃刀及電動理髮器；刀具或尖頭手

工具及刀劍；理髮剪刀；理髮剃刀；刮鬍刀盒；修指甲用

具組；睫毛夾；指甲修整用具；鑷子；非電動捲髮用手工

具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164866

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

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

 地址 Endereço : 5-9-2, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 牙線；化妝用具及盥洗器具；美容用手動

按摩滾輪。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164911

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : 蘇州老萬年金銀有限公司

 地址 Endereço : 609 Xi Yuan Road, Suzhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工貴重金屬；半加工貴重金屬；貴重

金屬盒；墜飾盒（首飾）；珠寶；首飾；貴重金屬藝術品；

玉石；象牙製首飾；貴重金屬雕像；貴重金屬合金；景泰
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藍珠寶首飾；寶石；珠寶裝飾品；領帶夾；珠寶箱；首飾展

示盒；紀念章；貴重金屬徽章；手錶。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/164934

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : Human Resource Communica-

tions Ltd.

 地址 Endereço : 153, Nagahara-cho, Sakaimachi Aya-

nokoji-sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600- 

-8073 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 preparados cosméticos; 

sabonetes e detergentes; artigos de perfumaria; incen-

sos; fragrâncias; unhas postiças; pestanas postiças.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/07/22，日本 Japão，編號

N.º 2019-099635

[210] 編號 N.º : N/164935

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : Straumann Holding AG

 地址 Endereço : Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, 

Switzerland

 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 : Software informático, particularmente 

para programas de CAD/CAM para fins odontológi-

cos, programas de medição para medições em 3D para 

fins odontológicos, programas para reconstrução de 

dados em 3D de fotos em 2D para fins odontológicos, 

programas para criar e gerir imagens de raios-X, pro-

gramas para controlo de aparelhos dentários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164936

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : Straumann Holding AG

 地址 Endereço : Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos e dentais; implantes dentários; próteses para 

uso em odontologia; componentes e acessórios para os 

produtos acima mencionados, incluídos nesta classe; 

elementos acabados para coroas e pontes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164937

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : Straumann Holding AG

 地址 Endereço : Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Material impresso, particularmente  

revistas, boletins informativos, brochuras, manuais 

e guias de instruções, catálogos, materiais impressos 

para publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164938

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : Straumann Holding AG

 地址 Endereço : Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, 

Switzerland

 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 : Agregação para o benefício de tercei-

ros, de uma variedade de serviços relacionados com 

odontologia permitindo que os consumidores com-

parem e comprem convenientemente esses serviços; 

serviços de vendas por grosso e serviços de vendas 

a retalho, inclusive pela internet, relacionados com 
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preparações farmacêuticas, materiais para uso em 

odontologia, particularmente em materiais para a fa-

bricação de impressões dentárias, modelos, coroas e 

pontes, incrustações, próteses, dentes artificiais, ligas 

de materiais feitos de metais preciosos e não preciosos 

para odontologia e tecnologia odontológica, cerâmica 

dentária, elementos acabados para coroas e pontes, 

software informático, particularmente para programas 

de CAD/CAM para fins odontológicos, programas de 

medição para medições em 3D para fins odontológicos, 

programas para reconstrução de dados em 3D de fotos 

em 2D para fins odontológicos, programas para criar e 

gerir imagens de raios-X, programas para controlo de 

aparelhos dentários, aparelhos e instrumentos cirúrgi-

cos, médicos e dentais, implantes dentários, próteses 

para uso em odontologia, componentes e acessórios 

para os produtos acima mencionados, incluídos nesta 

classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164939

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : Straumann Holding AG

 地址 Endereço : Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Aconselhamento e assistência médica 

nas áreas de odontologia, odontopediatria, periodon-

tologia, prostodoncias, periodontais, odontologia res-

tauradora e reconstrutiva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164940

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : Straumann Holding AG

 地址 Endereço : Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, 

Switzerland

 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 : Software informático, particularmente 

para programas de CAD/CAM para fins odontológi-

cos, programas de medição para medições em 3D para 

fins odontológicos, programas para reconstrução de 

dados em 3D de fotos em 2D para fins odontológicos, 

programas para criar e gerir imagens de raios-X, pro-

gramas para controlo de aparelhos dentários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164941

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : Straumann Holding AG

 地址 Endereço : Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos e dentais; implantes dentários; próteses para 

uso em odontologia; componentes e acessórios para os 

produtos acima mencionados, incluídos nesta classe; 

elementos acabados para coroas e pontes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164942

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : Straumann Holding AG

 地址 Endereço : Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Material impresso, particularmente 

revistas, boletins informativos, brochuras, manuais 

e guias de instruções, catálogos, materiais impressos 

para publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164943

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : Straumann Holding AG
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 地址 Endereço : Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, 

Switzerland

 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 : Agregação para o benefício de tercei-

ros, de uma variedade de serviços relacionados com 

odontologia permitindo que os consumidores com-

parem e comprem convenientemente esses serviços; 

serviços de vendas por grosso e serviços de vendas 

a retalho, inclusive pela internet, relacionados com 

preparações farmacêuticas, materiais para uso em 

odontologia, particularmente em materiais para a fa-

bricação de impressões dentárias, modelos, coroas e 

pontes, incrustações, próteses, dentes artificiais, ligas 

de materiais feitos de metais preciosos e não preciosos 

para odontologia e tecnologia odontológica, cerâmica 

dentária, elementos acabados para coroas e pontes, 

software informático, particularmente para programas 

de CAD/CAM para fins odontológicos, programas de 

medição para medições em 3D para fins odontológicos, 

programas para reconstrução de dados em 3D de fotos 

em 2D para fins odontológicos, programas para criar e 

gerir imagens de raios-X, programas para controlo de 

aparelhos dentários, aparelhos e instrumentos cirúrgi-

cos, médicos e dentais, implantes dentários, próteses 

para uso em odontologia, componentes e acessórios 

para os produtos acima mencionados, incluídos nesta 

classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164944

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[730] 申請人 Requerente : Straumann Holding AG

 地址 Endereço : Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Aconselhamento e assistência médica 

nas áreas de odontologia, odontopediatria, periodon-

tologia, prostodoncias, periodontais, odontologia res-

tauradora e reconstrutiva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164962

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/23

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho, no-

meadamente, preparados e outras substâncias para 

branqueamento de roupa, preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos, sabonetes, artigos de 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o 

cabelo, dentífricos, metais comuns e suas ligas, mate-

riais metálicos para construção, construções metálicas 

transportáveis, materiais metálicos para carris de vias-

-férreas, cabos e fios metálicos não eléctricos de me-

tal comum, ferragens, pequenos artigos metálicos de 

quinquilharia, canos e tubos de metal, cofres, artigos 

de metal comum não incluídos noutras classes, miné-

rios, ferramentas e utensílios manuais (operados ma-

nualmente), cutelaria, armas brancas, navalhas para a 

barba, pentes, espelhos, sacos, corta unhas, conjuntos 

para pedicura, encaracoladores de pestanas, algodão 

para cosméticos, caixas de pó-de-arroz, produtos para 

cuidados da pele/cabelo/pessoal, pentes e esponjas, 

escovas (com excepção de pincéis), vendas para tercei-

ros, vendas on-line, comércio electrónico (ecommerce), 

negócio de transfronteiriço de comércio electrónico 

(ecommerce).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164972

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/23

[730] 申請人 Requerente : 馬祖酒廠實業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣連江縣南竿鄉復興村208號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 蒸餾飲料；烈酒（飲料）；白蘭地；清酒

（日本米酒）；威士忌；酒精飲料（啤酒除外）；伏特加

酒；酒；白酒；食用酒精；高粱酒。



N.º 19 — 6-5-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6141

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/164973

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/23

[730] 申請人 Requerente : 馬祖酒廠實業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣連江縣南竿鄉復興村208號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 蒸餾飲料；烈酒（飲料）；白蘭地；清酒

（日本米酒）；威士忌；酒精飲料（啤酒除外）；伏特加

酒；酒；白酒；食用酒精；高粱酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165037

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Marco Mantuano

 地址 Endereço : Via Luigi Einaudi 3, 20067–Paullo 

(MI), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 靴；帽子；仿皮服裝；連衣裙；鞋（腳上的

穿著物）；帽；風帽（服裝）；夾克（服裝）；緊身套衫；圍

脖；成品衣；襯衫前胸；襯衫；鞋；短袖襯衫；套服；毛衣；

套頭衫；Ｔ恤衫；褲子；制服。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165038

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Marco Mantuano

 地址 Endereço : Via Luigi Einaudi 3, 20067–Paullo 

(MI), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 服裝設計；平面美術設計；包裝設計；造

型（工業品外觀設計）；材料測試；紡織品測試。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165045

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Marco Mantuano

 地址 Endereço : Via Luigi Einaudi 3, 20067–Paullo 

(MI), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 靴；帽子；仿皮服裝；連衣裙；鞋（腳上的

穿著物）；帽；風帽（服裝）；夾克（服裝）；緊身套衫；圍

脖；成品衣；襯衫前胸；襯衫；鞋；短袖襯衫；套服；毛衣；

套頭衫；Ｔ恤衫；褲子；制服。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165046

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Marco Mantuano

 地址 Endereço : Via Luigi Einaudi 3, 20067–Paullo 

(MI), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 服裝設計；平面美術設計；包裝設計；造

型（工業品外觀設計）；材料測試；紡織品測試。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165047

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Ferd. Hauber GmbH

 地址 Endereço : Weberstrasse 1, Nuertingen 72622, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, bem como 

produtos feitos destes materiais (incluídos na classe 

18); roupa interior para senhora e bolsas e bolsas de 

mão para homens, sacos de viagem, sacolas de viagem, 

malas e maletas de viagem, sets de viagem, pastas 

[maletas], carteiras de bolso, estojos para chaves [mar-
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roquinaria], mochilas [com duas alças]; chapéus-de-

-chuva, guarda-sol [sombrinhas] e bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165048

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : Ferd. Hauber GmbH

 地址 Endereço : Weberstrasse 1, Nuertingen 72622, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; vestuário e chapelaria em 

couro; calçado; cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165055

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 仙仙普洱茶大觀園有限公司

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47-53號澳門廣場11

樓M座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器，梳子及海綿，刷

子（畫筆除外），製刷材料，清掃用具，鋼絲絨，未加工或

半加工玻璃（建築用玻璃除外），不屬別類的玻璃器皿、

瓷器及陶器（如茶具）。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/165056

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 仙仙普洱茶大觀園有限公司

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47-53號澳門廣場11

樓M座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 P rodutos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

司（調味品），調味用香料，飲用冰。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/165057

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 仙仙普洱茶大觀園有限公司

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47-53號澳門廣場11

樓M座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/165066

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[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 : 2019/08/02，牙買加 Jamaica，編號

N.º 78341
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[210] 編號 N.º : N/165070

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware informático, computadores; 

computadores tablet; computadores portáteis (laptops); 

aparelhos e equipamento destinados a videoconfe-

rências, teleconferências, intercâmbio e edição de 

documentos; periféricos informáticos; software infor-

mático; software de aplicação; software de aplicações 

informáticas; software de aplicações informáticas des-

carregável; software de aplicações e de comunicação; 

software de videoconferência; software que permite 

a parti lha de mensagens instantâneas e f icheiros; 

software de comunicação para a partilha electrónica 

de dados, áudio, vídeo, imagens e gráficos através de 

redes informáticas, móveis, sem-fins, e de telecomuni-

cações; programas de computador para gerir comuni-

cações e troca de dados entre computadores portáteis 

e computadores de secretária; software para uso como 

uma interface de programação de aplicações (API); 

software para a recolha, gestão, edição, organização, 

modificação, transmissão, partilha, e armazenamen-

to de mensagens, texto, imagens, ficheiros de dados, 

transmissões de áudio. vídeos e conteúdos audiovisuais; 

ferramentas de desenvolvimento de software para 

computadores; software destinado a facilitar chama-

das de voz sobre protocolo Internet (VoIP), chamas 

telefónicas, videochamadas, mensagens de texto, men-

sagens instantâneas e serviços de redes sociais on-line; 

software que permite a diversos utilizadores partilhar 

ficheiros e memorandos e sincronizar calendários; 

hardware e software informático para encriptação, ar-

mazenamento, e recuperação de dados; software para 

encriptação; software de aplicação para aumentar a 

produtividade comercial; software para correio elec-

trónico, envio de mensagens de telemóvel e mensagens 

multimédia; software de gestão de informações pessoais; 

dispositivos de comunicação electrónicos com fios e 

sem fios; telefones; aparelhos telefónicos; telemóveis; 

smartphones; relógios inteligentes; amplificadores; 

auscultadores; auriculares; auscultadores com microfo-

ne; óculos de realidade virtual; colunas de som e alti-

falantes; cones de colunas de som e altifalantes; caixas 

de altifalantes; televisões; aparelhos de televisão; ecrãs 

eléctricos; aparelhos de intercomunicação; scanners 

[equipamento de processamento de dados]; microfo-

nes; aparelhos de projecção; projectores; projetores de 

diapositivos; óculos inteligentes (processamento de da-

dos); aparelhos para a gravação de som; aparelhos de 

controlo remoto; câmaras; câmaras cinematográficas; 

câmaras Web; aparelhos de processamento de dados; 

leitores de livros electrónicos; tradutores electrónicos 

de bolso; artigos de óptica; selfie sticks [monopés de 

uso manual]; aparelhos para recarga de acumuladores 

elétricos; carregadores de baterias; adaptadores elétri-

cos; baterias eléctricas; cabos eléctricos; aparelhos de 

medição; aparelhos e instrumentos ópticos; alarmes 

acústicos; aparelhos para a análise do ar; desenhos 

animados; atendedores automáticos; dispositivos anti-

parasitas [eletricidade]; aparelhos de alerta anti-roubo; 

aparelhos de ensino audiovisual; cartões de identifica-

ção biométricos; máquinas de faturar; aparelhos para 

o registo do tempo; capas e bolsas para smartphones, 

computadores em forma de tablet, telemóveis, compu-

tadores portáteis e leitores portáteis de multimédia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165073

[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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software; serviços de computadores; fornecimento 

de aplicações de software informáticos (não descar-

regável) através de um website; oferta de utilização 

temporária de software e aplicações on-line não des-
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carregáveis destinados ao envio de mensagens instan-

tâneas e a permitir e a gerir diversos modos de comu-

nicação simultâneos através de redes de área local e 

da Internet via mensagens instantâneas, voz sobre IP 

(VoIP), videoconferência, audioconferência, partilha 

de ambientes de trabalho informáticos, transferência 

de ficheiros, deteção e fornecimento de informações 

da presença de utilizadores e telefonia; oferta de utili-

zação temporária de software e aplicações on-line não 

descarregáveis destinados à gestão de bases de dados; 

plataforma como um serviço (PAAS); serviços de pla-

taforma como serviço (PaaS) que incluem plataformas 

de software que permitem a vários utilizadores parti-

lhar ficheiros, memorandos, e sincronizar calendários; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), 

nomeadamente, alojamento, gestão, desenvolvimento 

e manutenção de aplicações, software e websites de 

terceiros nos domínios da produtividade pessoal, co-

municação sem fios, acesso a informações móveis, e 

gestão remota de dados para transmissão sem fios de 

conteúdos para computadores de bolso, computadores 

portáteis e dispositivos eletrónicos móveis; serviços in-

formáticos, nomeadamente, criação de uma comunida-

de on-line para os utilizadores registados constituírem 

comunidades virtuais, participarem em discussões, 

obterem reacções dos seus pares, e participarem em 

actividades de rede social, comercial e comunitária; 

alojamento de servidores e websites para terceiros 

destinados a permitir discussões interactivas através 

de redes de comunicação; serviços de fornecedor de 

serviços de aplicação (ASP); serviços de fornecedor 

de serviços de aplicação (ASP) destinados a permitir 

ou a facilitar a criação, edição, carregamento, descar-

regamento, visualização, publicação, exposição, eti-

quetagem, colocação em blogues, streaming, ligação, 

anotação, fazer comentários, integração, transmissão, 

e partilha conteúdos ou informações digitais através 

de redes informáticas ou de comunicação; serviços 

de motores de busca para a internet; fornecimento 

de acesso temporário a software não descarregável 

para permitir o trabalho colaborativo, criação de co-

munidades virtuais, e transmissão de áudio, vídeo, 

imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; serviços 

de partilha de ficheiros, nomeadamente, através da 

disponibilização de um website contendo tecnologia 

que permite aos utilizadores carregarem, modificarem 

e descarregarem ficheiros electrónicos, imagens foto-

gráficas, texto e gráficos; software como serviço (SaaS); 

serviços de software como serviço (SaaS) que incluem 

software para enviar e receber mensagens electrónicas 

e para enviar alertas de mensagens electrónicas; com-

putação em nuvem; fornecimento de informação e as-

sessoria técnicas no domínio do hardware informático, 

software, computação em nuvem e redes informáticas; 

serviços de assessoria relacionados com computadores 

e software; consultoria em tecnologia de telecomu-

nicações; serviços de consultoria em tecnologias de 

informação [IT]; consultoria em segurança de internet; 

alojamento de recursos na Web, para terceiros, para a 

partilha de conteúdos on-line; alojamento de platafor-

mas na Internet; armazenamento electrónico de da-

dos; fornecimento de um website para armazenamento 

electrónico de fotografias digitais e vídeos; alojamento 

de conteúdos digitais na Internet; alojamento de con-

teúdos de entretenimento multimédia; alojamento de 

aplicações multimédia e interactivas; alojamento de 

websites; fornecimento de aplicações de software in-

formático (não descarregável), usado para o aumento 

a produtividade comercial, através de um website; 

monitorização de sistemas informáticos para fins da 

segurança informática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165074

[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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de redes sociais on-line; ser-

viços de apresentação pessoal e de rede social; licen-

ciamento de software [serviços jurídicos]; serviços de 

concessão de licenças para bases de dados; serviços 

remotos de anti-roubo e segurança (monitorização); 

serviços de guardas de segurança; serviços de seguran-

ça para a protecção de propriedades e documentos; li-

cenciamento de dados digitais, imagens fixas, imagens 

em movimento, áudio e texto; reconhecimento on-

-line de assinaturas electrónicas; prestação de bases de 
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dados informáticas on-line e de bases de dados on-line 

pesquisáveis na área de redes sociais; fornecimento de 

informações no domínio das redes sociais; serviços de 

verificação de utilizadores; serviços de verificação de 

identidades; serviços de consultadoria no domínio da 

segurança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165095

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : Cruel S.r.l.

 地址 Endereço : Via Luigi De Crecchio 61, 66034, 

Lanciano (CH) Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

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

para desporto; calçado para desporto; vestuário ex-

terior; vestuário desportivo; vestuário para ciclismo; 

calçado para ciclismo; vestuário para ciclistas; calçado 

para ciclistas; luvas para desporto; luvas para ciclistas; 

roupa interior; roupa interior para desporto; roupa 

interior para ciclistas; vestuário impermeável para des-

porto; vestuário impermeável para ciclistas, camisetas; 

camisolas; camisolas com capuz; capuzes [vestuário]; 

calças; perneiras [calças]; ceroulas; cuecas com perna; 

calças de equitação; calças de fato de treino; coletes; 

blusões para protecção contra o vento; casacos acol-

choados; casacos corta-vento; meias; chapéus; sapatos; 

luvas; lenços de cabeça ou pescoço; jaquetas; sobre-

tudos; casacos de penas; camisas; viseiras; faixas para 

os pulsos; abafos (vestuário) para o corpo; tacões para 

botas e sapatos; polainas; roupas impermeáveis; roupa 

térmicas; vestuário de banho; cintos; faixas para a ca-

beça.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165096

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/04

[730] 申請人 Requerente : Cruel S.r.l.

 地址 Endereço : Via Luigi De Crecchio 61, 66034, 

Lanciano (CH) Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, incluindo publicidade em 

linha; gestão de negócios; administração de empresas; 

trabalhos de escritório; serviços de intermediação 

comercial; serviços de consultoria comercial; serviços 

grossistas de bicicletas, acessórios para bicicletas e 

suas peças, artigos desportivos, roupa, calçado e cha-

pelaria, óculos, perfumes, equipamento para exercício 

físico, cosméticos, óculos, relógios, óculos de sol, jóias, 

sacos, baús, malas de mão, sacos de usar ao ombro, 

sacos de viagem, malas de viagem, mochilas, estojos 

para chaves, carteiras e estojos para telefones; serviços 

retalhistas de bicicletas, acessórios para bicicletas e 

suas peças, artigos desportivos, roupa, calçado e cha-

pelaria, óculos, perfumes, equipamento para exercício 

físico, cosméticos, óculos, relógios, óculos de sol, jóias, 

sacos, baús, malas de mão, sacos de usar ao ombro, sa-

cos de viagem, malas de viagem, mochilas, estojos para 

chaves, carteiras e estojos para telefones; promoção de 

vendas; publicidade de actividades desportivas, even-

tos desportivos e competição; marketing, incluindo 

marketing em linha; pesquisas de mercado e estudos 

de mercado; serviços de relações públicas; serviço de 

angariação de patrocínios; serviços de grupo de pres-

são em matéria de negócios comerciais; organização de 

eventos para fins comerciais e publicitários; planeamento 

e gestão de feiras e exposições; distribuição e divul-

gação de materiais publicitários; produção de grava-

ções de vídeo para fins publicitários; fornecimento e 

aluguer de espaços publicitários na internet; serviços 

de loja retalhista de roupa e calçado; serviços de loja 

retalhista de roupa e calçado para desporto; serviços 

de loja retalhista de roupa e calçado para ciclismo; ser-

viços de vendas em linha de roupa e calçado; serviços 

de vendas em linha de roupa e calçado para desporto; 

serviços de vendas em linha de roupa e calçado para 

ciclismo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165108

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05
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[730] 申請人 Requerente : 卡貝科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省瑞安市馬嶼鎮工業園區

 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 : 金屬噴頭；金屬水管；金屬軌道；金屬掛

包鈎；保險櫃（金屬或非金屬）；金屬帶式鉸鏈；金屬標

示牌；普通金屬扣（五金器具）；金屬製固定式毛巾分配

器；五金器具；金屬鎖（非電）；普通金屬藝術品；金屬衣

服掛鈎；傢俱用金屬附件；金屬環；存儲和運輸用金屬容

器；未加工或半加工普通金屬；金屬建築材料；金屬地板

磚；金屬天花板。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165109

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : 卡貝科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省瑞安市馬嶼鎮工業園區

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 淋浴熱水器；電炊具；龍頭；衛生設備用

水管；頭髮用吹風機；衛生間用乾手器；電暖器；電乾衣

機；水按摩洗浴設備；水供暖裝置；通風設備和裝置（空

氣調節）；水分配設備；沐浴用設備；抽水馬桶；洗滌槽；

小便池（衛生設施）；照明器械及裝置；供水設備；消毒

設備；冷卻設備和裝置。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165110

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : 卡貝科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省瑞安市馬嶼鎮工業園區

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 餐具櫃；傢俱；陳列架；櫃檯（檯子）；竹

簾；盥洗台（傢俱）；鏡子（玻璃鏡）；門的非金屬附件；

梳妝檯；畫框；墊枕；塑料包裝容器；非金屬掛包鈎；食

品用塑料裝飾品；傢俱用非金屬附件；非金屬製固定式毛

巾分配器；毛巾架（傢俱）；衣架；非金屬掛衣鈎；室內百

葉簾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165111

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[730] 申請人 Requerente : 卡貝科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省瑞安市馬嶼鎮工業園區

 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 : 衛生紙分配器；紙巾盒；盥洗室器具；毛

巾架和毛巾掛環；電動牙刷；刷子；牙籤盒；家用或廚房

用容器；玻璃瓶（容器）；家庭用陶瓷製品；飲用器皿；手

動清潔器具；垃圾桶；廚房用具；廚房用切菜板；化妝用

具；洗衣用晾衣架；肥皂架；食物保溫容器；馬桶刷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165165

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware informático, computadores; 

computadores tablet; computadores portáteis (laptops); 

aparelhos e equipamento destinados a videoconfe-

rências, teleconferências, intercâmbio e edição de 

documentos; periféricos informáticos; software infor-

mático; software de aplicação; software de aplicações 

informáticas; software de aplicações informáticas des-

carregável; software de aplicações e de comunicação; 

software de videoconferência; software que permite 

a parti lha de mensagens instantâneas e f icheiros; 

software de comunicação para a partilha electrónica 

de dados, áudio, vídeo, imagens e gráficos através de 

redes informáticas, móveis, sem-fins, e de telecomuni-

cações; programas de computador para gerir comuni-

cações e troca de dados entre computadores portáteis 
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e computadores de secretária; software para uso como 

uma interface de programação de aplicações (API); 

software para a recolha, gestão, edição, organização, 

modificação, transmissão, partilha, e armazenamen-

to de mensagens, texto, imagens, ficheiros de dados, 

transmissões de áudio, vídeos e conteúdos audiovisuais; 

ferramentas de desenvolvimento de software para 

computadores; software destinado a facilitar chama-

das de voz sobre protocolo Internet (VoIP), chamadas 

telefónicas, videochamadas, mensagens de texto, men-

sagens instantâneas e serviços de redes sociais on-line; 

software que permite a diversos utilizadores partilhar 

ficheiros e memorandos e sincronizar calendários; 

hardware e software informático para encriptação, ar-

mazenamento, e recuperação de dados; software para 

encriptação; software de aplicação para aumentar a 

produtividade comercial; software para correio elec-

trónico, envio de mensagens de telemóvel e mensagens 

multimédia; software de gestão de informações pessoais; 

dispositivos de comunicação electrónicos com fios e 

sem fios; telefones; aparelhos telefónicos; telemóveis; 

smartphones; relógios inteligentes; amplificadores; 

auscultadores; auriculares; auscultadores com microfo-

ne; óculos de realidade virtual; colunas de som e alti-

falantes; cones de colunas de som e altifalantes; caixas 

de altifalantes; televisões; aparelhos de televisão; ecrãs 

eléctricos; aparelhos de intercomunicação; scanners 

[equipamento de processamento de dados]; microfo-

nes; aparelhos de projecção; projectores; projetores de 

diapositivos; óculos inteligentes (processamento de da-

dos); aparelhos para a gravação de som; aparelhos de 

controlo remoto; câmaras; câmaras cinematográficas; 

câmaras Web; aparelhos de processamento de dados; 

leitores de livros electrónicos; tradutores electrónicos 

de bolso; artigos de óptica; selfie sticks [monopés de 

uso manual]; aparelhos para recarga de acumuladores 

elétricos; carregadores de baterias; adaptadores elétri-

cos; baterias eléctricas; cabos eléctricos; aparelhos de 

medição; aparelhos e instrumentos ópticos; alarmes 

acústicos; aparelhos para a análise do ar; desenhos 

animados; atendedores automáticos; dispositivos anti-

parasitas [eletricidade]; aparelhos de alerta anti-roubo; 

aparelhos de ensino audiovisual; cartões de identifica-

ção biométricos; máquinas de faturar; aparelhos para 

o registo do tempo; capas e bolsas para smartphones, 

computadores em forma de tablet, telemóveis, compu-

tadores portáteis e leitores portáteis de multimédia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165168

[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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software; serviços de computadores; fornecimento 

de aplicações de software informáticos (não descar-

regável) através de um website; oferta de utilização 

temporária de software e aplicações on-line não des-

carregáveis destinados ao envio de mensagens instan-

tâneas e a permitir e a gerir diversos modos de comu-

nicação simultâneos através de redes de área local e 

da Internet via mensagens instantâneas, voz sobre IP 

(VoIP), videoconferência, audioconferência, partilha 

de ambientes de trabalho informáticos, transferência 

de ficheiros, deteção e fornecimento de informações 

da presença de utilizadores e telefonia; oferta de utili-

zação temporária de software e aplicações on-line não 

descarregáveis destinados à gestão de bases de dados; 

plataforma como um serviço (PAAS); serviços de pla-

taforma como serviço (PaaS) que incluem plataformas 

de software que permitem a vários utilizadores parti-

lhar ficheiros, memorandos, e sincronizar calendários; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), 

nomeadamente, alojamento, gestão, desenvolvimento 

e manutenção de aplicações, software e websites de 

terceiros nos domínios da produtividade pessoal, co-

municação sem fios, acesso a informações móveis, e 

gestão remota de dados para transmissão sem fios de 

conteúdos para computadores de bolso, computadores 

portáteis e dispositivos eletrónicos móveis; serviços in-

formáticos, nomeadamente, criação de uma comunida-

de on-line para os utilizadores registados constituírem 

comunidades virtuais, participarem em discussões, 
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obterem reacções dos seus pares, e participarem em 

actividades de rede social, comercial e comunitária; 

alojamento de servidores e websites para terceiros 

destinados a permitir discussões interactivas através 

de redes de comunicação; serviços de fornecedor de 

serviços de aplicação (ASP); serviços de fornecedor 

de serviços de aplicação (ASP) destinados a permitir 

ou a facilitar a criação, edição, carregamento, descar-

regamento, visualização, publicação, exposição, eti-

quetagem, colocação em blogues, streaming, ligação, 

anotação, fazer comentários, integração, transmissão, 

e partilha conteúdos ou informações digitais através 

de redes informáticas ou de comunicação; serviços 

de motores de busca para a internet; fornecimento 

de acesso temporário a software não descarregável 

para permitir o trabalho colaborativo, criação de co-

munidades virtuais, e transmissão de áudio, vídeo, 

imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; serviços 

de partilha de ficheiros, nomeadamente, através da 

disponibilização de um website contendo tecnologia 

que permite aos utilizadores carregarem, modificarem 

e descarregarem ficheiros electrónicos, imagens foto-

gráficas, texto e gráficos; software como serviço (SaaS); 

serviços de software como serviço (SaaS) que incluem 

software para enviar a receber mensagens electrónicas 

e para enviar alertas de mensagens electrónicas; com-

putação em nuvem; fornecimento de informação e as-

sessoria técnicas no domínio do hardware informático, 

software, computação em nuvem e redes informáticas; 

serviços de assessoria relacionados com computadores 

e software; consultoria em tecnologia de telecomu-

nicações; serviços de consultoria em tecnologias de 

informação [IT]; consultoria em segurança de internet; 

alojamento de recursos na Web, para terceiros, para a 

partilha de conteúdos on-line; alojamento de platafor-

mas na Internet; armazenamento electrónico de da-

dos; fornecimento de um website para armazenamento 

electrónico de fotografias digitais e vídeos; alojamento 

de conteúdos digitais na Internet; alojamento de con-

teúdos de entretenimento multimédia; alojamento de 

aplicações multimédia e interactivas; alojamento de 

websites; fornecimento de aplicações de software in-

formático (não descarregável), usado para o aumento 

a produtividade comercial, através de um website; 

monitorização de sistemas informáticos para fins da 

segurança informática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165169

[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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de redes sociais on-line; ser-

viços de apresentação pessoal e de rede social; licen-

ciamento de software [serviços jurídicos]; serviços de 

concessão de licenças para bases de dados; serviços 

remotos de anti-roubo e segurança (monitorização); 

serviços de guardas de segurança; serviços de seguran-

ça para a protecção de propriedades e documentos; li-

cenciamento de dados digitais, imagens fixas, imagens 

em movimento, áudio e texto; reconhecimento on-

-line de assinaturas electrónicas; prestação de bases de 

dados informáticas on-line e de bases de dados on-line 

pesquisáveis na área de redes sociais; fornecimento de 

informações no domínio das redes sociais; serviços de 

verificação de utilizadores; serviços de verificação de 

identidades; serviços de consultadoria no domínio da 

segurança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165170

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : THE VOID, LLC

 地址 Endereço : 405 N. 880 W. Ste. C, Lindon, Utah 

84042 USA

 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 e jogos electrónicos, nomea-

damente, software para realidade virtual e realidade 

aumentada para computadores, dispositivos móveis, e 

consolas de jogo para integração de dados electrónicos 

com ambientes mundiais reais afim de gerar ambientes 

de realidade virtual e aumentada nos quais os usuá-

rios podem interagir entre si para fins recreacionais, 

de lazer ou de entretenimento; Jogos descarregáveis 
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de sítios na web para integração de dados electrónicos 

com ambientes mundiais reais afim de gerar ambientes 

de realidade virtual e aumentada nos quais os usuários 

podem interagir entre si para fins recreacionais, de la-

zer ou de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165171

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : THE VOID, LLC

 地址 Endereço : 405 N. 880 W. Ste. C, Lindon, Utah 

84042 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão online de jogos não descarre-

gáveis em sítios na internet através de uma rede global 

informatizada para a integração de dados electrónicos 

com ambientes mundiais reais a fim de gerar ambien-

tes de realidade virtual e aumentada nos quais os 

usuários podem interagir entre si para fins recreacionais, 

de lazer ou de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165172

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : THE VOID, LLC

 地址 Endereço : 405 N. 880 W. Ste. C, Lindon, Utah 

84042 USA

 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 e jogos electrónicos, nomea-

damente, software para realidade virtual e realidade 

aumentada para computadores, dispositivos móveis, e 

consolas de jogo para integração de dados electrónicos 

com ambientes mundiais reais afim de gerar ambientes 

de realidade virtual e aumentada nos quais os usuá-

rios podem interagir entre si para fins recreacionais, 

de lazer ou de entretenimento; Jogos descarregáveis 

de sítios na web para integração de dados electrónicos 

com ambientes mundiais reais afim de gerar ambientes 

de realidade virtual e aumentada nos quais os usuários 

podem interagir entre si para fins recreacionais, de la-

zer ou de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165173

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

[730] 申請人 Requerente : THE VOID, LLC

 地址 Endereço : 405 N. 880 W. Ste. C, Lindon, Utah 

84042 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão online de jogos não descarre-

gáveis em sítios na internet através de uma rede global 

informatizada para a integração de dados electrónicos 

com ambientes mundiais reais a fim de gerar ambien-

tes de realidade virtual e aumentada nos quais os 

usuários podem interagir entre si para fins recreacionais, 

de lazer ou de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165224

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Youku Internet Technology (Bei-

jing) Co., Ltd.

 地址 Endereço : Room A707, 7th Floor, Block A, Buil-

ding B-6, North Territory of Dongsheng Science Park, 

Zhongguancun, 66 Xixiaokou Road, Haidian District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 
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electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho, aparelhos de respira-

ção para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-

seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de vídeojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; software in-

formático descarregável para difusão de áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia em telemóveis, tabletes, dispo-

sitivos móveis, computadores e televisões; aplicações 

de software para a difusão de áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia em telemóveis, tabletes, dispositivos mó-

veis, computadores e televisões; software informático 

para a difusão de conteúdo audiovisual e multimédia 

através da internet e redes de comunicação global; 

software para pesquisa, organização, e recomendação 

de conteúdos de multimédia; filmes descarregáveis e 

shows de televisão fornecidos através de serviços de 

vídeos por pedido; filmes descarregáveis e shows de 

televisão; desenhos animados e filmes; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-

-V e unidades centrais de processamento; chips de 

computador e unidades centrais de processamento 

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos; 

cartões de memória para máquinas de vídeojogos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

portáteis (laptops), computadores portáteis, compu-

tadores portáteis; computadores tablet; assistentes 

pessoais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de 

telecomunicações; esteiras para o rato; conjuntos por-

táteis para telemóvel; acessórios para telemóveis; tele-

móveis; smartphones; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; 

servidores informáticos; aparelhos para codificar e 

descodificar sinais; aparelhos e instrumentos para 

comunicação de dados, comunicação por satélite e te-

lecomunicações; instrumentos e software informático 
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para comunicação com redes de computadores e sítios 

na rede; monitores para exibição; hardware de com-

putador para uso na transmissão, recepção, exibição e 

manipulação de textos, vídeos e dados de vídeo, áudio 

e dados de áudio, fotografias e outros conteúdos multi-

média; leitores de media digital; aparelhos protectores; 

hardware para ligação a redes informáticas e de tele-

comunicações; adaptadores, comutadores, dispositivos 

de encaminhamento e centrais de redes informáticas; 

modems e cartões e dispositivos de comunicação sem 

fios e com fios; suportes para laptops, sacos para com-

putadores; hardware e firmware; dispositivos de extin-

ção de fogo; sistemas de navegação para automóveis; 

discos compactos; câmaras de segurança; unidades 

móveis de radiodifusão e teledifusão; equipamento de 

teledifusão; Aparelhos de televisão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165225

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Youku Internet Technology (Bei-

jing) Co., Ltd.

 地址 Endereço : Room A707, 7th Floor, Block A, Buil-

ding B-6, North Territory of Dongsheng Science Park, 

Zhongguancun, 66 Xixiaokou Road, Haidian District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 

eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão 

de mensagens, informações, dados, documentos e 

imagens auxiliada por computador; transmissão de 

fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; 

aluguer de modems; serviços de comunicação de da-

dos por meios electrónicos; aluguer de equipamento 

de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de 

serviços de telecomunicações para a recolha, trans-

missão e entrega de dados por meios electrónicos; 

intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, 

texto e gráficos acessíveis através de redes informá-

ticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de tele-

móveis; fornecimento de serviços de telecomunicações 

para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de 

correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens 

animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 
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imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, com-

putador e satélite; transmissão, difusão e recepção de 

áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto 

em formato comprimido ou descomprimido e tanto 

em tempo real ou tempo diferido; transmissão, difusão 

e recepção de media electrónica, conteúdo multimé-

dia, vídeos, filmes, imagens, fotografias, texto, fotos, 

conteúdos gerados por usuários, conteúdo áudio, e 

informação em forma compressa ou não compressa em 

tempo real ou transmitido posteriormente; serviços 

de telecomunicação, incluindo, transmissão electró-

nica de áudio, vídeo e ficheiros multimédia através da 

televisão, cabo, a Internet, e redes globais de comu-

nicação sem fios; transmissões electrónicas e difusão 

de material de áudio, vídeo, e conteúdo multimédia 

descarregável através de redes informáticas e de co-

municação; serviços de difusão de material áudio, de 

vídeos, filmes e conteúdo multimédia através de subs-

crições electrónicas; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão 

de ordens; serviços de videoconferência; comunicação 

por painéis de afixação electrónicos que permitem 

aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis 

de afixação electrónicos contendo informação de ima-

gens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de 

teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-

-per-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão 

e transmissão de programas de rádio e de televisão; 

difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada 

com compras “on-line” e serviços de venda a retalho 

em geral; serviços de transmissão de “video-on-de-

mand”; serviços de agência de notícias; fornecimento 

de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher 

informações, dados, “websites” e meios disponíveis 

em redes de computadores; fornecimento de acesso ao 

utilizador a uma base de dados de computadores con-

tendo publicações electrónicas, painéis de afixação, 

bases de dados e informação acessível via computador; 

operação de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informa-

ção mundiais de computadores para a transferência e 

disseminação de uma vasta quantidade de informação; 

fornecimento de acesso a um “website” numa rede 

mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar 

encomendas, efectuar contractos e transaccionar negó-

cios; fornecimento de acesso a um “website” interactivo 

numa rede mundial de computadores para terceiros 

colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

“web”; serviços de comunicação electrónica para esta-

belecer “chat rooms” virtuais via mensagens de texto; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utiliza-

dores de computadores referentes a produtos, serviços 

e informações e oportunidades de negócios; forneci-

mento de um painel de afixação interactivo em linha 

para a colocação, promoção, venda e revenda de itens 

via uma rede global de computadores; fornecimento 

de serviços de correio electrónico e reenvio de correio 

electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via com-

putadores e redes de computadores, e via uma rede 

de comunicações mundial; fornecimento de acesso a 

computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis 

de afixação e bases de dados interactivas em linha; for-

necimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e 

mundiais; fornecimento de acesso e recursos para vi-

deoconferência e/ou conferência telefónica à distância; 

fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” 

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; transmissão, difusão e fluxo 

de áudio e vídeo através de computadores, redes de 

computador e redes globais de comunicação; difusão 

de dados; serviços de difusão de vídeo, áudio e televisão; 

provisão de difusão de dados a terceiros, nomeada-

mente, providenciamento a terceiros do acesso a 
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dados remotos armazenados e software informático; 

tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165226

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Youku Internet Technology (Bei-

jing) Co., Ltd.

 地址 Endereço : Room A707, 7th Floor, Block A, Buil-

ding B-6, North Territory of Dongsheng Science Park, 

Zhongguancun, 66 Xixiaokou Road, Haidian District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relacionadas com entretenimento ou edu-

cação, disponibilizadas on-line através de uma base 

de dados informática ou da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de websites de MP3 (Moving Picture Experts 

Group-1 audio layer 3) na Internet; serviços de entre-

tenimento e de educação relacionados com o planea-

mento, produção e distribuição de som, imagens, mú-

sica digital, filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais 

visuais ou audiovisuais para a difusão em televisão 

por cabo, canais de satélite, na Internet ou sistemas de 

ligações por fios ou sem fios e noutros meios de comu-

nicação; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; provisão de informação sobre entretenimento, 

conteúdo multimédia, programas televisivos de entre-

tenimento e provisão de filmes em linha; provisão de 

filmes não descarregáveis e shows de televisão através 

de serviços de transmissão de vídeos a pedido; provi-

são de serviços de entretenimento através de uma rede 

global de comunicação relacionada com sítios na inter-

net apresentando uma vasta variedade de informações 

relacionada com o entretenimento de interesse geral 

para filmes, programas de shows de televisão, comédia, 

vídeos musicais, clipes de filmes, fotografias, e outras 

matérias de multimedia; provisão online de vídeo clips 

não descarregáveis e outros conteúdos multimédia di-

gitais contendo áudio, vídeo, obras de arte, e/ou texto 

de ou relacionados com séries de televisão correntes; 

provisão de informação, opiniões e recomendações re-

lacionadas com filmes e shows de televisão através de 

um sírio na rede e serviços de transmissão de vídeos 

por pedido; provisão de informação, notícias e comen-

tários relacionados com entretenimento; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de forma-

ção em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; fornecimento de vídeojogos, jogos de compu-

tador, som ou imagens, ou filmes através de redes de 

telecomunicações ou informáticas; fornecimento de 

jogos de computador on-line e de campeonatos; pres-

tação on-line de vídeos (não descarregáveis); provisão 

de publicações eletrónicas difundidas online através 

da internet ou através de redes informáticas ou base 

de dados informáticas; publicação de textos, livros e 

jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; publicação 

de jornais, revistas e periódicos; prestação de publica-

ções electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e 

formação, de forma interactiva e sem ser interactiva; 

concepção de cursos, exames e qualificações educa-

tivas; serviços de formação relacionados com a saúde 

ocupacional e segurança, e preservação de meio am-

biente; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de 

provas de vinhos; fornecimento de informações educa-

tivas sobre materiais de pesquisa e serviços de agência 

dos mesmos; organização, planeamento, e gestão de 

seminários; treino de animais; serviços de instruções 

relacionados com o funcionamento de máquinas e 

equipamento, incluindo equipamento audiovisual, 

utilizado na produção de programas de difusão; pres-
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tação de informações relacionados com actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, des-

portivas, sociais e culturais; organização, realização e 

apresentação de concursos de canções; organização, 

realização e apresentação de concertos; organização, 

realização e apresentação de concursos de eventos e 

competições com fins de educação ou entretenimento; 

organização, realização e apresentação de concursos 

de televisão e missões; organização, realização e for-

necimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e workshops de formação; organização e 

condução de exibições para fins culturais ou educacio-

nais, espetáculos de moda, espetáculos educativos e 

performances e espetáculos culturais; serviços de ex-

posições e galerias de arte; serviços de galerias de arte 

relacionados com o aluguer de obras de arte; serviços 

de agência de bilhetes para entretenimento; serviços 

de entretenimento musical; aluguer de gravações sono-

ras; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

serviços de programação televisiva “premium” ou por 

pagamento e serviços de programação televisiva; pla-

neamento de programas de entretenimento televisivos; 

preparação e produção de programas de televisão; ser-

viços de entretenimento relacionado com o desenvolvi-

mento, criação, produção, distribuição, e pós-produção 

de filmes, shows de televisão, reality shows, eventos 

especiais e conteúdo multimédia de entretenimento; 

serviços de entretenimento relacionado com peças de 

teatro ao vivo, musicais e espectáculos de comédia; 

fornecimento de informações, dados, gráficos, som, 

música, vídeos, animação e texto para fins de entrete-

nimento; serviços de jogos; prestação de instalações 

recreativas, desportivas e de ginástica; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de entretenimento de clubes 

de entretenimento, discotecas, desfiles de moda e clu-

bes nocturnos; serviços de clubes relacionados com en-

tretenimento, educação e serviços culturais; realização 

da difusão de programas; exploração de estúdios áudio 

e visuais; exploração de instalações desportivas; explo-

ração de instalações para filmes, espectáculos, peças, 

música ou formação educacional; serviços de reservas 

de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e 

leasing de aparelhos de televisão; serviços bibliotecá-

rios; serviços de biblioteca de arquivo; legendagem; in-

terpretação de linguagem gestual; aluguer de cassetes 

vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas jo-

gos; aluguer de equipamento de jogos arcade; aluguer 

de imagens; serviços de fotografia; tradução e interpre-

tação; serviços de intérpretes linguísticos; programas 

educativos e de formação na área da gestão do risco; 

programas educativos e de formação relacionados 

com certificações; provisão de notícias educacionais 

e de entretenimento; organização de lotarias; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165227

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Youku Internet Technology (Bei-

jing) Co., Ltd.

 地址 Endereço : Room A707, 7th Floor, Block A, Buil-

ding B-6, North Territory of Dongsheng Science Park, 

Zhongguancun, 66 Xixiaokou Road, Haidian District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho, aparelhos de respira-

ção para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-
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mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-

seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de vídeojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; software in-

formático descarregável para difusão de áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia em telemóveis, tabletes, dispo-

sitivos móveis, computadores e televisões; aplicações 

de software para a difusão de áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia em telemóveis, tabletes, dispositivos mó-

veis, computadores e televisões; software informático 

para a difusão de conteúdo audiovisual e multimédia 

através da internet e redes de comunicação global; 

software para pesquisa, organização, e recomendação 

de conteúdos de multimédia; filmes descarregáveis e 

shows de televisão fornecidos através de serviços de 

vídeos por pedido; filmes descarregáveis e shows de 

televisão; desenhos animados e filmes; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-V e 

unidades centrais de processamento; chips de compu-

tador e unidades centrais de processamento com con-

juntos de instruções; periféricos informáticos; cartões 

de memória para máquinas de vídeojogos; computa-

dores portáteis (notebooks); computadores portáteis 

(laptops), computadores portáteis, computadores 

portáteis; computadores tablet; assistentes pessoais; 

leitores multimédia portáteis; aparelhos de teleco-

municações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel; acessórios para telemóveis; telemóveis; 

smartphones; câmaras digitais; baterias, carregado-

res de baterias; estações de trabalho informáticas; 

servidores informáticos; aparelhos para codificar e 

descodificar sinais; aparelhos e instrumentos para 

comunicação de dados, comunicação por satélite e te-

lecomunicações; instrumentos e software informático 

para comunicação com redes de computadores e sítios 

na rede; monitores para exibição; hardware de com-

putador para uso na transmissão, recepção, exibição e 

manipulação de textos, vídeos e dados de vídeo, áudio 

e dados de áudio, fotografias e outros conteúdos multi-

média; leitores de media digital; aparelhos protectores; 

hardware para ligação a redes informáticas e de tele-

comunicações; adaptadores, comutadores, dispositivos 

de encaminhamento e centrais de redes informáticas; 

modems e cartões e dispositivos de comunicação sem 

fios e com fios; suportes para laptops, sacos para com-

putadores; hardware e firmware; dispositivos de extin-

ção de fogo; sistemas de navegação para automóveis; 

discos compactos; câmaras de segurança; unidades 

móveis de radiodifusão e teledifusão; equipamento de 

teledifusão; Aparelhos de televisão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-
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namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165228

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Youku Internet Technology (Bei-

jing) Co., Ltd.

 地址 Endereço : Room A707, 7th Floor, Block A, Buil-

ding B-6, North Territory of Dongsheng Science Park, 

Zhongguancun, 66 Xixiaokou Road, Haidian District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 

eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão 

de mensagens, informações, dados, documentos e 

imagens auxiliada por computador; transmissão de 

fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; 

aluguer de modems; serviços de comunicação de da-

dos por meios electrónicos; aluguer de equipamento 

de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de 

serviços de telecomunicações para a recolha, trans-

missão e entrega de dados por meios electrónicos; 

intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, 

texto e gráficos acessíveis através de redes informá-

ticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de tele-

móveis; fornecimento de serviços de telecomunicações 

para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de 

correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens 

animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, com-

putador e satélite; transmissão, difusão e recepção de 

áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto 

em formato comprimido ou descomprimido e tanto 

em tempo real ou tempo diferido; transmissão, difusão 

e recepção de media electrónica, conteúdo multimé-

dia, vídeos, filmes, imagens, fotografias, texto, fotos, 

conteúdos gerados por usuários, conteúdo áudio, e 

informação em forma compressa ou não compressa em 

tempo real ou transmitido posteriormente; serviços de 

telecomunicação, incluindo, transmissão electrónica 

de áudio, vídeo e ficheiros multimédia através da 

televisão, cabo, a Internet, e redes globais de comu-

nicação sem fios; transmissões electrónicas e difusão 

de material de áudio, vídeo, e conteúdo multimédia 

descarregável através de redes informáticas e de co-

municação; serviços de difusão de material áudio, de 



N.º 19 — 6-5-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6157

vídeos, filmes e conteúdo multimédia através de subs-

crições electrónicas; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão 

de ordens; serviços de videoconferência; comunicação 

por painéis de afixação electrónicos que permitem 

aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis 

de afixação electrónicos contendo informação de ima-

gens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de 

teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-

-per-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão 

e transmissão de programas de rádio e de televisão; 

difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada 

com compras “on-line” e serviços de venda a retalho 

em geral; serviços de transmissão de “video-on-de-

mand”; serviços de agência de notícias; fornecimento 

de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher 

informações, dados, “websites” e meios disponíveis 

em redes de computadores; fornecimento de acesso ao 

utilizador a uma base de dados de computadores con-

tendo publicações electrónicas, painéis de afixação, 

bases de dados e informação acessível via computador; 

operação de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informa-

ção mundiais de computadores para a transferência e 

disseminação de uma vasta quantidade de informação; 

fornecimento de acesso a um “website” numa rede 

mundial de computadores através da qual terceiros po-

dem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar 

encomendas, efectuar contractos e transaccionar negó-

cios; fornecimento de acesso a um “website” interacti-

vo numa rede mundial de computadores para terceiros 

colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

“web”; serviços de comunicação electrónica para esta-

belecer “chat rooms” virtuais via mensagens de texto; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utiliza-

dores de computadores referentes a produtos, serviços 

e informações e oportunidades de negócios; forneci-

mento de um painel de afixação interactivo em linha 

para a colocação, promoção, venda e revenda de itens 

via uma rede global de computadores; fornecimento 

de serviços de correio electrónico e reenvio de correio 

electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via com-

putadores e redes de computadores, e via uma rede 

de comunicações mundial; fornecimento de acesso a 

computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis 

de afixação e bases de dados interactivas em linha; for-

necimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e 

mundiais; fornecimento de acesso e recursos para vi-

deoconferência e/ou conferência telefónica à distância; 

fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” 

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; transmissão, difusão e fluxo 

de áudio e vídeo através de computadores, redes de 

computador e redes globais de comunicação; difusão 

de dados; serviços de difusão de vídeo, áudio e televi-

são; provisão de difusão de dados a terceiros, nomeada-

mente, providenciamento a terceiros do acesso a dados 

remotos armazenados e software informático; tudo 

incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165229

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[730] 申請人 Requerente : Youku Internet Technology (Bei-

jing) Co., Ltd.

 地址 Endereço : Room A707, 7th Floor, Block A, Buil-

ding B-6, North Territory of Dongsheng Science Park, 

Zhongguancun, 66 Xixiaokou Road, Haidian District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relacionadas com entretenimento ou edu-

cação, disponibilizadas on-line através de uma base 

de dados informática ou da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de websites de MP3 (Moving Picture Experts 

Group-1 audio layer 3) na Internet; serviços de entre-

tenimento e de educação relacionados com o planea-

mento, produção e distribuição de som, imagens, mú-

sica digital, filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais 

visuais ou audiovisuais para a difusão em televisão 

por cabo, canais de satélite, na Internet ou sistemas de 

ligações por fios ou sem fios e noutros meios de comu-

nicação; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; provisão de informação sobre entretenimento, 

conteúdo multimédia, programas televisivos de entre-

tenimento e provisão de filmes em linha; provisão de 

filmes não descarregáveis e shows de televisão através 

de serviços de transmissão de vídeos a pedido; provi-

são de serviços de entretenimento através de uma rede 

global de comunicação relacionada com sítios na inter-

net apresentando uma vasta variedade de informações 

relacionada com o entretenimento de interesse geral 

para filmes, programas de shows de televisão, comédia, 

vídeos musicais, clipes de filmes, fotografias, e outras 

matérias de multimedia; provisão online de vídeo clips 

não descarregáveis e outros conteúdos multimédia di-

gitais contendo áudio, vídeo, obras de arte, e/ou texto 

de ou relacionados com séries de televisão correntes; 

provisão de informação, opiniões e recomendações re-

lacionadas com filmes e shows de televisão através de 

um sírio na rede e serviços de transmissão de vídeos 

por pedido; provisão de informação, notícias e comen-

tários relacionados com entretenimento; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de forma-

ção em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; fornecimento de vídeojogos, jogos de compu-

tador, som ou imagens, ou filmes através de redes de 

telecomunicações ou informáticas; fornecimento de 

jogos de computador on-line e de campeonatos; pres-

tação on-line de vídeos (não descarregáveis); provisão 

de publicações eletrónicas difundidas online através 

da internet ou através de redes informáticas ou base 

de dados informáticas; publicação de textos, livros e 

jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; publicação 

de jornais, revistas e periódicos; prestação de publica-

ções electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e 

formação, de forma interactiva e sem ser interactiva; 

concepção de cursos, exames e qualificações educa-

tivas; serviços de formação relacionados com a saúde 

ocupacional e segurança, e preservação de meio am-

biente; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de 

provas de vinhos; fornecimento de informações educa-

tivas sobre materiais de pesquisa e serviços de agência 

dos mesmos; organização, planeamento, e gestão de 

seminários; treino de animais; serviços de instruções 

relacionados com o funcionamento de máquinas e 

equipamento, incluindo equipamento audiovisual, 

utilizado na produção de programas de difusão; pres-

tação de informações relacionados com actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, des-

portivas, sociais e culturais; organização, realização e 

apresentação de concursos de canções; organização, 

realização e apresentação de concertos; organização, 

realização e apresentação de concursos de eventos e 

competições com fins de educação ou entretenimento; 

organização, realização e apresentação de concursos 

de televisão e missões; organização, realização e for-

necimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e workshops de formação; organização e 

condução de exibições para fins culturais ou educacio-

nais, espetáculos de moda, espetáculos educativos e 

performances e espetáculos culturais; serviços de ex-

posições e galerias de arte; serviços de galerias de arte 

relacionados com o aluguer de obras de arte; serviços 

de agência de bilhetes para entretenimento; serviços de 

entretenimento musical; aluguer de gravações sonoras; 

produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 
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serviços de programação televisiva “premium” ou por 

pagamento e serviços de programação televisiva; pla-

neamento de programas de entretenimento televisivos; 

preparação e produção de programas de televisão; ser-

viços de entretenimento relacionado com o desenvolvi-

mento, criação, produção, distribuição, e pós-produção 

de filmes, shows de televisão, reality shows, eventos 

especiais e conteúdo multimédia de entretenimento; 

serviços de entretenimento relacionado com peças de 

teatro ao vivo, musicais e espectáculos de comédia; 

fornecimento de informações, dados, gráficos, som, 

música, vídeos, animação e texto para fins de entrete-

nimento; serviços de jogos; prestação de instalações 

recreativas, desportivas e de ginástica; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de entretenimento de clubes 

de entretenimento, discotecas, desfiles de moda e clu-

bes nocturnos; serviços de clubes relacionados com en-

tretenimento, educação e serviços culturais; realização 

da difusão de programas; exploração de estúdios áudio 

e visuais; exploração de instalações desportivas; explo-

ração de instalações para filmes, espectáculos, peças, 

música ou formação educacional; serviços de reservas 

de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e 

leasing de aparelhos de televisão; serviços bibliotecá-

rios; serviços de biblioteca de arquivo; legendagem; in-

terpretação de linguagem gestual; aluguer de cassetes 

vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas jo-

gos; aluguer de equipamento de jogos arcade; aluguer 

de imagens; serviços de fotografia; tradução e interpre-

tação; serviços de intérpretes linguísticos; programas 

educativos e de formação na área da gestão do risco; 

programas educativos e de formação relacionados 

com certificações; provisão de notícias educacionais 

e de entretenimento; organização de lotarias; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165240

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/11

[730] 申請人 Requerente : CHAMPAGNE GOSSET

 地址 Endereço : 12 rue Godart Roger, 1 et 3 rue Ma-

lakoff, 51200 Epernay, FRANCA

 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 exceção das 

cervejas; vinhos; licores; bebidas espirituosas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165249

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Óleos de transmissão; f luidos para 

transmissões; fluidos de travões; fluidos para circuitos 

hidráulicos; aditivos químicos para combustíveis de 

motores; aditivos químicos para óleos; preparações 

contra a ebulição para agentes de arrefecimento de 

motores; substâncias antidetonantes para motores de 

combustão interna; aditivos detergentes para a gasoli-

na [gasolina]; líquidos de refrigeração para motores de 

veículos; fluidos para direcções hidráulicas; prepara-

ções para economizar combustível; produtos químicos 

para purificação do óleo; produtos químicos; plásticos 

não transformados [plásticos em forma primária].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165250

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais; lubrifi-

cantes; agentes para absorver, regar e ligar a poeira; 
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combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e 

iluminantes; velas e mechas para iluminação; óleos de 

motor; combustíveis líquidos; óleos e gorduras mine-

rais para fins industriais (não para combustíveis); óleos 

e gorduras não minerais para fins industriais (não para 

combustíveis); óleos lubrificantes; lubrificantes indus-

triais; gases combustíveis; óleos combustíveis; gordu-

ras lubrificantes; carvões; fluidos de corte; gasóleos; 

gasolina; gorduras industriais; querosene; óleo de mo-

tor; gás de óleo; gasolina; petróleo, bruto ou refinado; 

aditivos não químicos para combustíveis de motores; 

aditivos não químicos para óleos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165251

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços retalhistas ou 

grossistas de óleos de transmissão, fluidos para trans-

missões, fluidos de travões, fluidos para circuitos hi-

dráulicos, aditivos químicos para combustíveis de mo-

tores, aditivos químicos para óleos, preparações contra 

a ebulição para agentes de arrefecimento de motores, 

substâncias antidetonantes para motores de combustão 

interna, aditivos detergentes para a gasolina [gasolina], 

líquidos de refrigeração para motores de veículos, flui-

dos para direcções hidráulicas, preparações para eco-

nomizar combustível, produtos químicos para purifica-

ção do óleo, produtos químicos, plásticos não transfor-

mados [plásticos em forma primária]; serviços reta-

lhistas ou grossistas de tintas anticorrosivas; serviços 

retalhistas ou grossistas de óleos para limpeza; servi-

ços retalhistas ou grossistas de óleos e gorduras indus-

triais, lubrificantes, agentes para absorver, regar e ligar 

a poeira, combustíveis (incluindo a gasolina para mo-

tores) e iluminantes, velas e mechas para iluminação, 

óleos de motor, combustíveis líquidos, óleos e gorduras 

minerais para fins industriais (não para combustíveis), 

óleos e gorduras não minerais para fins industriais 

(não para combustíveis), óleos lubrificantes, lubrifican-

tes industriais, gases combustíveis, óleos combustíveis, 

gorduras lubrificantes, carvões, fluidos de corte, gasó-

leos, gasolina, gorduras industriais, querosene, óleo de 

motor, gás de óleo, gasolina, petróleo (bruto ou refina-

do), aditivos não químicos para combustíveis de moto-

res, aditivos não químicos para óleos; serviços reta-

lhistas ou grossistas de pensos adesivos, suplementos 

alimentares para humanos, aditivos nutricionais para 

alimentos de animais para uso medicinal; serviços re-

talhistas ou grossistas de tambores de aço vendidos 

vazios, latas de metal, baús de metal; serviços retalhis-

tas ou grossistas de ferramentas manuais (accionadas 

manualmente), alicates de unhas; serviços retalhistas 

ou grossistas de correias de telefones móveis, gráficos 

descarregáveis para telefones móveis e/ou telefones 

inteligentes, toalhetes para óculos como acessórios de 

óculos, unidades flash USB virgens, comparadores de 

viscosidade de óleos do motor (não-electrónicos), api-

tos para desporto; serviços retalhistas ou grossistas de 

holofotes de mão, frigoríficos, ventoinhas eléctricas, 

aparelhos de ar-condicionado, ventoinhas eléctricas 

portáteis; serviços retalhistas ou grossistas de porta-

-chaves, ornamentos de metais preciosos sob a forma 

de jóias, relógios de pulso e relógios despertadores; 

serviços retalhistas ou grossistas de autocolantes [pa-

pelaria], artigos de papelaria, papel de seda, livros de 

bolso, cartazes, prospectos, revistas [periódicos], fitas 

adesivas para papelaria, calendários, carimbos de tin-

ta; serviços retalhistas ou grossistas de óleos isolantes; 

serviços retalhistas ou grossistas de bolsas de cintura, 

sacos, chapéus-de-chuva, bolsas e artigos similares, 

bagagem de mão; serviços retalhistas ou grossistas de 

leques de mão, espelhos compactos pessoais, recipien-

tes de embalagem em plástico, caixas (não metálicas); 

serviços retalhistas ou grossistas de canecas, serviços 

[pratos], tábuas para trinchar, escovas de dentes, esto-

jos de toucador preenchidos, lancheiras, recipientes 

para bebidas, pratos, garrafas de água vendidas vazias, 

garrafas de vácuo; serviços retalhistas ou grossistas de 

toalhas [de têxteis], lenços de mão em matérias têxteis, 

matérias têxteis não tecidas, mantas; serviços retalhis-

tas ou grossistas de camisetas, camisas pólo, ponchos, 

librés, chapelaria, luvas [vestuário], jaquetas [vestuá-

rio], gabardinas, cachecóis [lenços de pescoço]; servi-

ços retalhistas ou grossistas de kits de costura; servi-

ços retalhistas ou grossistas de revestimentos para pa-

vimentos em vinil, tapetes, tapetes individuais para 

exercício físico; serviços retalhistas ou grossistas de 
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bonecas, brinquedos, bolas de golfe, sacos de boxe, ba-

lões, brinquedos para colorir, brinquedos de pelúcia, 

bolas para exercício físico; serviços retalhistas ou gros-

sistas de produtos lácteos; serviços retalhistas ou gros-

sistas de doces, biscoitos, confeitaria; serviços retalhis-

tas ou grossistas de alimentos para animais; serviços 

retalhistas ou grossistas de água potável, bebidas não 

alcoólicas; a reunião, em benefício de terceiros, de óleos 

de transmissão, f luidos para transmissões, f luidos 

de travões, fluidos para circuitos hidráulicos, aditivos 

químicos para combustíveis de motores, aditivos quí-

micos para óleos, preparações contra a ebulição para 

agentes de arrefecimento de motores, substâncias anti-

detonantes para motores de combustão interna, aditi-

vos detergentes para a gasolina [gasolina], líquidos de 

refrigeração para motores de veículos, fluidos para di-

recções hidráulicas, preparações para economizar 

combustível, produtos químicos para purificação do 

óleo, produtos químicos, plásticos não transformados 

[plásticos em forma primária], tintas anticorrosivas, 

óleos para limpeza, óleos e gorduras industriais, lubri-

ficantes, agentes para absorver, regar e ligar a poeira, 

combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e ilu-

minantes, velas e mechas para iluminação, óleos de 

motor, combustíveis líquidos, óleos e gorduras mine-

rais para fins industriais (não para combustíveis), óleos 

e gorduras não minerais para fins industriais (não para 

combustíveis), óleos lubrificantes, lubrificantes indus-

triais, gases combustíveis, óleos combustíveis, gordu-

ras lubrificantes, carvões, fluidos de corte, gasóleos, 

gasolina, gorduras industriais, querosene, óleo de mo-

tor, gás de óleo, gasolina, petróleo (bruto ou refinado), 

aditivos não químicos para combustíveis de motores, 

aditivos não químicos para óleos, pensos adesivos, su-

plementos alimentares para humanos, aditivos nutri-

cionais para alimentos de animais para uso medicinal, 

tambores de aço vendidos vazios, latas de metal, baús 

de metal, ferramentas manuais (accionadas manual-

mente), alicates de unhas, correias de telefones móveis, 

gráficos descarregáveis para telefones móveis e/ou te-

lefones inteligentes, toalhetes para óculos como aces-

sórios de óculos, unidades flash USB virgens, compa-

radores de viscosidade de óleos do motor (não-electró-

nicos), apitos para desporto, holofotes de mão, frigorí-

ficos, ventoinhas eléctricas, aparelhos de ar-condicio-

nado, ventoinhas eléctricas portáteis, porta-chaves, 

ornamentos de metais preciosos sob a forma de jóias, 

relógios de pulso e relógios despertadores, autocolan-

tes [papelaria], artigos de papelaria, papel de seda, li-

vros de bolso, cartazes, prospectos, revistas [periódi-

cos], fitas adesivas para papelaria, calendários, carim-

bos de tinta, óleos isolantes, bolsas de cintura, sacos, 

chapéus-de-chuva, bolsas e artigos similares, bagagem 

de mão, leques de mão, espelhos compactos pessoais, 

recipientes de embalagem em plástico, caixas (não me-

tálicas), canecas, serviços [pratos], tábuas para trin-

char, escovas de dentes, estojos de toucador preenchi-

dos, lancheiras, recipientes para bebidas, pratos, gar-

rafas de água vendidas vazias, garrafas de vácuo, toa-

lhas [de têxteis], lenços de mão em matérias têxteis, 

matérias têxteis não tecidas, mantas, camisetas, cami-

sas pólo, ponchos, librés, chapelaria, luvas [vestuário], 

jaquetas [vestuário], gabardinas, cachecóis [lenços de 

pescoço], kits de costura, revestimentos para pavimen-

tos em vinil, tapetes, tapetes individuais para exercício 

físico, bonecas, brinquedos, bolas de golfe, sacos de 

boxe, balões, brinquedos para colorir, brinquedos de 

pelúcia, bolas para exercício físico, produtos lácteos, 

doces, biscoitos, confeitaria, alimentos para animais, 

água potável, bebidas não alcoólicas, óleos de trans-

missão, fluido de transmissão, fluido de freio, fluidos 

para circuitos hidráulicos, aditivos químicos para com-

bustíveis para automóveis, aditivos químicos para óleos, 

preparações anti-fervura para refrigerantes de mo-

tores, substâncias antidetonantes para uso interno mo-

tores de combustão, aditivos detergentes à gasolina 

[gasolina], líquidos de refrigeração para motores de 

veículos, f luido de direção hidráulica, preparações 

para economizar combustível, produtos químicos para 

purificação de óleo, produtos químicos, plásticos não 

transformados [plásticos em forma primária], tintas 

anticorrosivas, óleos para limpeza, óleos e graxas in-

dustriais, lubrificantes, composições umectantes e ab-

sorventes de poeira, combustíveis (incluindo o espírito 

do motor) e iluminantes, velas e mechas para ilumina-

ção, óleo de motor, combustíveis líquidos, óleos mine-

rais e graxas para fins industriais (não para combustí-

vel), não óleos minerais e graxas para uso industrial 

(não para combustível), óleos lubrificantes, lubrifican-

tes industriais, gás combustível, óleo combustível, gra-

xa lubrificante, carvão, fluidos de corte, óleo gasoso, 

gasolina, graxa industrial, querosene, óleo de motor, 

óleo-gás, gasolina, petróleo (bruto ou refinado), aditi-

vos não químicos para combustível de automóveis, adi-

tivos não químicos para óleos, emplastros adesivos, su-

plementos dietéticos suplementos alimentares para 

humanos, aditivos nutricionais para alimentos para 

animais para uso medicinal, tambores de aço vendidos 

vazios, latas de metal, baús de metal, ferramentas ma-

nuais (manuais), pinças para unhas, correias para celu-
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lar, gráficos para download em celulares e/ou telefo-

nes inteligentes, toalhetes para acessórios como ócu-

los, pen drives USB em branco, comparadores de vis-

cosidade do óleo do motor (não eletrónicos), apitos 

desportivos, holofotes de mão, geladeiras, ventiladores 

elétricos, condicionadores de ar, ventiladores elétricos 

portáteis, chaveiros, ornamentos metais preciosos sob 

a forma de jóias, relógios de pulso, despertadores, ade-

sivos [papelaria], artigos de papelaria, papel de seda, 

livros de bolso, pósteres, prospectos, revistas [periódi-

cos], fitas adesivas para papelaria, calendários, carim-

bos de tinta, óleos isolantes, bolsas de cintura, bolsas, 

guarda-chuvas, bolsas e semelhantes, bolsas de mão, 

ventiladores de mesa, espelhos pessoais compactos, 

embalagens de plástico, baús (não metálicos), canecas, 

serviços es], talhas, escovas de dentes, estojos para 

toucador, lancheiras, recipientes para beber, pratos, 

garrafas de água vendidas vazias, garrafas a vácuo, 

toalhas [de têxteis], lenços de tecido, tecidos não tecidos, 

mantas, lençóis-camisas, camisas pólo, ponchos, librés, 

chapelaria, luvas [roupas], jaquetas [roupas], capas de 

chuva, cachecóis [cachecóis], kits de costura, revesti-

mentos para pisos de vinil, tapetes, tapetes para exer-

cícios pessoais, bonecas, brinquedos, golfe Bolas, bo-

las de pancada, balões, brinquedos para colorir, brin-

quedos de pelúcia, bolas para exercício, produtos lác-

teos, doces, biscoitos, confeitaria, alimentos para ani-

mais, água potável, bebidas não alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165252

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Óleos de transmissão; f luidos para 

transmissões; fluidos de travões; fluidos para circuitos 

hidráulicos; aditivos químicos para combustíveis de 

motores; aditivos químicos para óleos; preparações 

contra a ebulição para agentes de arrefecimento de 

motores; substâncias antidetonantes para motores de 

combustão interna; aditivos detergentes para a gasoli-

na [gasolina]; líquidos de refrigeração para motores de 

veículos; fluidos para direcções hidráulicas; prepara-

ções para economizar combustível; produtos químicos 

para purificação do óleo; produtos químicos; plásticos 

não transformados [plásticos em forma primária].

[540] 商標 Marca : 

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

lha, cinzenta, preta e branca tal como representado na 

figura.

[210] 編號 N.º : N/165253

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais; lubrifi-

cantes; agentes para absorver, regar e ligar a poeira; 

combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e 

iluminantes; velas e mechas para iluminação; óleos de 

motor; combustíveis líquidos; óleos e gorduras mine-

rais para fins industriais (não para combustíveis); óleos 

e gorduras não minerais para fins industriais (não para 

combustíveis); óleos lubrificantes; lubrificantes indus-

triais; gases combustíveis; óleos combustíveis; gordu-

ras lubrificantes; carvões; fluidos de corte; gasóleos; 

gasolina; gorduras industriais; querosene; óleo de mo-

tor; gás de óleo; gasolina; petróleo, bruto ou refinado; 

aditivos não químicos para combustíveis de motores; 

aditivos não químicos para óleos.

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

lha, cinzenta, preta e branca tal como representado na 

figura.

[210] 編號 N.º : N/165254

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços retalhistas ou 

grossistas de óleos de transmissão, fluidos para trans-

missões, fluidos de travões, fluidos para circuitos hi-

dráulicos, aditivos químicos para combustíveis de mo-

tores, aditivos químicos para óleos, preparações contra 

a ebulição para agentes de arrefecimento de motores, 

substâncias antidetonantes para motores de combustão 

interna, aditivos detergentes para a gasolina [gasolina], 

líquidos de refrigeração para motores de veículos, flui-

dos para direcções hidráulicas, preparações para eco-

nomizar combustível, produtos químicos para purifica-

ção do óleo, produtos químicos, plásticos não transfor-

mados [plásticos em forma primária]; serviços reta-

lhistas ou grossistas de tintas anticorrosivas; serviços 

retalhistas ou grossistas de óleos para limpeza; servi-

ços retalhistas ou grossistas de óleos e gorduras indus-

triais, lubrificantes, agentes para absorver, regar e ligar 

a poeira, combustíveis (incluindo a gasolina para mo-

tores) e iluminantes, velas e mechas para iluminação, 

óleos de motor, combustíveis líquidos, óleos e gorduras 

minerais para fins industriais (não para combustíveis), 

óleos e gorduras não minerais para fins industriais 

(não para combustíveis), óleos lubrificantes, lubrifican-

tes industriais, gases combustíveis, óleos combustíveis, 

gorduras lubrificantes, carvões, fluidos de corte, gasó-

leos, gasolina, gorduras industriais, querosene, óleo de 

motor, gás de óleo, gasolina, petróleo (bruto ou refina-

do), aditivos não químicos para combustíveis de moto-

res, aditivos não químicos para óleos; serviços reta-

lhistas ou grossistas de pensos adesivos, suplementos 

alimentares para humanos, aditivos nutricionais para 

alimentos de animais para uso medicinal; serviços re-

talhistas ou grossistas de tambores de aço vendidos 

vazios, latas de metal, baús de metal; serviços retalhis-

tas ou grossistas de ferramentas manuais (accionadas 

manualmente), alicates de unhas; serviços retalhistas 

ou grossistas de correias de telefones móveis, gráficos 

descarregáveis para telefones móveis e/ou telefones 

inteligentes, toalhetes para óculos como acessórios de 

óculos, unidades flash USB virgens, comparadores de 

viscosidade de óleos do motor (não-electrónicos), api-

tos para desporto; serviços retalhistas ou grossistas de 

holofotes de mão, frigoríficos, ventoinhas eléctricas, 

aparelhos de ar-condicionado, ventoinhas eléctricas 

portáteis; serviços retalhistas ou grossistas de porta-

-chaves, ornamentos de metais preciosos sob a forma 

de jóias, relógios de pulso e relógios despertadores; 

serviços retalhistas ou grossistas de autocolantes [pa-

pelaria], artigos de papelaria, papel de seda, livros de 

bolso, cartazes, prospectos, revistas [periódicos], fitas 

adesivas para papelaria, calendários, carimbos de tin-

ta; serviços retalhistas ou grossistas de óleos isolantes; 

serviços retalhistas ou grossistas de bolsas de cintura, 

sacos, chapéus-de-chuva, bolsas e artigos similares, 

bagagem de mão; serviços retalhistas ou grossistas de 

leques de mão, espelhos compactos pessoais, recipien-

tes de embalagem em plástico, caixas (não metálicas); 

serviços retalhistas ou grossistas de canecas, serviços 

[pratos], tábuas para trinchar, escovas de dentes, esto-

jos de toucador preenchidos, lancheiras, recipientes 

para bebidas, pratos, garrafas de água vendidas vazias, 

garrafas de vácuo; serviços retalhistas ou grossistas de 

toalhas [de têxteis], lenços de mão em matérias têxteis, 

matérias têxteis não tecidas, mantas; serviços retalhis-

tas ou grossistas de camisetas, camisas pólo, ponchos, 

librés, chapelaria, luvas [vestuário], jaquetas [vestuá-

rio], gabardinas, cachecóis [lenços de pescoço]; servi-

ços retalhistas ou grossistas de kits de costura; servi-

ços retalhistas ou grossistas de revestimentos para pa-

vimentos em vinil, tapetes, tapetes individuais para 

exercício físico; serviços retalhistas ou grossistas de 

bonecas, brinquedos, bolas de golfe, sacos de boxe, ba-

lões, brinquedos para colorir, brinquedos de pelúcia, 

bolas para exercício físico; serviços retalhistas ou gros-

sistas de produtos lácteos; serviços retalhistas ou gros-

sistas de doces, biscoitos, confeitaria; serviços retalhis-

tas ou grossistas de alimentos para animais; serviços 

retalhistas ou grossistas de água potável, bebidas não 

alcoólicas; a reunião, em benefício de terceiros, de óleos 

de transmissão, f luidos para transmissões, f luidos 

de travões, fluidos para circuitos hidráulicos, aditivos 

químicos para combustíveis de motores, aditivos quí-

micos para óleos, preparações contra a ebulição para 

agentes de arrefecimento de motores, substâncias anti-

detonantes para motores de combustão interna, aditi-

vos detergentes para a gasolina [gasolina], líquidos de 

refrigeração para motores de veículos, fluidos para di-
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recções hidráulicas, preparações para economizar 

combustível, produtos químicos para purificação do 

óleo, produtos químicos, plásticos não transformados 

[plásticos em forma primária], tintas anticorrosivas, 

óleos para limpeza, óleos e gorduras industriais, lubri-

ficantes, agentes para absorver, regar e ligar a poeira, 

combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e ilu-

minantes, velas e mechas para iluminação, óleos de 

motor, combustíveis líquidos, óleos e gorduras mine-

rais para fins industriais (não para combustíveis), óleos 

e gorduras não minerais para fins industriais (não para 

combustíveis), óleos lubrificantes, lubrificantes indus-

triais, gases combustíveis, óleos combustíveis, gordu-

ras lubrificantes, carvões, fluidos de corte, gasóleos, 

gasolina, gorduras industriais, querosene, óleo de mo-

tor, gás de óleo, gasolina, petróleo (bruto ou refinado), 

aditivos não químicos para combustíveis de motores, 

aditivos não químicos para óleos, pensos adesivos, su-

plementos alimentares para humanos, aditivos nutri-

cionais para alimentos de animais para uso medicinal, 

tambores de aço vendidos vazios, latas de metal, baús 

de metal, ferramentas manuais (accionadas manual-

mente), alicates de unhas, correias de telefones móveis, 

gráficos descarregáveis para telefones móveis e/ou te-

lefones inteligentes, toalhetes para óculos como aces-

sórios de óculos, unidades flash USB virgens, compa-

radores de viscosidade de óleos do motor (não-electró-

nicos), apitos para desporto, holofotes de mão, frigorí-

ficos, ventoinhas eléctricas, aparelhos de ar-condicio-

nado, ventoinhas eléctricas portáteis, porta-chaves, 

ornamentos de metais preciosos sob a forma de jóias, 

relógios de pulso e relógios despertadores, autocolan-

tes [papelaria], artigos de papelaria, papel de seda, li-

vros de bolso, cartazes, prospectos, revistas [periódi-

cos], fitas adesivas para papelaria, calendários, carim-

bos de tinta, óleos isolantes, bolsas de cintura, sacos, 

chapéus-de-chuva, bolsas e artigos similares, bagagem 

de mão, leques de mão, espelhos compactos pessoais, 

recipientes de embalagem em plástico, caixas (não me-

tálicas), canecas, serviços [pratos], tábuas para trin-

char, escovas de dentes, estojos de toucador preenchi-

dos, lancheiras, recipientes para bebidas, pratos, gar-

rafas de água vendidas vazias, garrafas de vácuo, toa-

lhas [de têxteis], lenços de mão em matérias têxteis, 

matérias têxteis não tecidas, mantas, camisetas, cami-

sas pólo, ponchos, librés, chapelaria, luvas [vestuário], 

jaquetas [vestuário], gabardinas, cachecóis [lenços de 

pescoço], kits de costura, revestimentos para pavimen-

tos em vinil, tapetes, tapetes individuais para exercício 

físico, bonecas, brinquedos, bolas de golfe, sacos de 

boxe, balões, brinquedos para colorir, brinquedos de 

pelúcia, bolas para exercício físico, produtos lácteos, 

doces, biscoitos, confeitaria, alimentos para animais, 

água potável, bebidas não alcoólicas, óleos de trans-

missão, fluido de transmissão, fluido de freio, fluidos 

para circuitos hidráulicos, aditivos químicos para com-

bustíveis para automóveis, aditivos químicos para óleos, 

preparações anti-fervura para refrigerantes de mo-

tores, substâncias antidetonantes para uso interno mo-

tores de combustão, aditivos detergentes à gasolina 

[gasolina], líquidos de refrigeração para motores de 

veículos, f luido de direção hidráulica, preparações 

para economizar combustível, produtos químicos para 

purificação de óleo, produtos químicos, plásticos não 

transformados [plásticos em forma primária], tintas 

anticorrosivas, óleos para limpeza, óleos e graxas in-

dustriais, lubrificantes, composições umectantes e ab-

sorventes de poeira, combustíveis (incluindo o espírito 

do motor) e iluminantes, velas e mechas para ilumina-

ção, óleo de motor, combustíveis líquidos, óleos mine-

rais e graxas para fins industriais (não para combustí-

vel), não óleos minerais e graxas para uso industrial 

(não para combustível), óleos lubrificantes, lubrifican-

tes industriais, gás combustível, óleo combustível, gra-

xa lubrificante, carvão, fluidos de corte, óleo gasoso, 

gasolina, graxa industrial, querosene, óleo de motor, 

óleo-gás, gasolina, petróleo (bruto ou refinado), aditi-

vos não químicos para combustível de automóveis, adi-

tivos não químicos para óleos, emplastros adesivos, su-

plementos dietéticos suplementos alimentares para 

humanos, aditivos nutricionais para alimentos para 

animais para uso medicinal, tambores de aço vendidos 

vazios, latas de metal, baús de metal, ferramentas ma-

nuais (manuais), pinças para unhas, correias para celu-

lar, gráficos para download em celulares e/ou telefo-

nes inteligentes, toalhetes para acessórios como ócu-

los, pen drives USB em branco, comparadores de vis-

cosidade do óleo do motor (não eletrónicos), apitos 

desportivos, holofotes de mão, geladeiras, ventiladores 

elétricos, condicionadores de ar, ventiladores elétricos 

portáteis, chaveiros, ornamentos metais preciosos sob 

a forma de jóias, relógios de pulso, despertadores, ade-

sivos [papelaria], artigos de papelaria, papel de seda, 

livros de bolso, pósteres, prospectos, revistas [periódi-

cos], fitas adesivas para papelaria, calendários, carim-

bos de tinta, óleos isolantes, bolsas de cintura, bolsas, 

guarda-chuvas, bolsas e semelhantes, bolsas de mão, 

ventiladores de mesa, espelhos pessoais compactos, 

embalagens de plástico, baús (não metálicos), canecas, 

serviços es], talhas, escovas de dentes, estojos para 



N.º 19 — 6-5-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6165

toucador, lancheiras, recipientes para beber, pratos, 

garrafas de água vendidas vazias, garrafas a vácuo, 

toalhas [de têxteis], lenços de tecido, tecidos não tecidos, 

mantas, lençóis-camisas, camisas pólo, ponchos, librés, 

chapelaria, luvas [roupas], jaquetas [roupas], capas de 

chuva, cachecóis [cachecóis], kits de costura, revesti-

mentos para pisos de vinil, tapetes, tapetes para exer-

cícios pessoais, bonecas, brinquedos, golfe Bolas, bo-

las de pancada, balões, brinquedos para colorir, brin-

quedos de pelúcia, bolas para exercício, produtos lác-

teos, doces, biscoitos, confeitaria, alimentos para ani-

mais, água potável, bebidas não alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

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

lha, cinzenta, preta e branca tal como representado na 

figura.

[210] 編號 N.º : N/165255

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Óleos de transmissão; f luidos para 

transmissões; fluidos de travões; fluidos para circuitos 

hidráulicos; aditivos químicos para combustíveis de 

motores; aditivos químicos para óleos; preparações 

contra a ebulição para agentes de arrefecimento de 

motores; substâncias antidetonantes para motores de 

combustão interna; aditivos detergentes para a gasoli-

na [gasolina]; líquidos de refrigeração para motores de 

veículos; fluidos para direcções hidráulicas; prepara-

ções para economizar combustível; produtos químicos 

para purificação do óleo; produtos químicos; plásticos 

não transformados [plásticos em forma primária].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165256

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais; lubrifi-

cantes; agentes para absorver, regar e ligar a poeira; 

combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e 

iluminantes; velas e mechas para iluminação; óleos de 

motor; combustíveis líquidos; óleos e gorduras mine-

rais para fins industriais (não para combustíveis); óleos 

e gorduras não minerais para fins industriais (não para 

combustíveis); óleos lubrificantes; lubrificantes indus-

triais; gases combustíveis; óleos combustíveis; gordu-

ras lubrificantes; carvões; fluidos de corte; gasóleos; 

gasolina; gorduras industriais; querosene; óleo de mo-

tor; gás de óleo; gasolina; petróleo, bruto ou refinado; 

aditivos não químicos para combustíveis de motores; 

aditivos não químicos para óleos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165257

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços retalhistas ou 

grossistas de óleos de transmissão, fluidos para trans-

missões, fluidos de travões, fluidos para circuitos hi-

dráulicos, aditivos químicos para combustíveis de mo-

tores, aditivos químicos para óleos, preparações contra 

a ebulição para agentes de arrefecimento de motores, 

substâncias antidetonantes para motores de combustão 

interna, aditivos detergentes para a gasolina [gasolina], 

líquidos de refrigeração para motores de veículos, flui-

dos para direcções hidráulicas, preparações para eco-

nomizar combustível, produtos químicos para purifica-

ção do óleo, produtos químicos, plásticos não transfor-

mados [plásticos em forma primária]; serviços reta-
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lhistas ou grossistas de tintas anticorrosivas; serviços 

retalhistas ou grossistas de óleos para limpeza; servi-

ços retalhistas ou grossistas de óleos e gorduras indus-

triais, lubrificantes, agentes para absorver, regar e ligar 

a poeira, combustíveis (incluindo a gasolina para mo-

tores) e iluminantes, velas e mechas para iluminação, 

óleos de motor, combustíveis líquidos, óleos e gorduras 

minerais para fins industriais (não para combustíveis), 

óleos e gorduras não minerais para fins industriais 

(não para combustíveis), óleos lubrificantes, lubrifican-

tes industriais, gases combustíveis, óleos combustíveis, 

gorduras lubrificantes, carvões, fluidos de corte, gasó-

leos, gasolina, gorduras industriais, querosene, óleo de 

motor, gás de óleo, gasolina, petróleo (bruto ou refina-

do), aditivos não químicos para combustíveis de moto-

res, aditivos não químicos para óleos; serviços reta-

lhistas ou grossistas de pensos adesivos, suplementos 

alimentares para humanos, aditivos nutricionais para 

alimentos de animais para uso medicinal; serviços re-

talhistas ou grossistas de tambores de aço vendidos 

vazios, latas de metal, baús de metal; serviços retalhis-

tas ou grossistas de ferramentas manuais (accionadas 

manualmente), alicates de unhas; serviços retalhistas 

ou grossistas de correias de telefones móveis, gráficos 

descarregáveis para telefones móveis e/ou telefones 

inteligentes, toalhetes para óculos como acessórios de 

óculos, unidades flash USB virgens, comparadores de 

viscosidade de óleos do motor (não-electrónicos), api-

tos para desporto; serviços retalhistas ou grossistas de 

holofotes de mão, frigoríficos, ventoinhas eléctricas, 

aparelhos de ar-condicionado, ventoinhas eléctricas 

portáteis; serviços retalhistas ou grossistas de porta-

-chaves, ornamentos de metais preciosos sob a forma 

de jóias, relógios de pulso e relógios despertadores; 

serviços retalhistas ou grossistas de autocolantes [pa-

pelaria], artigos de papelaria, papel de seda, livros de 

bolso, cartazes, prospectos, revistas [periódicos], fitas 

adesivas para papelaria, calendários, carimbos de tin-

ta; serviços retalhistas ou grossistas de óleos isolantes; 

serviços retalhistas ou grossistas de bolsas de cintura, 

sacos, chapéus-de-chuva, bolsas e artigos similares, 

bagagem de mão; serviços retalhistas ou grossistas de 

leques de mão, espelhos compactos pessoais, recipien-

tes de embalagem em plástico, caixas (não metálicas); 

serviços retalhistas ou grossistas de canecas, serviços 

[pratos], tábuas para trinchar, escovas de dentes, esto-

jos de toucador preenchidos, lancheiras, recipientes 

para bebidas, pratos, garrafas de água vendidas vazias, 

garrafas de vácuo; serviços retalhistas ou grossistas de 

toalhas [de têxteis], lenços de mão em matérias têxteis, 

matérias têxteis não tecidas, mantas; serviços retalhis-

tas ou grossistas de camisetas, camisas pólo, ponchos, 

librés, chapelaria, luvas [vestuário], jaquetas [vestuá-

rio], gabardinas, cachecóis [lenços de pescoço]; servi-

ços retalhistas ou grossistas de kits de costura; servi-

ços retalhistas ou grossistas de revestimentos para pa-

vimentos em vinil, tapetes, tapetes individuais para 

exercício físico; serviços retalhistas ou grossistas de 

bonecas, brinquedos, bolas de golfe, sacos de boxe, ba-

lões, brinquedos para colorir, brinquedos de pelúcia, 

bolas para exercício físico; serviços retalhistas ou gros-

sistas de produtos lácteos; serviços retalhistas ou gros-

sistas de doces, biscoitos, confeitaria; serviços retalhis-

tas ou grossistas de alimentos para animais; serviços 

retalhistas ou grossistas de água potável, bebidas não 

alcoólicas; a reunião, em benefício de terceiros, de óleos 

de transmissão, f luidos para transmissões, f luidos 

de travões, fluidos para circuitos hidráulicos, aditivos 

químicos para combustíveis de motores, aditivos quí-

micos para óleos, preparações contra a ebulição para 

agentes de arrefecimento de motores, substâncias anti-

detonantes para motores de combustão interna, aditi-

vos detergentes para a gasolina [gasolina], líquidos de 

refrigeração para motores de veículos, fluidos para di-

recções hidráulicas, preparações para economizar 

combustível, produtos químicos para purificação do 

óleo, produtos químicos, plásticos não transformados 

[plásticos em forma primária], tintas anticorrosivas, 

óleos para limpeza, óleos e gorduras industriais, lubri-

ficantes, agentes para absorver, regar e ligar a poeira, 

combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e ilu-

minantes, velas e mechas para iluminação, óleos de 

motor, combustíveis líquidos, óleos e gorduras mine-

rais para fins industriais (não para combustíveis), óleos 

e gorduras não minerais para fins industriais (não para 

combustíveis), óleos lubrificantes, lubrificantes indus-

triais, gases combustíveis, óleos combustíveis, gordu-

ras lubrificantes, carvões, fluidos de corte, gasóleos, 

gasolina, gorduras industriais, querosene, óleo de mo-

tor, gás de óleo, gasolina, petróleo (bruto ou refinado), 

aditivos não químicos para combustíveis de motores, 

aditivos não químicos para óleos, pensos adesivos, su-

plementos alimentares para humanos, aditivos nutri-

cionais para alimentos de animais para uso medicinal, 

tambores de aço vendidos vazios, latas de metal, baús 

de metal, ferramentas manuais (accionadas manual-

mente), alicates de unhas, correias de telefones móveis, 

gráficos descarregáveis para telefones móveis e/ou te-

lefones inteligentes, toalhetes para óculos como aces-

sórios de óculos, unidades flash USB virgens, compa-
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radores de viscosidade de óleos do motor (não-electró-

nicos), apitos para desporto, holofotes de mão, frigorí-

ficos, ventoinhas eléctricas, aparelhos de ar-condicio-

nado, ventoinhas eléctricas portáteis, porta-chaves, 

ornamentos de metais preciosos sob a forma de jóias, 

relógios de pulso e relógios despertadores, autocolan-

tes [papelaria], artigos de papelaria, papel de seda, li-

vros de bolso, cartazes, prospectos, revistas [periódi-

cos], fitas adesivas para papelaria, calendários, carim-

bos de tinta, óleos isolantes, bolsas de cintura, sacos, 

chapéus-de-chuva, bolsas e artigos similares, bagagem 

de mão, leques de mão, espelhos compactos pessoais, 

recipientes de embalagem em plástico, caixas (não me-

tálicas), canecas, serviços [pratos], tábuas para trin-

char, escovas de dentes, estojos de toucador preenchi-

dos, lancheiras, recipientes para bebidas, pratos, gar-

rafas de água vendidas vazias, garrafas de vácuo, toa-

lhas [de têxteis], lenços de mão em matérias têxteis, 

matérias têxteis não tecidas, mantas, camisetas, cami-

sas pólo, ponchos, librés, chapelaria, luvas [vestuário], 

jaquetas [vestuário], gabardinas, cachecóis [lenços de 

pescoço], kits de costura, revestimentos para pavimen-

tos em vinil, tapetes, tapetes individuais para exercício 

físico, bonecas, brinquedos, bolas de golfe, sacos de 

boxe, balões, brinquedos para colorir, brinquedos de 

pelúcia, bolas para exercício físico, produtos lácteos, 

doces, biscoitos, confeitaria, alimentos para animais, 

água potável, bebidas não alcoólicas. óleos de trans-

missão, fluido de transmissão, fluido de freio, fluidos 

para circuitos hidráulicos, aditivos químicos para com-

bustíveis para automóveis, aditivos químicos para óleos, 

preparações anti-fervura para refrigerantes de mo-

tores, substâncias antidetonantes para uso interno mo-

tores de combustão, aditivos detergentes à gasolina 

[gasolina], líquidos de refrigeração para motores de 

veículos, f luido de direção hidráulica, preparações 

para economizar combustível, produtos químicos para 

purificação de óleo, produtos químicos, plásticos não 

transformados [plásticos em forma primária], tintas 

anticorrosivas, óleos para limpeza, óleos e graxas in-

dustriais, lubrificantes, composições umectantes e ab-

sorventes de poeira, combustíveis (incluindo o espírito 

do motor) e iluminantes, velas e mechas para ilumina-

ção, óleo de motor, combustíveis líquidos, óleos mine-

rais e graxas para fins industriais (não para combustí-

vel), não óleos minerais e graxas para uso industrial 

(não para combustível), óleos lubrificantes, lubrifican-

tes industriais, gás combustível, óleo combustível, gra-

xa lubrificante, carvão, fluidos de corte, óleo gasoso, 

gasolina, graxa industrial, querosene, óleo de motor, 

óleo-gás, gasolina, petróleo (bruto ou refinado), aditi-

vos não químicos para combustível de automóveis, adi-

tivos não químicos para óleos, emplastros adesivos, su-

plementos dietéticos suplementos alimentares para 

humanos, aditivos nutricionais para alimentos para 

animais para uso medicinal, tambores de aço vendidos 

vazios, latas de metal, baús de metal, ferramentas ma-

nuais (manuais), pinças para unhas, correias para celu-

lar, gráficos para download em celulares e/ou telefo-

nes inteligentes, toalhetes para acessórios como ócu-

los, pen drives USB em branco, comparadores de vis-

cosidade do óleo do motor (não eletrónicos), apitos 

desportivos, holofotes de mão, geladeiras, ventiladores 

elétricos, condicionadores de ar, ventiladores elétricos 

portáteis, chaveiros, ornamentos metais preciosos sob 

a forma de jóias, relógios de pulso, despertadores, ade-

sivos [papelaria], artigos de papelaria, papel de seda, 

livros de bolso, pósteres, prospectos, revistas [periódi-

cos], fitas adesivas para papelaria, calendários, carim-

bos de tinta, óleos isolantes, bolsas de cintura, bolsas, 

guarda-chuvas, bolsas e semelhantes, bolsas de mão, 

ventiladores de mesa, espelhos pessoais compactos, 

embalagens de plástico, baús (não metálicos), canecas, 

serviços es], talhas, escovas de dentes, estojos para 

toucador, lancheiras, recipientes para beber, pratos, 

garrafas de água vendidas vazias, garrafas a vácuo, 

toalhas [de têxteis], lenços de tecido, tecidos não teci-

dos, mantas, lençóis-camisas, camisas pólo, ponchos, 

librés, chapelaria, luvas [roupas], jaquetas [roupas], ca-

pas de chuva, cachecóis [cachecóis], kits de costura, re-

vestimentos para pisos de vinil, tapetes, tapetes para 

exercícios pessoais, bonecas, brinquedos, golfe Bolas, 

bolas de pancada, balões, brinquedos para colorir, 

brinquedos de pelúcia, bolas para exercício, produtos 

lácteos, doces, biscoitos, confeitaria, alimentos para 

animais, água potável, bebidas não alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165258

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1



6168 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2020 年 5 月 6 日

[511] 產品 Produtos : Óleos de transmissão; f luidos para 

transmissões; fluidos de travões; fluidos para circuitos 

hidráulicos; aditivos químicos para combustíveis de 

motores; aditivos químicos para óleos; preparações 

contra a ebulição para agentes de arrefecimento de 

motores; substâncias antidetonantes para motores de 

combustão interna; aditivos detergentes para a gasoli-

na [gasolina]; líquidos de refrigeração para motores de 

veículos; fluidos para direcções hidráulicas; prepara-

ções para economizar combustível; produtos químicos 

para purificação do óleo; produtos químicos; plásticos 

não transformados [plásticos em forma primária].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165259

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais; lubrifi-

cantes; agentes para absorver, regar e ligar a poeira; 

combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e 

iluminantes; velas e mechas para iluminação; óleos de 

motor; combustíveis líquidos; óleos e gorduras mine-

rais para fins industriais (não para combustíveis); óleos 

e gorduras não minerais para fins industriais (não para 

combustíveis); óleos lubrificantes; lubrificantes indus-

triais; gases combustíveis; óleos combustíveis; gordu-

ras lubrificantes; carvões; fluidos de corte; gasóleos; 

gasolina; gorduras industriais; querosene; óleo de mo-

tor; gás de óleo; gasolina; petróleo, bruto ou refinado; 

aditivos não químicos para combustíveis de motores; 

aditivos não químicos para óleos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165260

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : JXTG Nippon Oil & Energy Cor-

poration

 地址 Endereço : 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços retalhistas ou 

grossistas de óleos de transmissão, fluidos para trans-

missões, fluidos de travões, fluidos para circuitos hi-

dráulicos, aditivos químicos para combustíveis de mo-

tores, aditivos químicos para óleos, preparações contra 

a ebulição para agentes de arrefecimento de motores, 

substâncias antidetonantes para motores de combustão 

interna, aditivos detergentes para a gasolina [gasolina], 

líquidos de refrigeração para motores de veículos, flui-

dos para direcções hidráulicas, preparações para eco-

nomizar combustível, produtos químicos para purifica-

ção do óleo, produtos químicos, plásticos não transfor-

mados [plásticos em forma primária]; serviços reta-

lhistas ou grossistas de tintas anticorrosivas; serviços 

retalhistas ou grossistas de óleos para limpeza; servi-

ços retalhistas ou grossistas de óleos e gorduras indus-

triais, lubrificantes, agentes para absorver, regar e ligar 

a poeira, combustíveis (incluindo a gasolina para mo-

tores) e iluminantes, velas e mechas para iluminação, 

óleos de motor, combustíveis líquidos, óleos e gorduras 

minerais para fins industriais (não para combustíveis), 

óleos e gorduras não minerais para fins industriais 

(não para combustíveis), óleos lubrificantes, lubrifican-

tes industriais, gases combustíveis, óleos combustíveis, 

gorduras lubrificantes, carvões, fluidos de corte, gasó-

leos, gasolina, gorduras industriais, querosene, óleo de 

motor, gás de óleo, gasolina, petróleo (bruto ou refina-

do), aditivos não químicos para combustíveis de moto-

res, aditivos não químicos para óleos; serviços reta-

lhistas ou grossistas de pensos adesivos, suplementos 

alimentares para humanos, aditivos nutricionais para 

alimentos de animais para uso medicinal; serviços re-

talhistas ou grossistas de tambores de aço vendidos 

vazios, latas de metal, baús de metal; serviços retalhis-

tas ou grossistas de ferramentas manuais (accionadas 

manualmente), alicates de unhas; serviços retalhistas 

ou grossistas de correias de telefones móveis, gráficos 

descarregáveis para telefones móveis e/ou telefones 

inteligentes, toalhetes para óculos como acessórios de 

óculos, unidades flash USB virgens, comparadores de 

viscosidade de óleos do motor (não-electrónicos), api-

tos para desporto; serviços retalhistas ou grossistas de 

holofotes de mão, frigoríficos, ventoinhas eléctricas, 

aparelhos de ar-condicionado, ventoinhas eléctricas 

portáteis; serviços retalhistas ou grossistas de porta-
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-chaves, ornamentos de metais preciosos sob a forma 

de jóias, relógios de pulso e relógios despertadores; 

serviços retalhistas ou grossistas de autocolantes [pa-

pelaria], artigos de papelaria, papel de seda, livros de 

bolso, cartazes, prospectos, revistas [periódicos], fitas 

adesivas para papelaria, calendários, carimbos de tin-

ta; serviços retalhistas ou grossistas de óleos isolantes; 

serviços retalhistas ou grossistas de bolsas de cintura, 

sacos, chapéus-de-chuva, bolsas e artigos similares, 

bagagem de mão; serviços retalhistas ou grossistas de 

leques de mão, espelhos compactos pessoais, recipien-

tes de embalagem em plástico, caixas (não metálicas); 

serviços retalhistas ou grossistas de canecas, serviços 

[pratos], tábuas para trinchar, escovas de dentes, esto-

jos de toucador preenchidos, lancheiras, recipientes 

para bebidas, pratos, garrafas de água vendidas vazias, 

garrafas de vácuo; serviços retalhistas ou grossistas de 

toalhas [de têxteis], lenços de mão em matérias têxteis, 

matérias têxteis não tecidas, mantas; serviços retalhis-

tas ou grossistas de camisetas, camisas pólo, ponchos, 

librés, chapelaria, luvas [vestuário], jaquetas [vestuá-

rio], gabardinas, cachecóis [lenços de pescoço]; servi-

ços retalhistas ou grossistas de kits de costura; servi-

ços retalhistas ou grossistas de revestimentos para pa-

vimentos em vinil, tapetes, tapetes individuais para 

exercício físico; serviços retalhistas ou grossistas de 

bonecas, brinquedos, bolas de golfe, sacos de boxe, ba-

lões, brinquedos para colorir, brinquedos de pelúcia, 

bolas para exercício físico; serviços retalhistas ou gros-

sistas de produtos lácteos; serviços retalhistas ou gros-

sistas de doces, biscoitos, confeitaria; serviços retalhis-

tas ou grossistas de alimentos para animais; serviços 

retalhistas ou grossistas de água potável, bebidas não 

alcoólicas; a reunião, em benefício de terceiros, de óleos 

de transmissão, f luidos para transmissões, f luidos 

de travões, fluidos para circuitos hidráulicos, aditivos 

químicos para combustíveis de motores, aditivos quí-

micos para óleos, preparações contra a ebulição para 

agentes de arrefecimento de motores, substâncias anti-

detonantes para motores de combustão interna, aditi-

vos detergentes para a gasolina [gasolina], líquidos de 

refrigeração para motores de veículos, fluidos para di-

recções hidráulicas, preparações para economizar 

combustível, produtos químicos para purificação do 

óleo, produtos químicos, plásticos não transformados 

[plásticos em forma primária], tintas anticorrosivas, 

óleos para limpeza, óleos e gorduras industriais, lubri-

ficantes, agentes para absorver, regar e ligar a poeira, 

combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e ilu-

minantes, velas e mechas para iluminação, óleos de 

motor, combustíveis líquidos, óleos e gorduras mine-

rais para fins industriais (não para combustíveis), óleos 

e gorduras não minerais para fins industriais (não para 

combustíveis), óleos lubrificantes, lubrificantes indus-

triais, gases combustíveis, óleos combustíveis, gordu-

ras lubrificantes, carvões, fluidos de corte, gasóleos, 

gasolina, gorduras industriais, querosene, óleo de mo-

tor, gás de óleo, gasolina, petróleo (bruto ou refinado), 

aditivos não químicos para combustíveis de motores, 

aditivos não químicos para óleos, pensos adesivos, su-

plementos alimentares para humanos, aditivos nutri-

cionais para alimentos de animais para uso medicinal, 

tambores de aço vendidos vazios, latas de metal, baús 

de metal, ferramentas manuais (accionadas manual-

mente), alicates de unhas, correias de telefones móveis, 

gráficos descarregáveis para telefones móveis e/ou te-

lefones inteligentes, toalhetes para óculos como aces-

sórios de óculos, unidades flash USB virgens, compa-

radores de viscosidade de óleos do motor (não-electró-

nicos), apitos para desporto, holofotes de mão, frigorí-

ficos, ventoinhas eléctricas, aparelhos de ar-condicio-

nado, ventoinhas eléctricas portáteis, porta-chaves, 

ornamentos de metais preciosos sob a forma de jóias, 

relógios de pulso e relógios despertadores, autocolan-

tes [papelaria], artigos de papelaria, papel de seda, li-

vros de bolso, cartazes, prospectos, revistas [periódi-

cos], fitas adesivas para papelaria, calendários, carim-

bos de tinta, óleos isolantes, bolsas de cintura, sacos, 

chapéus-de-chuva, bolsas e artigos similares, bagagem 

de mão, leques de mão, espelhos compactos pessoais, 

recipientes de embalagem em plástico, caixas (não me-

tálicas), canecas, serviços [pratos], tábuas para trin-

char, escovas de dentes, estojos de toucador preenchi-

dos, lancheiras, recipientes para bebidas, pratos, gar-

rafas de água vendidas vazias, garrafas de vácuo, toa-

lhas [de têxteis], lenços de mão em matérias têxteis, 

matérias têxteis não tecidas, mantas, camisetas, cami-

sas pólo, ponchos, librés, chapelaria, luvas [vestuário], 

jaquetas [vestuário], gabardinas, cachecóis [lenços de 

pescoço], kits de costura, revestimentos para pavimen-

tos em vinil, tapetes, tapetes individuais para exercício 

físico, bonecas, brinquedos, bolas de golfe, sacos de 

boxe, balões, brinquedos para colorir, brinquedos de 

pelúcia, bolas para exercício físico, produtos lácteos, 

doces, biscoitos, confeitaria, alimentos para animais, 

água potável, bebidas não alcoólicas, óleos de trans-

missão, fluido de transmissão, fluido de freio, fluidos 

para circuitos hidráulicos, aditivos químicos para com-

bustíveis para automóveis, aditivos químicos para óleos, 

preparações anti-fervura para refrigerantes de mo-
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tores, substâncias antidetonantes para uso interno mo-

tores de combustão, aditivos detergentes à gasolina 

[gasolina], líquidos de refrigeração para motores de 

veículos, f luido de direção hidráulica, preparações 

para economizar combustível, produtos químicos para 

purificação de óleo, produtos químicos, plásticos não 

transformados [plásticos em forma primária], tintas 

anticorrosivas, óleos para limpeza, óleos e graxas in-

dustriais, lubrificantes, composições umectantes e ab-

sorventes de poeira, combustíveis (incluindo o espírito 

do motor) e iluminantes, velas e mechas para ilumina-

ção, óleo de motor, combustíveis líquidos, óleos mine-

rais e graxas para fins industriais (não para combustí-

vel), não óleos minerais e graxas para uso industrial 

(não para combustível), óleos lubrificantes, lubrifican-

tes industriais, gás combustível, óleo combustível, gra-

xa lubrificante, carvão, fluidos de corte, óleo gasoso, 

gasolina, graxa industrial, querosene, óleo de motor, 

óleo-gás, gasolina, petróleo (bruto ou refinado), aditi-

vos não químicos para combustível de automóveis, adi-

tivos não químicos para óleos, emplastros adesivos, su-

plementos dietéticos suplementos alimentares para 

humanos, aditivos nutricionais para alimentos para 

animais para uso medicinal, tambores de aço vendidos 

vazios, latas de metal, baús de metal, ferramentas ma-

nuais (manuais), pinças para unhas, correias para celu-

lar, gráficos para download em celulares e/ou telefo-

nes inteligentes, toalhetes para acessórios como ócu-

los, pen drives USB em branco, comparadores de vis-

cosidade do óleo do motor (não eletrónicos), apitos 

desportivos, holofotes de mão, geladeiras, ventiladores 

elétricos, condicionadores de ar, ventiladores elétricos 

portáteis, chaveiros, ornamentos metais preciosos sob 

a forma de jóias, relógios de pulso, despertadores, ade-

sivos [papelaria], artigos de papelaria, papel de seda, 

livros de bolso, pósteres, prospectos, revistas [periódi-

cos], fitas adesivas para papelaria, calendários, carim-

bos de tinta, óleos isolantes, bolsas de cintura, bolsas, 

guarda-chuvas, bolsas e semelhantes, bolsas de mão, 

ventiladores de mesa, espelhos pessoais compactos, 

embalagens de plástico, baús (não metálicos), canecas, 

serviços es], talhas, escovas de dentes, estojos para 

toucador, lancheiras, recipientes para beber, pratos, 

garrafas de água vendidas vazias, garrafas a vácuo, 

toalhas [de têxteis], lenços de tecido, tecidos não teci-

dos, mantas, lençóis-camisas, camisas pólo, ponchos, 

librés, chapelaria, luvas [roupas], jaquetas [roupas], ca-

pas de chuva, cachecóis [cachecóis], kits de costura, re-

vestimentos para pisos de vinil, tapetes, tapetes para 

exercícios pessoais, bonecas, brinquedos, golfe Bolas, 

bolas de pancada, balões, brinquedos para colorir, 

brinquedos de pelúcia, bolas para exercício, produtos 

lácteos, doces, biscoitos, confeitaria, alimentos para 

animais, água potável, bebidas não alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165261

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho, aparelhos de respira-

ção para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 
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áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-

seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de vídeojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; software in-

formático descarregável para difusão de áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia em telemóveis, tabletes, dispo-

sitivos móveis, computadores e televisões; aplicações 

de software para a difusão de áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia em telemóveis, tabletes, dispositivos mó-

veis, computadores e televisões; software informático 

para a difusão de conteúdo audiovisual e multimédia 

através da internet e redes de comunicação global; 

software para pesquisa, organização, e recomendação 

de conteúdos de multimédia; filmes descarregáveis e 

shows de televisão fornecidos através de serviços de 

vídeos por pedido; filmes descarregáveis e shows de 

televisão; desenhos animados e filmes; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-V e 

unidades centrais de processamento; chips de compu-

tador e unidades centrais de processamento com con-

juntos de instruções; periféricos informáticos; cartões 

de memória para máquinas de vídeojogos; computa-

dores portáteis (notebooks); computadores portáteis 

(laptops), computadores portáteis, computadores 

portáteis; computadores tablet; assistentes pessoais; 

leitores multimédia portáteis; aparelhos de teleco-

municações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel; acessórios para telemóveis; telemóveis; 

smartphones; câmaras digitais; baterias, carregado-

res de baterias; estações de trabalho informáticas; 

servidores informáticos; aparelhos para codificar e 

descodificar sinais; aparelhos e instrumentos para 

comunicação de dados, comunicação por satélite e te-

lecomunicações; instrumentos e software informático 

para comunicação com redes de computadores e sítios 

na rede; monitores para exibição; hardware de com-

putador para uso na transmissão, recepção, exibição e 

manipulação de textos, vídeos e dados de vídeo, áudio 

e dados de áudio, fotografias e outros conteúdos multi-

média; leitores de media digital; aparelhos protectores; 

hardware para ligação a redes informáticas e de tele-

comunicações; adaptadores, comutadores, dispositivos 

de encaminhamento e centrais de redes informáticas; 

modems e cartões e dispositivos de comunicação sem 

fios e com fios; suportes para laptops, sacos para com-

putadores; hardware e firmware; dispositivos de extin-

ção de fogo; sistemas de navegação para automóveis; 

discos compactos; câmaras de segurança; unidades 

móveis de radiodifusão e teledifusão; equipamento de 

teledifusão; Aparelhos de televisão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 
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ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165262

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de transacções on-line relacionados com lei-

lões electrónicos e prestação de avaliações comerciais 

em relativo àqueles; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; fornecimento de infor-

mações de vendas, empresas, publicidade e promoções 

através de uma rede informática global e através da 

Internet; apresentação de produtos nos meios de co-

municação, para fins de venda a retalho; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

sarial relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; leilões através da Internet; assistência empresarial 

relacionada com a facilitação de transacções comer-

ciais através de redes informáticas locais e globais; es-

tudos de mercado e serviços de consultoria empresa-

rial; serviços de consultadoria empresarial relaciona-

dos com a facilitação da realização de negócios através 

de redes informáticas locais e globais localizando e 

prestando referências para a entrega de uma ampla va-

riedade de actividades e produtos e serviços de consu-

mo; serviços de administração comercial para o pro-

cessamento de vendas feitas através da Internet; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de vendas, 

negócios comerciais e de informações promocionais; 

actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria na área da disponibilização 

de conhecimento relacionado com a web; serviços de 

consultadoria na área da colaboração on-line e tecno-

logias de colaboração (negócio ou comercial); serviços 

de consultadoria nas áreas de vendas e marketing; ser-

viços de gestão de projectos comerciais; serviços de 

gestão de projectos comerciais relacionados com o de-

senvolvimento, preparação, organização, produção, 

gravação, monitorização e seguimento de eventos na 

web, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários; divulgação de infor-

mação empresarial de bens e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e globais; serviços 

de consultoria empresarial relacionados com o forne-

cimento de um web site numa rede informática global 

através do qual terceiros podem oferecer e procurar 

bens e serviços, colocar, determinar o estado de po-

tenciais clientes e de encomendas e de concretizá-las, 

celebrar contratos e desenvolver transacções comer-

ciais; prestação de serviços de encomendas informati-

zadas on-line; organização, exploração e supervisão de 

planos de fidelização e incentivo; serviços de publici-

dade prestados através da internet; produção de publi-

cidade televisiva e radiofónica; venda em hasta pública 

[leilão]; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagem de opinião; processamento de dados; servi-

ços de agências de publicidade; serviços de publicidade 

para terceiros; publicidade de bens e serviços de ter-

ceiros através de redes informáticas locais e globais; 

aluguer de espaços publicitários em meios de comuni-

cação; serviços de promoção de marketing; publicação 

de materiais de publicidade; aluguer de stands de ven-

das; serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); 

marketing de imóveis disponíveis; disseminação 

de materiais de publicidade, actualização de materiais 

de publicidade, compilação de publicidade para uso 

em páginas web na Internet; aluguer de espaços publi-

citários; a reunião, para o benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-
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tir de um “website” de produtos generalizados na In-

ternet e num ponto de venda por grosso; a reunião, 

para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir 

comodamente esses produtos a partir de um catálogo 

de produtos generalizados através de encomendas pos-

tais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para 

o benefício de terceiros, de uma variedade de produ-

tos, permitindo aos clientes visionar e adquirir como-

damente esses produtos a partir de pontos de venda a 

retalho; venda a retalho e por grosso de aparelhos para 

codificar e descodificar sinais, aparelhos e instrumen-

tos para comunicação de dados, comunicação por saté-

lite e telecomunicações, instrumentos e software in-

formático para comunicação com redes de computado-

res e sítios na rede, monitores para exibição, hardware 

de computador para uso na transmissão, recepção, exi-

bição e manipulação de textos, vídeos e dados de ví-

deo, áudio e dados de áudio, fotografias e outros con-

teúdos multimédia, leitores de media digital, aparelhos 

protectores, semicondutores, circuitos de memória in-

tegrada semicondutoras, chips de memória semicondu-

tores, controladores de memória semicondutoras, cir-

cuitos integrados de memória semicondutores, chips 

processadores semicondutores, processadores semi-

condutores, microcontroladores, unidades (electróni-

cas) microcontroladores, chips [circuitos integrados], 

chips de computador, unidades centrais de processa-

mento (CPU), chips de computador RISC-V e unida-

des centrais de processamento, chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos de 

instruções, telefones, conjuntos portáteis para telemó-

vel, acessórios para telemóveis, produtos electrónicos 

e de telecomunicações, hardware e software, baterias, 

carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a repro-

dução de dados, informações, imagens e/ou som, me-

tais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de 

impressão, papelaria, cartões codificados magnetica-

mente e não codificados magneticamente, mobiliário, 

molduras, utensílios para uso doméstico e para a cozi-

nha, artigos de vidro, porcelana, e terracota, tecidos, 

vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, bo-

tões, faixas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, car-

petes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, produ-

tos químicos destinados à indústria, à ciência, à foto-

grafia e à agricultura, tintas, vernizes, lacas, produtos 

de higiene pessoal, sabões, produtos de perfumaria, 

cosméticos, loções capilares e corporais, óleos essen-

ciais, preparações para limpar e branquear, lubrifican-

tes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, 

veterinárias e sanitárias, serralharia e quinquilharia 

metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, 

lâminas e ferramentas manuais, computadores, máqui-

nas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, 

instrumentos fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúr-

gicos e médicos, aparelhos de iluminação, de aqueci-

mento, de produção de vapor, de cozedura, de refrige-

ração, de secagem, de ventilação, de distribuição de 

água e instalações sanitárias, veículos, armas de fogo, 

pirotecnia, objectos em prata, instrumentos de relo-

joaria e cronométricos, instrumentos de música, revistas, 

cartões, produtos de papel e de cartão, imagens, má-

quinas de escrever e artigos de escritório, materiais de 

embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e imi-

tações do couro produtos nestas matérias, bolsas de 

mão, bolsas, carteiras, pastas em couro, sacos, baga-

gem, guarda-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, 

tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides para vestuá-

rio, esteiras de mesa, artigos para a costura, cobertu-

ras de cama e de mesa, brinquedos e artigos de des-

porto, alimentos e bebidas, carne, peixe, não vivo, aves 

domésticas, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zidos, doces [geleias] e coulis de frutas [molhos], ovos, 

leite e laticínios, óleos e gorduras para a alimentação, 

café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, pães e bolos, 

condimentos, fruta e legumes frescos, cerveja, águas 

minerais, bebidas de fruta e outras bebidas não alco-

ólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, arti-

gos para fumadores e fósforos; distribuição de material 

publicitário [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; 

serviços de agências de compra e venda para terceiros; 

selecção de produtos e aquisição de produtos por con-

ta de indivíduos e empresas; serviços de encomendas 

para terceiros; serviços retalhistas de grande arma-

zém; serviços de venda a retalho em supermercados; 

serviços de secretariado; organização de exposições 

com fins comerciais ou de publicidade; serviços de as-

sistência empresarial relacionados com a compilação e 

aluguer de listas e correio; investigações em negócios 

comerciais; serviços de referências comerciais e de co-

locação de pessoal; serviços de agências de despacho 

alfandegário (serviços de agências de importação-ex-

portação); serviços de agências de importação-expor-

tação internacionais; arranjo de música, vídeo, conteú-

do audiovisual e multimédia, difusão, e descarga de 

subscrições para terceiros; arranjo de assinatura a ser-

viços de telecomunicação para terceiros; serviços de 
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agências para a subscrição de jornais; reprodução de 

documentos; transcrição de comunicações (incluindo a 

escrita em papel stencil [papel para mimeógrafo]); alu-

guer de equipamento de escritório; gestão do relacio-

namento com clientes; gestão de empresas em relação 

a comércio electrónico; gestão e administração de em-

presas de empresas em relação a comércio electrónico; 

contabilidade; serviços de contabilidade; serviços de 

resposta telefónica (para assinantes ausentes); serviços 

de resposta telefónica (para terceiros); gestão de pes-

soal; serviços de beneficência, nomeadamente a admi-

nistração de negócios relacionados com a organização 

e a realização de projectos de programas de volunta-

riado e de serviços comunitários; administração co-

mercial do licenciamento de produtos e serviços para 

terceiros; serviços de consultadoria em matéria de ges-

tão corporativa; serviços de intermediação comercial; 

gestão de negócios comerciais para prestadores de ser-

viços em regime de freelance; negociação e conclusão 

de transações comerciais para terceiros; serviços de 

gestão de projectos comerciais para projectos de cons-

trução; fornecimento de informações de negócios; for-

necimento de informação estatística empresarial; for-

necimento de informações em matéria de contactos 

comerciais; fornecimento de informações comerciais 

através de um website; serviços de consultadoria, in-

formação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados; tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165263

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

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 : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 

eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão 

de mensagens, informações, dados, documentos e 

imagens auxiliada por computador; transmissão de 

fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; 

aluguer de modems; serviços de comunicação de da-

dos por meios electrónicos; aluguer de equipamento 

de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de 

serviços de telecomunicações para a recolha, trans-

missão e entrega de dados por meios electrónicos; 

intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, 

texto e gráficos acessíveis através de redes informá-

ticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de tele-

móveis; fornecimento de serviços de telecomunicações 

para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de 

correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens 

animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, com-

putador e satélite; transmissão, difusão e recepção de 
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áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto 

em formato comprimido ou descomprimido e tanto 

em tempo real ou tempo diferido; transmissão, difusão 

e recepção de media electrónica, conteúdo multimé-

dia, vídeos, filmes, imagens, fotografias, texto, fotos, 

conteúdos gerados por usuários, conteúdo áudio, e 

informação em forma compressa ou não compressa em 

tempo real ou transmitido posteriormente; serviços 

de telecomunicação, incluindo, transmissão electró-

nica de áudio, vídeo e ficheiros multimédia através da 

televisão, cabo, a Internet, e redes globais de comu-

nicação sem fios; transmissões electrónicas e difusão 

de material de áudio, vídeo, e conteúdo multimédia 

descarregável através de redes informáticas e de co-

municação; serviços de difusão de material áudio, de 

vídeos, filmes e conteúdo multimédia através de subs-

crições electrónicas; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão 

de ordens; serviços de videoconferência; comunicação 

por painéis de afixação electrónicos que permitem 

aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis 

de afixação electrónicos contendo informação de ima-

gens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de te-

ledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-

-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão e trans-

missão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas 

interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; 

transmissão de informação relacionada com compras 

“on-line” e serviços de venda a retalho em geral; ser-

viços de transmissão de “video-on-demand”; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma 

base de dados de computador na rede mundial de 

computadores para procurar e recolher informações, 

dados, “websites” e meios disponíveis em redes de 

computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a 

uma base de dados de computadores contendo publi-

cações electrónicas, painéis de afixação, bases de da-

dos e informação acessível via computador; operação 

de “chat rooms” (serviços de “chat room”); acesso de 

utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais 

de computadores para a transferência e disseminação 

de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um “website” numa rede mundial de com-

putadores através da qual terceiros podem oferecer 

produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, 

efectuar contractos e transaccionar negócios; forne-

cimento de acesso a um “website” interactivo numa 

rede mundial de computadores para terceiros coloca-

rem informações, responderem a pedidos e colocarem 

e efectuarem encomendas para produtos, serviços e 

oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente serviços de mensagens digitais 

numéricas e de texto; transmissão de informação por 

comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de 

comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

“web”; serviços de comunicação electrónica para esta-

belecer “chat rooms” virtuais via mensagens de texto; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utiliza-

dores de computadores referentes a produtos, serviços 

e informações e oportunidades de negócios; forneci-

mento de um painel de afixação interactivo em linha 

para a colocação, promoção, venda e revenda de itens 

via uma rede global de computadores; fornecimento 

de serviços de correio electrónico e reenvio de correio 

electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via com-

putadores e redes de computadores, e via uma rede 

de comunicações mundial; fornecimento de acesso a 

computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis 

de afixação e bases de dados interactivas em linha; for-

necimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e 

mundiais; fornecimento de acesso e recursos para vi-

deoconferência e/ou conferência telefónica à distância; 

fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” 

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; transmissão, difusão e fluxo 

de áudio e vídeo através de computadores, redes de 

computador e redes globais de comunicação; difusão 

de dados; serviços de difusão de vídeo, áudio e televi-

são; provisão de difusão de dados a terceiros, nome-

adamente, providenciamento a terceiros do acesso a 

dados remotos armazenados e software informático; 

tudo incluído na classe 38.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165264

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relacionadas com entretenimento ou edu-

cação, disponibilizadas on-line através de uma base 

de dados informática ou da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de websites de MP3 (Moving Picture Experts 

Group-1 audio layer 3) na Internet; serviços de entre-

tenimento e de educação relacionados com o planea-

mento, produção e distribuição de som, imagens, mú-

sica digital, filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais 

visuais ou audiovisuais para a difusão em televisão 

por cabo, canais de satélite, na Internet ou sistemas de 

ligações por fios ou sem fios e noutros meios de comu-

nicação; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; provisão de informação sobre entretenimento, 

conteúdo multimédia, programas televisivos de entre-

tenimento e provisão de filmes em linha; provisão de 

filmes não descarregáveis e shows de televisão através 

de serviços de transmissão de vídeos a pedido; provi-

são de serviços de entretenimento através de uma rede 

global de comunicação relacionada com sítios na inter-

net apresentando uma vasta variedade de informações 

relacionadas com o entretenimento de interesse geral 

para filmes, programas de shows de televisão, comédia, 

vídeos musicais, clipes de filmes, fotografias, e outras 

matérias de multimedia; provisão online de vídeo clips 

não descarregáveis e outros conteúdos multimédia di-

gitais contendo áudio, vídeo, obras de arte, e/ou texto 

de ou relacionados com séries de televisão correntes; 

provisão de informação, opiniões e recomendações re-

lacionadas com filmes e shows de televisão através de 

um sítio na rede e serviços de transmissão de vídeos 

por pedido; provisão de informação, notícias e comen-

tários relacionados com entretenimento; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de forma-

ção em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; fornecimento de vídeojogos, jogos de compu-

tador, som ou imagens, ou filmes através de redes de 

telecomunicações ou informáticas; fornecimento de 

jogos de computador on-line e de campeonatos; pres-

tação on-line de vídeos (não descarregáveis); provisão 

de publicações eletrónicas difundidas online através 

da internet ou através de redes informáticas ou base 

de dados informáticas; publicação de textos, livros e 

jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; publicação 

de jornais, revistas e periódicos; prestação de publica-

ções electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e 

formação, de forma interactiva e sem ser interactiva; 

concepção de cursos, exames e qualificações educa-

tivas; serviços de formação relacionados com a saúde 

ocupacional e segurança, e preservação de meio am-

biente; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de 

provas de vinhos; fornecimento de informações educa-

tivas sobre materiais de pesquisa e serviços de agência 

dos mesmos; organização, planeamento, e gestão de 

seminários; treino de animais; serviços de instruções 

relacionados com o funcionamento de máquinas e 

equipamento, incluindo equipamento audiovisual, 

utilizado na produção de programas de difusão; pres-

tação de informações relacionados com actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, des-
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portivas, sociais e culturais; organização, realização e 

apresentação de concursos de canções; organização, 

realização e apresentação de concertos; organização, 

realização e apresentação de concursos de eventos e 

competições com fins de educação ou entretenimento; 

organização, realização e apresentação de concursos 

de televisão e missões; organização, realização e for-

necimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e workshops de formação; organização e 

condução de exibições para fins culturais ou educacio-

nais, espetáculos de moda, espetáculos educativos e 

performances e espetáculos culturais; serviços de ex-

posições e galerias de arte; serviços de galerias de arte 

relacionados com o aluguer de obras de arte; serviços 

de agência de bilhetes para entretenimento; serviços de 

entretenimento musical; aluguer de gravações sonoras; 

produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

serviços de programação televisiva “premium” ou por 

pagamento e serviços de programação televisiva; pla-

neamento de programas de entretenimento televisivos; 

preparação e produção de programas de televisão; ser-

viços de entretenimento relacionado com o desenvolvi-

mento, criação, produção, distribuição, e pós-produção 

de filmes, shows de televisão, reality shows, eventos 

especiais e conteúdo multimédia de entretenimento; 

serviços de entretenimento relacionado com peças de 

teatro ao vivo, musicais e espectáculos de comédia; 

fornecimento de informações, dados, gráficos, som, 

música, vídeos, animação e texto para fins de entrete-

nimento; serviços de jogos; prestação de instalações 

recreativas, desportivas e de ginástica; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de entretenimento de clubes 

de entretenimento, discotecas, desfiles de moda e clu-

bes nocturnos; serviços de clubes relacionados com en-

tretenimento, educação e serviços culturais; realização 

da difusão de programas; exploração de estúdios áudio 

e visuais; exploração de instalações desportivas; explo-

ração de instalações para filmes, espectáculos, peças, 

música ou formação educacional; serviços de reservas 

de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e 

leasing de aparelhos de televisão; serviços bibliotecá-

rios; serviços de biblioteca de arquivo; legendagem; in-

terpretação de linguagem gestual; aluguer de cassetes 

vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas jo-

gos; aluguer de equipamento de jogos arcade; aluguer 

de imagens; serviços de fotografia; tradução e interpre-

tação; serviços de intérpretes linguísticos; programas 

educativos e de formação na área da gestão do risco; 

programas educativos e de formação relacionados 

com certificações; provisão de notícias educacionais 

e de entretenimento; organização de lotarias; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165265

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

computação em nuvem; serviços de fornecimento de 

alojamento em nuvem; prestação de utilização tem-

porária de software não-descarregável em nuvem e 

software de computação em nuvem; fornecimento 

de sistemas informáticos virtuais e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvem; 

software como serviço [SaaS]; serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, 

documentos, e imagens através da Internet; serviços 

informáticos relacionados com a provisão de um aces-

so em linha a base de dados interactivas apresentando 

programação de filmes, pré-visualizações, trailers, 

actividades desportivas, concertos, notícias sobre 

celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; provedor de serviços de aplicação [ASP], 

nomeadamente, alojamento de aplicações de software 

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

cação [ASP] para a prestação de software na área de 

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências, 

e processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 
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de software; fornecimento de um website apresentan-

do tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; serviços informáticos, 

nomeadamente, criação de uma comunidade on-line 

onde utilizadores registados podem participar em dis-

cussões, recolher reacções dos seus pares, constituir 

comunidades virtuais, participar em serviços de redes 

sociais, e partilhar documentos; provisão online de 

software informático não descarregável e aplicações 

informáticas para a difusão de materiais de áudio, 

materiais de vídeo, vídeos, música e imagens; serviços 

informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sites e recursos em redes informáticas; 

disponibilização de motores de pesquisa na internet; 

alojamento de aplicações de software para a procura e 

recuperação de informação de bases de dados e redes 

informáticas; serviços informáticos relacionados com 

o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; 

pesquisa e desenvolvimento relacionado com semicon-

dutores, circuitos integrados semicondutores, chips de 

memória semicondutores, controladores de memória 

semicondutoras, circuitos integrados de memória se-

micondutores, chips processadores semicondutores, 

processadores semicondutores, microcontroladores, 

unidades (electrónicas) microcontroladores, microcon-

troladores de baixa tensão, chips [circuitos integrados], 

chips de computador, unidades centrais de processa-

mento (CPU), chips de computador RISC-V e unida-

des centrais de processamento, chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos de 

instruções; concepção de computadores, computado-

res portáteis (“notebooks”), computadores portáteis 

(“laptops”), computadores portáteis e computadores 

de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção 

de telemóveis e smartphones; concepção de câmaras 

digitais; serviços de computadores; serviços informá-

ticos relacionados com a procura personalizável em 

bases de dados informáticas e websites; programação 

de computadores; serviços de integração de sistemas 

informáticos; análise informática; programação de 

computadores para a defesa contra vírus; serviços de 

software de sistemas de computador; design de software; 

design de sistemas de computador; concepção e desen-

volvimento de páginas Web; alojamento de websites; 

alojamento de aplicações; consultoria em software; 

codificação e descodificação de sinais informáticos 

e electrónicos; conversão de dados ou documentos 

de suporte físico para formato eletrónico; serviços 

informáticos relacionados com a certificação de tran-

sacções comerciais e a preparação de relatórios em re-

lação sobre as mesmas; serviços de informações sobre 

computadores e redes informáticas; fornecimento de 

programas de gestão de riscos de segurança informáti-

ca; serviços de informação, conhecimento, e testes em 

matéria de segurança informática; serviços de garantia 

de qualidade; serviços de segurança para controlo de 

acesso a computadores (serviços de segurança de com-

putador), redes electrónicas e bases de dados; seguran-

ça da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria na área de seguran-

ça de dados; consultadoria tecnológica em relação a 

segurança de telecomunicações; serviços de segurança 

de redes de comunicação informatizada; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web 

e segurança de redes informáticas de comunicações; 

serviços de consultadoria na área da Internet, rede in-

formática mundial e segurança de redes de comunica-

ção informatizadas, serviços de segurança informática; 

serviços de autenticação para segurança informática; 

serviços informáticos relacionados com a autenticação 

online de assinaturas electrónicas; backup externo de 

dados; armazenamento electrónico de dados; infor-

mações sobre tecnologia e programação informáticas 

através de um website; aluguer de software de entre-

tenimento; serviços de cartografia; serviços de assis-

tência técnica (consultadoria técnica) relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; assessoria em tec-

nologia informática prestada a utilizadores da Internet 

através de uma linha directa de apoio; prestação de in-

formações técnicas a pedido explícito de utilizadores 

finais por meio telefónico ou de uma rede informática 

mundial; estudos de projectos técnicos; serviços de tes-

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura 

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165266

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12
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[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho, aparelhos de respira-

ção para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-

seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de vídeojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; software in-

formático descarregável para difusão de áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia em telemóveis, tabletes, dispo-

sitivos móveis, computadores e televisões; aplicações 

de software para a difusão de áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia em telemóveis, tabletes, dispositivos mó-

veis, computadores e televisões; software informático 

para a difusão de conteúdo audiovisual e multimédia 

através da internet e redes de comunicação global; 

software para pesquisa, organização, e recomendação 

de conteúdos de multimédia; filmes descarregáveis e 

shows de televisão fornecidos através de serviços de 

vídeos por pedido; filmes descarregáveis e shows de 

televisão; desenhos animados e filmes; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-V 

e u n id ade s c ent ra i s de pro c e s sa mento; ch ip s 
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de computador e unidades centrais de processamento 

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos; 

cartões de memória para máquinas de vídeojogos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

portáteis (laptops), computadores portáteis, compu-

tadores portáteis; computadores tablet; assistentes 

pessoais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de 

telecomunicações; esteiras para o rato; conjuntos por-

táteis para telemóvel; acessórios para telemóveis; tele-

móveis; smartphones; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; 

servidores informáticos; aparelhos para codificar e 

descodificar sinais; aparelhos e instrumentos para 

comunicação de dados, comunicação por satélite e te-

lecomunicações; instrumentos e software informático 

para comunicação com redes de computadores e sítios 

na rede; monitores para exibição; hardware de com-

putador para uso na transmissão, recepção, exibição e 

manipulação de textos, vídeos e dados de vídeo, áudio 

e dados de áudio, fotografias e outros conteúdos multi-

média; leitores de media digital; aparelhos protectores; 

hardware para ligação a redes informáticas e de tele-

comunicações; adaptadores, comutadores, dispositivos 

de encaminhamento e centrais de redes informáticas; 

modems e cartões e dispositivos de comunicação sem 

fios e com fios; suportes para laptops, sacos para com-

putadores; hardware e firmware; dispositivos de extin-

ção de fogo; sistemas de navegação para automóveis; 

discos compactos; câmaras de segurança; unidades 

móveis de radiodifusão e teledifusão; equipamento de 

teledifusão; Aparelhos de televisão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165267

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de transacções on-line relacionados com lei-

lões electrónicos e prestação de avaliações comerciais 

em relativo àqueles; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; fornecimento de infor-

mações de vendas, empresas, publicidade e promoções 

através de uma rede informática global e através da 

Internet; apresentação de produtos nos meios de co-

municação, para fins de venda a retalho; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

sarial relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; leilões através da Internet; assistência empresarial 

relacionada com a facilitação de transacções comer-

ciais através de redes informáticas locais e globais; es-

tudos de mercado e serviços de consultoria empresa-

rial; serviços de consultadoria empresarial relaciona-

dos com a facilitação da realização de negócios através 

de redes informáticas locais e globais localizando e 

prestando referências para a entrega de uma ampla va-

riedade de actividades e produtos e serviços de consu-

mo; serviços de administração comercial para o pro-

cessamento de vendas feitas através da Internet; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de vendas, 

negócios comerciais e de informações promocionais; 

actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria na área da disponibilização 

de conhecimento relacionado com a web; serviços de 

consultadoria na área da colaboração on-line e tecno-

logias de colaboração (negócio ou comercial); serviços 
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de consultadoria nas áreas de vendas e marketing; ser-

viços de gestão de projectos comerciais; serviços de 

gestão de projectos comerciais relacionados com o de-

senvolvimento, preparação, organização, produção, 

gravação, monitorização e seguimento de eventos na 

web, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários; divulgação de infor-

mação empresarial de bens e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e globais; serviços 

de consultoria empresarial relacionados com o forne-

cimento de um web site numa rede informática global 

através do qual terceiros podem oferecer e procurar 

bens e serviços, colocar, determinar o estado de po-

tenciais clientes e de encomendas e de concretizá-las, 

celebrar contratos e desenvolver transacções comer-

ciais; prestação de serviços de encomendas informati-

zadas on-line; organização, exploração e supervisão de 

planos de fidelização e incentivo; serviços de publici-

dade prestados através da internet; produção de publi-

cidade televisiva e radiofónica; venda em hasta pública 

[leilão]; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagem de opinião; processamento de dados; servi-

ços de agências de publicidade; serviços de publicidade 

para terceiros; publicidade de bens e serviços de ter-

ceiros através de redes informáticas locais e globais; 

aluguer de espaços publicitários em meios de comuni-

cação; serviços de promoção de marketing; publicação 

de materiais de publicidade; aluguer de stands de ven-

das; serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); 

marketing de imóveis disponíveis; disseminação 

de materiais de publicidade, actualização de materiais 

de publicidade, compilação de publicidade para uso 

em páginas web na Internet; aluguer de espaços publi-

citários; a reunião, para o benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-

tir de um “website” de produtos generalizados na In-

ternet e num ponto de venda por grosso; a reunião, 

para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir 

comodamente esses produtos a partir de um catálogo 

de produtos generalizados através de encomendas pos-

tais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para 

o benefício de terceiros, de uma variedade de produ-

tos, permitindo aos clientes visionar e adquirir como-

damente esses produtos a partir de pontos de venda a 

retalho; venda a retalho e por grosso de aparelhos para 

codificar e descodificar sinais, aparelhos e instrumen-

tos para comunicação de dados, comunicação por saté-

lite e telecomunicações, instrumentos e software in-

formático para comunicação com redes de computado-

res e sítios na rede, monitores para exibição, hardware 

de computador para uso na transmissão, recepção, exi-

bição e manipulação de textos, vídeos e dados de ví-

deo, áudio e dados de áudio, fotografias e outros con-

teúdos multimédia, leitores de media digital, aparelhos 

protectores, semicondutores, circuitos de memória in-

tegrada semicondutoras, chips de memória semicondu-

tores, controladores de memória semicondutoras, cir-

cuitos integrados de memória semicondutores, chips 

processadores semicondutores, processadores semi-

condutores, microcontroladores, unidades (electróni-

cas) microcontroladores, chips [circuitos integrados], 

chips de computador, unidades centrais de processa-

mento (CPU), chips de computador RISC-V e unida-

des centrais de processamento, chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos de 

instruções, telefones, conjuntos portáteis para telemó-

vel, acessórios para telemóveis, produtos electrónicos 

e de telecomunicações, hardware e software, baterias, 

carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a repro-

dução de dados, informações, imagens e/ou som, me-

tais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de 

impressão, papelaria, cartões codificados magnetica-

mente e não codificados magneticamente, mobiliário, 

molduras, utensílios para uso doméstico e para a cozi-

nha, artigos de vidro, porcelana, e terracota, tecidos, 

vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, bo-

tões, faixas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, car-

petes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, produ-

tos químicos destinados à indústria, à ciência, à foto-

grafia e à agricultura, tintas, vernizes, lacas, produtos 

de higiene pessoal, sabões, produtos de perfumaria, 

cosméticos, loções capilares e corporais, óleos essen-

ciais, preparações para limpar e branquear, lubrifican-

tes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, 

veterinárias e sanitárias, serralharia e quinquilharia 

metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, 

lâminas e ferramentas manuais, computadores, máqui-

nas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, 

instrumentos fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúr-

gicos e médicos, aparelhos de iluminação, de aqueci-

mento, de produção de vapor, de cozedura, de refrige-

ração, de secagem, de ventilação, de distribuição de 

água e instalações sanitárias, veículos, armas de fogo, 

pirotecnia, objectos em prata, instrumentos de relojoa-

ria e cronométricos, instrumentos de música, revistas, 

cartões, produtos de papel e de cartão, imagens, má-
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quinas de escrever e artigos de escritório, materiais de 

embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e imi-

tações do couro produtos nestas matérias, bolsas de 

mão, bolsas, carteiras, pastas em couro, sacos, baga-

gem, guarda-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, 

tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides para vestuá-

rio, esteiras de mesa, artigos para a costura, cobertu-

ras de cama e de mesa, brinquedos e artigos de des-

porto, alimentos e bebidas, carne, peixe, não vivo, aves 

domésticas, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zidos, doces [geleias] e coulis de frutas [molhos], ovos, 

leite e laticínios, óleos e gorduras para a alimentação, 

café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, pães e bolos, 

condimentos, fruta e legumes frescos, cerveja, águas 

minerais, bebidas de fruta e outras bebidas não alco-

ólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, arti-

gos para fumadores e fósforos; distribuição de material 

publicitário [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; 

serviços de agências de compra e venda para terceiros; 

selecção de produtos e aquisição de produtos por con-

ta de indivíduos e empresas; serviços de encomendas 

para terceiros; serviços retalhistas de grande arma-

zém; serviços de venda a retalho em supermercados; 

serviços de secretariado; organização de exposições 

com fins comerciais ou de publicidade; serviços de as-

sistência empresarial relacionados com a compilação e 

aluguer de listas e correio; investigações em negócios 

comerciais; serviços de referências comerciais e de co-

locação de pessoal; serviços de agências de despacho 

alfandegário (serviços de agências de importação-ex-

portação); serviços de agências de importação-expor-

tação internacionais; arranjo de música, vídeo, conteú-

do audiovisual e multimédia, difusão, e descarga de 

subscrições para terceiros; arranjo de assinatura a ser-

viços de telecomunicação para terceiros; serviços de 

agências para a subscrição de jornais; reprodução de 

documentos; transcrição de comunicações (incluindo a 

escrita em papel stencil [papel para mimeógrafo]); alu-

guer de equipamento de escritório; gestão do relacio-

namento com clientes; gestão de empresas em relação 

a comércio electrónico; gestão e administração de em-

presas de empresas em relação a comércio electrónico; 

contabilidade; serviços de contabilidade; serviços de 

resposta telefónica (para assinantes ausentes); serviços 

de resposta telefónica (para terceiros); gestão de pes-

soal; serviços de beneficência, nomeadamente a admi-

nistração de negócios relacionados com a organização 

e a realização de projectos de programas de volunta-

riado e de serviços comunitários; administração co-

mercial do licenciamento de produtos e serviços para 

terceiros; serviços de consultadoria em matéria de ges-

tão corporativa; serviços de intermediação comercial; 

gestão de negócios comerciais para prestadores de ser-

viços em regime de freelance; negociação e conclusão 

de transações comerciais para terceiros; serviços de 

gestão de projectos comerciais para projectos de cons-

trução; fornecimento de informações de negócios; for-

necimento de informação estatística empresarial; for-

necimento de informações em matéria de contactos 

comerciais; fornecimento de informações comerciais 

através de um website; serviços de consultadoria, in-

formação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados; tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165268

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

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 : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 

eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 
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dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão 

de mensagens, informações, dados, documentos e 

imagens auxiliada por computador; transmissão de 

fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; 

aluguer de modems; serviços de comunicação de da-

dos por meios electrónicos; aluguer de equipamento 

de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de 

serviços de telecomunicações para a recolha, trans-

missão e entrega de dados por meios electrónicos; 

intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, 

texto e gráficos acessíveis através de redes informá-

ticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de tele-

móveis; fornecimento de serviços de telecomunicações 

para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de 

correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens 

animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, com-

putador e satélite; transmissão, difusão e recepção de 

áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto 

em formato comprimido ou descomprimido e tanto 

em tempo real ou tempo diferido; transmissão, difusão 

e recepção de media electrónica, conteúdo multimé-

dia, vídeos, filmes, imagens, fotografias, texto, fotos, 

conteúdos gerados por usuários, conteúdo áudio, e 

informação em forma compressa ou não compressa 

em tempo real ou transmitido posteriormente; servi-

ços de telecomunicação, incluindo, transmissão elec-

trónica de áudio, vídeo e ficheiros multimédia através 

da televisão, cabo, a Internet, e redes globais de comu-

nicação sem fios; transmissões electrónicas e difusão 

de material de áudio, vídeo, e conteúdo multimédia 

descarregável através de redes informáticas e de co-

municação; serviços de difusão de material áudio, de 

vídeos, filmes e conteúdo multimédia através de subs-

crições electrónicas; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão 

de ordens; serviços de videoconferência; comunicação 

por painéis de afixação electrónicos que permitem 

aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis 

de afixação electrónicos contendo informação de ima-

gens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de 

teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-

-per-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão 

e transmissão de programas de rádio e de televisão; 

difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada 

com compras “on-line” e serviços de venda a retalho 

em geral; serviços de transmissão de “video-on-de-

mand”; serviços de agência de notícias; fornecimento 

de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher 

informações, dados, “websites” e meios disponíveis 

em redes de computadores; fornecimento de acesso ao 

utilizador a uma base de dados de computadores con-

tendo publicações electrónicas, painéis de afixação, 

bases de dados e informação acessível via computador; 

operação de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informa-

ção mundiais de computadores para a transferência e 

disseminação de uma vasta quantidade de informação; 

fornecimento de acesso a um “website” numa rede 

mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar 

encomendas, efectuar contractos e transaccionar negó-

cios; fornecimento de acesso a um “website” interacti-

vo numa rede mundial de computadores para terceiros 

colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

“web”; serviços de comunicação electrónica para esta-

belecer “chat rooms” virtuais via mensagens de texto; 
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fornecimento de painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utiliza-

dores de computadores referentes a produtos, serviços 

e informações e oportunidades de negócios; forneci-

mento de um painel de afixação interactivo em linha 

para a colocação, promoção, venda e revenda de itens 

via uma rede global de computadores; fornecimento 

de serviços de correio electrónico e reenvio de correio 

electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via com-

putadores e redes de computadores, e via uma rede 

de comunicações mundial; fornecimento de acesso a 

computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis 

de afixação e bases de dados interactivas em linha; for-

necimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e 

mundiais; fornecimento de acesso e recursos para vi-

deoconferência e/ou conferência telefónica à distância; 

fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” 

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; transmissão, difusão e fluxo 

de áudio e vídeo através de computadores, redes de 

computador e redes globais de comunicação; difusão 

de dados; serviços de difusão de vídeo, áudio e televi-

são; provisão de difusão de dados a terceiros, nomeada-

mente, providenciamento a terceiros do acesso a dados 

remotos armazenados e software informático; tudo 

incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165269

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relacionadas com entretenimento ou edu-

cação, disponibilizadas on-line através de uma base 

de dados informática ou da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de websites de MP3 (Moving Picture Experts 

Group-1 audio layer 3) na Internet; serviços de entre-

tenimento e de educação relacionados com o planea-

mento, produção e distribuição de som, imagens, mú-

sica digital, filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais 

visuais ou audiovisuais para a difusão em televisão 

por cabo, canais de satélite, na Internet ou sistemas de 

ligações por fios ou sem fios e noutros meios de comu-

nicação; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; provisão de informação sobre entretenimento, 

conteúdo multimédia, programas televisivos de entre-

tenimento e provisão de filmes em linha; provisão de 

filmes não descarregáveis e shows de televisão através 

de serviços de transmissão de vídeos a pedido; provi-

são de serviços de entretenimento através de uma rede 

global de comunicação relacionada com sítios na inter-

net apresentando uma vasta variedade de informações 

relacionadas com o entretenimento de interesse geral 

para filmes, programas de shows de televisão, comédia, 

vídeos musicais, clipes de filmes, fotografias, e outras 

matérias de multimedia; provisão online de vídeo clips 

não descarregáveis e outros conteúdos multimédia di-

gitais contendo áudio, vídeo, obras de arte, e/ou texto 

de ou relacionados com séries de televisão correntes; 

provisão de informação, opiniões e recomendações re-

lacionadas com filmes e shows de televisão através de 

um sítio na rede e serviços de transmissão de vídeos 

por pedido; provisão de informação, notícias e comen-

tários relacionados com entretenimento; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de forma-

ção em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços 
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de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; fornecimento de vídeojogos, jogos de compu-

tador, som ou imagens, ou filmes através de redes de 

telecomunicações ou informáticas; fornecimento de 

jogos de computador on-line e de campeonatos; pres-

tação on-line de vídeos (não descarregáveis); provisão 

de publicações eletrónicas difundidas online através 

da internet ou através de redes informáticas ou base 

de dados informáticas; publicação de textos, livros e 

jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; publicação 

de jornais, revistas e periódicos; prestação de publica-

ções electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e 

formação, de forma interactiva e sem ser interactiva; 

concepção de cursos, exames e qualificações educa-

tivas; serviços de formação relacionados com a saúde 

ocupacional e segurança, e preservação de meio am-

biente; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de 

provas de vinhos; fornecimento de informações educa-

tivas sobre materiais de pesquisa e serviços de agência 

dos mesmos; organização, planeamento, e gestão de 

seminários; treino de animais; serviços de instruções 

relacionados com o funcionamento de máquinas e 

equipamento, incluindo equipamento audiovisual, 

utilizado na produção de programas de difusão; pres-

tação de informações relacionados com actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, des-

portivas, sociais e culturais; organização, realização e 

apresentação de concursos de canções; organização, 

realização e apresentação de concertos; organização, 

realização e apresentação de concursos de eventos e 

competições com fins de educação ou entretenimento; 

organização, realização e apresentação de concursos 

de televisão e missões; organização, realização e for-

necimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e workshops de formação; organização e 

condução de exibições para fins culturais ou educacio-

nais, espetáculos de moda, espetáculos educativos e 

performances e espetáculos culturais; serviços de ex-

posições e galerias de arte; serviços de galerias de arte 

relacionados com o aluguer de obras de arte; serviços 

de agência de bilhetes para entretenimento; serviços 

de entretenimento musical; aluguer de gravações sono-

ras; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

serviços de programação televisiva “premium” ou por 

pagamento e serviços de programação televisiva; pla-

neamento de programas de entretenimento televisivos; 

preparação e produção de programas de televisão; ser-

viços de entretenimento relacionado com o desenvolvi-

mento, criação, produção, distribuição, e pós-produção 

de filmes, shows de televisão, reality shows, eventos 

especiais e conteúdo multimédia de entretenimento; 

serviços de entretenimento relacionado com peças de 

teatro ao vivo, musicais e espectáculos de comédia; 

fornecimento de informações, dados, gráficos, som, 

música, vídeos, animação e texto para fins de entrete-

nimento; serviços de jogos; prestação de instalações 

recreativas, desportivas e de ginástica; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de entretenimento de clubes 

de entretenimento, discotecas, desfiles de moda e clu-

bes nocturnos; serviços de clubes relacionados com en-

tretenimento, educação e serviços culturais; realização 

da difusão de programas; exploração de estúdios áudio 

e visuais; exploração de instalações desportivas; explo-

ração de instalações para filmes, espectáculos, peças, 

música ou formação educacional; serviços de reservas 

de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e 

leasing de aparelhos de televisão; serviços bibliotecá-

rios; serviços de biblioteca de arquivo; legendagem; in-

terpretação de linguagem gestual; aluguer de cassetes 

vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas jo-

gos; aluguer de equipamento de jogos arcade; aluguer 

de imagens; serviços de fotografia; tradução e interpre-

tação; serviços de intérpretes linguísticos; programas 

educativos e de formação na área da gestão do risco; 

programas educativos e de formação relacionados 

com certificações; provisão de notícias educacionais 

e de entretenimento; organização de lotarias; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165270

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.
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 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

computação em nuvem; serviços de fornecimento de 

alojamento em nuvem; prestação de utilização tem-

porária de software não-descarregável em nuvem e 

software de computação em nuvem; fornecimento 

de sistemas informáticos virtuais e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvem; 

software como serviço [SaaS]; serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, 

documentos, e imagens através da Internet; serviços 

informáticos relacionados com a provisão de um aces-

so em linha a base de dados interactivas apresentando 

programação de filmes, pré-visualizações, trailers, 

actividades desportivas, concertos, notícias sobre 

celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; provedor de serviços de aplicação [ASP], 

nomeadamente, alojamento de aplicações de software 

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

cação [ASP] para a prestação de software na área de 

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências, 

e processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; fornecimento de um website apresentan-

do tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; serviços informáticos, 

nomeadamente, criação de uma comunidade on-line 

onde utilizadores registados podem participar em dis-

cussões, recolher reacções dos seus pares, constituir 

comunidades virtuais, participar em serviços de redes 

sociais, e partilhar documentos; provisão online de 

software informático não descarregável e aplicações 

informáticas para a difusão de materiais de áudio, 

materiais de vídeo, vídeos, música e imagens; serviços 

informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sites e recursos em redes informáticas; 

disponibilização de motores de pesquisa na internet; 

alojamento de aplicações de software para a procura e 

recuperação de informação de bases de dados e redes 

informáticas; serviços informáticos relacionados com 

o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; 

pesquisa e desenvolvimento relacionado com semicon-

dutores, circuitos integrados semicondutores, chips de 

memória semicondutores, controladores de memória 

semicondutoras, circuitos integrados de memória se-

micondutores, chips processadores semicondutores, 

processadores semicondutores, microcontroladores, 

unidades (electrónicas) microcontroladores, microcon-

troladores de baixa tensão, chips [circuitos integrados], 

chips de computador, unidades centrais de processa-

mento (CPU), chips de computador RISC-V e unida-

des centrais de processamento, chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos de 

instruções; concepção de computadores, computado-

res portáteis (“notebooks”), computadores portáteis 

(“laptops”), computadores portáteis e computadores 

de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção 

de telemóveis e smartphones; concepção de câmaras 

digitais; serviços de computadores; serviços informá-

ticos relacionados com a procura personalizável em 

bases de dados informáticas e websites; programação 

de computadores; serviços de integração de sistemas 

informáticos; análise informática; programação de 

computadores para a defesa contra vírus; serviços de 

sof tware de sistemas de computador; design de 

software; design de sistemas de computador; concepção e 

desenvolvimento de páginas Web; alojamento de web-

sites; alojamento de aplicações; consultoria em softwa-

re; codificação e descodificação de sinais informáticos 

e electrónicos; conversão de dados ou documentos 

de suporte físico para formato eletrónico; serviços 

informáticos relacionados com a certificação de tran-

sacções comerciais e a preparação de relatórios em re-

lação sobre as mesmas; serviços de informações sobre 

computadores e redes informáticas; fornecimento de 

programas de gestão de riscos de segurança informáti-

ca; serviços de informação, conhecimento, e testes em 

matéria de segurança informática; serviços de garantia 

de qualidade; serviços de segurança para controlo de 

acesso a computadores (serviços de segurança de com-

putador), redes electrónicas e bases de dados; seguran-

ça da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria na área de seguran-

ça de dados; consultadoria tecnológica em relação a 

segurança de telecomunicações; serviços de segurança 

de redes de comunicação informatizada; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web 

e segurança de redes informáticas de comunicações; 
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serviços de consultadoria na área da Internet, rede in-

formática mundial e segurança de redes de comunica-

ção informatizadas, serviços de segurança informática; 

serviços de autenticação para segurança informática; 

serviços informáticos relacionados com a autenticação 

online de assinaturas electrónicas; backup externo de 

dados; armazenamento electrónico de dados; infor-

mações sobre tecnologia e programação informáticas 

através de um website; aluguer de software de entre-

tenimento; serviços de cartografia; serviços de assis-

tência técnica (consultadoria técnica) relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; assessoria em tec-

nologia informática prestada a utilizadores da Internet 

através de uma linha directa de apoio; prestação de in-

formações técnicas a pedido explícito de utilizadores 

finais por meio telefónico ou de uma rede informática 

mundial; estudos de projectos técnicos; serviços de tes-

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura 

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165271

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho, aparelhos de respira-

ção para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-

seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de vídeojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; software in-

formático descarregável para difusão de áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia em telemóveis, tabletes, dispo-

sitivos móveis, computadores e televisões; aplicações 

de software para a difusão de áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia em telemóveis, tabletes, dispositivos mó-

veis, computadores e televisões; software informático 

para a difusão de conteúdo audiovisual e multimédia 

através da internet e redes de comunicação global; 
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software para pesquisa, organização, e recomendação 

de conteúdos de multimédia; filmes descarregáveis e 

shows de televisão fornecidos através de serviços de 

vídeos por pedido; filmes descarregáveis e shows de 

televisão; desenhos animados e filmes; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-V e 

unidades centrais de processamento; chips de compu-

tador e unidades centrais de processamento com con-

juntos de instruções; periféricos informáticos; cartões 

de memória para máquinas de vídeojogos; computa-

dores portáteis (notebooks); computadores portáteis 

(laptops), computadores portáteis, computadores 

portáteis; computadores tablet; assistentes pessoais; 

leitores multimédia portáteis; aparelhos de teleco-

municações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel; acessórios para telemóveis; telemóveis; 

smartphones; câmaras digitais; baterias, carregado-

res de baterias; estações de trabalho informáticas; 

servidores informáticos; aparelhos para codificar e 

descodificar sinais; aparelhos e instrumentos para 

comunicação de dados, comunicação por satélite e te-

lecomunicações; instrumentos e software informático 

para comunicação com redes de computadores e sítios 

na rede; monitores para exibição; hardware de com-

putador para uso na transmissão, recepção, exibição e 

manipulação de textos, vídeos e dados de vídeo, áudio 

e dados de áudio, fotografias e outros conteúdos multi-

média; leitores de media digital; aparelhos protectores; 

hardware para ligação a redes informáticas e de tele-

comunicações; adaptadores, comutadores, dispositivos 

de encaminhamento e centrais de redes informáticas; 

modems e cartões e dispositivos de comunicação sem 

fios e com fios; suportes para laptops, sacos para com-

putadores; hardware e firmware; dispositivos de extin-

ção de fogo; sistemas de navegação para automóveis; 

discos compactos; câmaras de segurança; unidades 

móveis de radiodifusão e teledifusão; equipamento de 

teledifusão; Aparelhos de televisão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165272

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de transacções on-line relacionados com lei-

lões electrónicos e prestação de avaliações comerciais 

em relativo àqueles; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; fornecimento de infor-

mações de vendas, empresas, publicidade e promoções 
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através de uma rede informática global e através da 

Internet; apresentação de produtos nos meios de co-

municação, para fins de venda a retalho; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

sariae relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; leilões através da Internet; assistência empresarial 

relacionada com a facilitação de transacções comer-

ciais através de redes informáticas locais e globais; es-

tudos de mercado e serviços de consultoria empresa-

rial; serviços de consultadoria empresarial relaciona-

dos com a facilitação da realização de negócios através 

de redes informáticas locais e globais localizando e 

prestando referências para a entrega de uma ampla va-

riedade de actividades e produtos e serviços de consu-

mo; serviços de administração comercial para o pro-

cessamento de vendas feitas através da Internet; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de vendas, 

negócios comerciais e de informações promocionais; 

actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria na área da disponibilização 

de conhecimento relacionado com a web; serviços de 

consultadoria na área da colaboração on-line e tecno-

logias de colaboração (negócio ou comercial); serviços 

de consultadoria nas áreas de vendas e marketing; ser-

viços de gestão de projectos comerciais; serviços de 

gestão de projectos comerciais relacionados com o de-

senvolvimento, preparação, organização, produção, 

gravação, monitorização e seguimento de eventos na 

web, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários; divulgação de infor-

mação empresarial de bens e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e globais; serviços 

de consultoria empresarial relacionados com o forne-

cimento de um web site numa rede informática global 

através do qual terceiros podem oferecer e procurar 

bens e serviços, colocar, determinar o estado de po-

tenciais clientes e de encomendas e de concretizá-las, 

celebrar contratos e desenvolver transacções comer-

ciais; prestação de serviços de encomendas informati-

zadas on-line; organização, exploração e supervisão de 

planos de fidelização e incentivo; serviços de publici-

dade prestados através da internet; produção de publi-

cidade televisiva e radiofónica; venda em hasta pública 

[leilão]; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagem de opinião; processamento de dados; servi-

ços de agências de publicidade; serviços de publicidade 

para terceiros; publicidade de bens e serviços de ter-

ceiros através de redes informáticas locais e globais; 

aluguer de espaços publicitários em meios de comuni-

cação; serviços de promoção de marketing; publicação 

de materiais de publicidade; aluguer de stands de ven-

das; serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); 

marketing de imóveis disponíveis; disseminação de 

materiais de publicidade, actualização de materiais de 

publicidade, compilação de publicidade para uso em 

páginas web na Internet; aluguer de espaços publicitá-

rios; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visio-

nar e adquirir comodamente esses produtos a partir de 

um “website” de produtos generalizados na Internet e 

num ponto de venda por grosso; a reunião, para o be-

nefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visionar e adquirir comoda-

mente esses produtos a partir de um catálogo de pro-

dutos generalizados através de encomendas postais ou 

por meio de telecomunicações; a reunião, para o bene-

fício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente 

esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e por grosso de aparelhos para codifi-

car e descodificar sinais, aparelhos e instrumentos 

para comunicação de dados, comunicação por satélite 

e telecomunicações, instrumentos e software informá-

tico para comunicação com redes de computadores e 

sítios na rede, monitores para exibição, hardware de 

computador para uso na transmissão, recepção, exibi-

ção e manipulação de textos, vídeos e dados de vídeo, 

áudio e dados de áudio, fotografias e outros conteúdos 

multimédia, leitores de media digital, aparelhos pro-

tectores, semicondutores, circuitos de memória inte-

grada semicondutoras, chips de memória semicondu-

tores, controladores de memória semicondutoras, cir-

cuitos integrados de memória semicondutores, chips 

processadores semicondutores, processadores semi-

condutores, microcontroladores, unidades (electróni-

cas) microcontroladores, chips [circuitos integrados], 

chips de computador, unidades centrais de processa-

mento (CPU), chips de computador RISC-V e unida-

des centrais de processamento, chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos de 
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instruções, telefones, conjuntos portáteis para telemó-

vel, acessórios para telemóveis, produtos electrónicos 

e de telecomunicações, hardware e software, baterias, 

carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a repro-

dução de dados, informações, imagens e/ou som, me-

tais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de 

impressão, papelaria, cartões codificados magnetica-

mente e não codificados magneticamente, mobiliário, 

molduras, utensílios para uso doméstico e para a cozi-

nha, artigos de vidro, porcelana, e terracota, tecidos, 

vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, bo-

tões, faixas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, car-

petes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, produ-

tos químicos destinados à indústria, à ciência, à foto-

grafia e à agricultura, tintas, vernizes, lacas, produtos 

de higiene pessoal, sabões, produtos de perfumaria, 

cosméticos, loções capilares e corporais, óleos essen-

ciais, preparações para limpar e branquear, lubrifican-

tes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, 

veterinárias e sanitárias, serralharia e quinquilharia 

metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, 

lâminas e ferramentas manuais, computadores, máqui-

nas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, 

instrumentos fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúr-

gicos e médicos, aparelhos de iluminação, de aqueci-

mento, de produção de vapor, de cozedura, de refrige-

ração, de secagem, de ventilação, de distribuição de 

água e instalações sanitárias, veículos, armas de fogo, 

pirotecnia, objectos em prata, instrumentos de relojoa-

ria e cronométricos, instrumentos de música, revistas, 

cartões, produtos de papel e de cartão, imagens, má-

quinas de escrever e artigos de escritório, materiais de 

embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e imi-

tações do couro produtos nestas matérias, bolsas de 

mão, bolsas, carteiras, pastas em couro, sacos, baga-

gem, guarda-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, 

tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides para vestuá-

rio, esteiras de mesa, artigos para a costura, cobertu-

ras de cama e de mesa, brinquedos e artigos de des-

porto, alimentos e bebidas, carne, peixe, não vivo, aves 

domésticas, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zidos, doces [geleias] e coulis de frutas [molhos], ovos, 

leite e laticínios, óleos e gorduras para a alimentação, 

café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, pães e bolos, 

condimentos, fruta e legumes frescos, cerveja, águas 

minerais, bebidas de fruta e outras bebidas não alco-

ólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, ar-

tigos para fumadores e fósforos; distribuição de mate-

rial publicitário [folhetos, prospetos, impressos, amos-

tras]; serviços de agências de compra e venda para ter-

ceiros; selecção de produtos e aquisição de produtos 

por conta de indivíduos e empresas; serviços de enco-

mendas para terceiros; serviços retalhistas de grande 

armazém; serviços de venda a retalho em supermerca-

dos; serviços de secretariado; organização de exposi-

ções com fins comerciais ou de publicidade; serviços 

de assistência empresarial relacionados com a compi-

lação e aluguer de listas e correio; investigações em 

negócios comerciais; serviços de referências comerciais 

e de colocação de pessoal; serviços de agências de des-

pacho alfandegário (serviços de agências de importa-

ção-exportação); serviços de agências de importação-

-exportação internacionais; arranjo de música, vídeo, 

conteúdo audiovisual e multimédia, difusão, e descar-

ga de subscrições para terceiros; arranjo de assinatura 

a serviços de telecomunicação para terceiros; serviços 

de agências para a subscrição de jornais; reprodução 

de documentos; transcrição de comunicações (incluin-

do a escrita em papel stencil [papel para mimeógra-

fo]); aluguer de equipamento de escritório; gestão do 

relacionamento com clientes; gestão de empresas em 

relação a comércio electrónico; gestão e administração 

de empresas de empresas em relação a comércio elec-

trónico; contabilidade; serviços de contabilidade; ser-

viços de resposta telefónica (para assinantes ausentes); 

serviços de resposta telefónica (para terceiros); gestão 

de pessoal; serviços de beneficência, nomeadamente a 

administração de negócios relacionados com a organi-

zação e a realização de projectos de programas de vo-

luntariado e de serviços comunitários; administração 

comercial do licenciamento de produtos e serviços 

para terceiros; serviços de consultadoria em matéria 

de gestão corporativa; serviços de intermediação co-

mercial; gestão de negócios comerciais para prestado-

res de serviços em regime de freelance; negociação e 

conclusão de transações comerciais para terceiros; ser-

viços de gestão de projectos comerciais para projectos 

de construção; fornecimento de informações de negó-

cios; fornecimento de informação estatística empresa-

rial; fornecimento de informações em matéria de con-

tactos comerciais; fornecimento de informações co-

merciais através de um website; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria em relação aos serviços 

acima mencionados; tudo incluído na Classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165273

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

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 : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 

eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão 

de mensagens, informações, dados, documentos e 

imagens auxiliada por computador; transmissão de 

fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; 

aluguer de modems; serviços de comunicação de da-

dos por meios electrónicos; aluguer de equipamento 

de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de 

serviços de telecomunicações para a recolha, trans-

missão e entrega de dados por meios electrónicos; 

intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, 

texto e gráficos acessíveis através de redes informá-

ticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de tele-

móveis; fornecimento de serviços de telecomunicações 

para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de 

correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens 

animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, com-

putador e satélite; transmissão, difusão e recepção de 

áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto 

em formato comprimido ou descomprimido e tanto 

em tempo real ou tempo diferido; transmissão, difusão 

e recepção de media electrónica, conteúdo multimé-

dia, vídeos, filmes, imagens, fotografias, texto, fotos, 

conteúdos gerados por usuários, conteúdo áudio, e 

informação em forma compressa ou não compressa 

em tempo real ou transmitido posteriormente; serviços 

de telecomunicação, incluindo, transmissão electróni-

ca de áudio, vídeo e ficheiros multimédia através da 

televisão, cabo, a Internet, e redes globais de comu-

nicação sem fios; transmissões electrónicas e difusão 

de material de áudio, vídeo, e conteúdo multimédia 

descarregável através de redes informáticas e de co-

municação; serviços de difusão de material áudio, de 

vídeos, filmes e conteúdo multimédia através de subs-

crições electrónicas; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão 

de ordens; serviços de videoconferência; comunicação 

por painéis de afixação electrónicos que permitem 

aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis 

de afixação electrónicos contendo informação de ima-

gens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de 
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teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-

-per-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão 

e transmissão de programas de rádio e de televisão; 

difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada 

com compras “on-line” e serviços de venda a retalho 

em geral; serviços de transmissão de “video-on-de-

mand”; serviços de agência de notícias; fornecimento 

de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher 

informações, dados, “websites” e meios disponíveis 

em redes de computadores; fornecimento de acesso ao 

utilizador a uma base de dados de computadores con-

tendo publicações electrónicas, painéis de afixação, 

bases de dados e informação acessível via computador; 

operação de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informa-

ção mundiais de computadores para a transferência e 

disseminação de uma vasta quantidade de informação; 

fornecimento de acesso a um “website” numa rede 

mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar 

encomendas, efectuar contractos e transaccionar negó-

cios; fornecimento de acesso a um “website” interactivo 

numa rede mundial de computadores para terceiros 

colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

“web”; serviços de comunicação electrónica para esta-

belecer “chat rooms” virtuais via mensagens de texto; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utiliza-

dores de computadores referentes a produtos, serviços 

e informações e oportunidades de negócios; forneci-

mento de um painel de afixação interactivo em linha 

para a colocação, promoção, venda e revenda de itens 

via uma rede global de computadores; fornecimento 

de serviços de correio electrónico e reenvio de correio 

electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via com-

putadores e redes de computadores, e via uma rede 

de comunicações mundial; fornecimento de acesso a 

computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis 

de afixação e bases de dados interactivas em linha; for-

necimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e 

mundiais; fornecimento de acesso e recursos para vi-

deoconferência e/ou conferência telefónica à distância; 

fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” 

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; transmissão, difusão e fluxo 

de áudio e vídeo através de computadores, redes de 

computador e redes globais de comunicação; difusão 

de dados; serviços de difusão de vídeo, áudio e televi-

são; provisão de difusão de dados a terceiros, nome-

adamente, providenciamento a terceiros do acesso a 

dados remotos armazenados e software informático; 

tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165274

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relacionadas com entretenimento ou edu-

cação, disponibilizadas on-line através de uma base 

de dados informática ou da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de websites de MP3 (Moving Picture Experts 

Group-1 audio layer 3) na Internet; serviços de entre-

tenimento e de educação relacionados com o planea-

mento, produção e distribuição de som, imagens, mú-

sica digital, filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais 

visuais ou audiovisuais para a difusão em televisão 

por cabo, canais de satélite, na Internet ou sistemas de 

ligações por fios ou sem fios e noutros meios de comu-
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nicação; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; provisão de informação sobre entretenimento, 

conteúdo multimédia, programas televisivos de entre-

tenimento e provisão de filmes em linha; provisão de 

filmes não descarregáveis e shows de televisão através 

de serviços de transmissão de vídeos a pedido; provi-

são de serviços de entretenimento através de uma rede 

global de comunicação relacionada com sítios na inter-

net apresentando uma vasta variedade de informações 

relacionadas com o entretenimento de interesse geral 

para filmes, programas de shows de televisão, comédia, 

vídeos musicais, clipes de filmes, fotografias, e outras 

matérias de multimedia; provisão online de vídeo clips 

não descarregáveis e outros conteúdos multimédia di-

gitais contendo áudio, vídeo, obras de arte, e/ou texto 

de ou relacionados com séries de televisão correntes; 

provisão de informação, opiniões e recomendações re-

lacionadas com filmes e shows de televisão através de 

um sítio na rede e serviços de transmissão de vídeos 

por pedido; provisão de informação, notícias e comen-

tários relacionados com entretenimento; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de forma-

ção em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; fornecimento de vídeojogos, jogos de compu-

tador, som ou imagens, ou filmes através de redes de 

telecomunicações ou informáticas; fornecimento de 

jogos de computador on-line e de campeonatos; pres-

tação on-line de vídeos (não descarregáveis); provisão 

de publicações eletrónicas difundidas online através 

da internet ou através de redes informáticas ou base 

de dados informáticas; publicação de textos, livros e 

jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; publicação 

de jornais, revistas e periódicos; prestação de publica-

ções electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e 

formação, de forma interactiva e sem ser interactiva; 

concepção de cursos, exames e qualificações educa-

tivas; serviços de formação relacionados com a saúde 

ocupacional e segurança, e preservação de meio am-

biente; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de 

provas de vinhos; fornecimento de informações educa-

tivas sobre materiais de pesquisa e serviços de agência 

dos mesmos; organização, planeamento, e gestão de 

seminários; treino de animais; serviços de instruções 

relacionados com o funcionamento de máquinas e 

equipamento, incluindo equipamento audiovisual, 

utilizado na produção de programas de difusão; pres-

tação de informações relacionados com actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, des-

portivas, sociais e culturais; organização, realização e 

apresentação de concursos de canções; organização, 

realização e apresentação de concertos; organização, 

realização e apresentação de concursos de eventos e 

competições com fins de educação ou entretenimento; 

organização, realização e apresentação de concursos 

de televisão e missões; organização, realização e for-

necimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e workshops de formação; organização e 

condução de exibições para fins culturais ou educacio-

nais, espetáculos de moda, espetáculos educativos e 

performances e espetáculos culturais; serviços de ex-

posições e galerias de arte; serviços de galerias de arte 

relacionados com o aluguer de obras de arte; serviços 

de agência de bilhetes para entreten imento; serviços 

de entretenimento musical; aluguer de gravações sono-

ras; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

serviços de programação televisiva “premium” ou por 

pagamento e serviços de programação televisiva; pla-

neamento de programas de entretenimento televisivos; 

preparação e produção de programas de televisão; ser-

viços de entretenimento relacionado com o desenvolvi-

mento, criação, produção, distribuição, e pós-produção 

de filmes, shows de televisão, reality shows, eventos 

especiais e conteúdo multimédia de entretenimento; 

serviços de entretenimento relacionado com peças de 

teatro ao vivo, musicais e espectáculos de comédia; 

fornecimento de informações, dados, gráficos, som, 

música, vídeos, animação e texto para fins de entrete-

nimento; serviços de jogos; prestação de instalações 

recreativas, desportivas e de ginástica; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de entretenimento de clubes 
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de entretenimento, discotecas, desfiles de moda e clu-

bes nocturnos; serviços de clubes relacionados com en-

tretenimento, educação e serviços culturais; realização 

da difusão de programas; exploração de estúdios áudio 

e visuais; exploração de instalações desportivas; explo-

ração de instalações para filmes, espectáculos, peças, 

música ou formação educacional; serviços de reservas 

de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e 

leasing de aparelhos de televisão; serviços bibliotecá-

rios; serviços de biblioteca de arquivo; legendagem; in-

terpretação de linguagem gestual; aluguer de cassetes 

vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas jo-

gos; aluguer de equipamento de jogos arcade; aluguer 

de imagens; serviços de fotografia; tradução e interpre-

tação; serviços de intérpretes linguísticos; programas 

educativos e de formação na área da gestão do risco; 

programas educativos e de formação relacionados 

com certificações; provisão de notícias educacionais 

e de entretenimento; organização de lotarias; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165275

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

computação em nuvem; serviços de fornecimento de 

alojamento em nuvem; prestação de utilização tem-

porária de software não-descarregável em nuvem e 

software de computação em nuvem; fornecimento 

de sistemas informáticos virtuais e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvem; 

software como serviço [SaaS]; serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, 

documentos, e imagens através da Internet; serviços 

informáticos relacionados com a provisão de um aces-

so em linha a base de dados interactivas apresentando 

programação de filmes, pré-visualizações, trailers, 

actividades desportivas, concertos, notícias sobre 

celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; provedor de serviços de aplicação [ASP], 

nomeadamente, alojamento de aplicações de software 

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

cação [ASP] para a prestação de software na área de 

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências, 

e processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; fornecimento de um website apresentan-

do tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; serviços informáticos, 

nomeadamente, criação de uma comunidade on-line 

onde utilizadores registados podem participar em dis-

cussões, recolher reacções dos seus pares, constituir 

comunidades virtuais, participar em serviços de redes 

sociais, e partilhar documentos; provisão online de 

software informático não descarregável e aplicações 

informáticas para a difusão de materiais de áudio, 

materiais de vídeo, vídeos, música e imagens; serviços 

informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sites e recursos em redes informáticas; 

disponibilização de motores de pesquisa na internet; 

alojamento de aplicações de software para a procura e 

recuperação de informação de bases de dados e redes 

informáticas; serviços informáticos relacionados com 

o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; 

pesquisa e desenvolvimento relacionado com semicon-

dutores, circuitos integrados semicondutores, chips de 

memória semicondutores, controladores de memória 

semicondutoras, circuitos integrados de memória se-

micondutores, chips processadores semicondutores, 

processadores semicondutores, microcontroladores, 

unidades (electrónicas) microcontroladores, microcon-

troladores de baixa tensão, chips [circuitos integrados], 

chips de computador, unidades centrais de processa-

mento (CPU), chips de computador RISC-V e unida-

des centrais de processamento, chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos de 

instruções; concepção de computadores, computado-

res portáteis (“notebooks”), computadores portáteis 



N.º 19 — 6-5-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6195

(“laptops”), computadores portáteis e computadores 

de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção 

de telemóveis e smartphones; concepção de câmaras 

digitais; serviços de computadores; serviços informá-

ticos relacionados com a procura personalizável em 

bases de dados informáticas e websites; programação 

de computadores; serviços de integração de sistemas 

informáticos; análise informática; programação de 

computadores para a defesa contra vírus; serviços de 

sof tware de sistemas de computador; design de 

software; design de sistemas de computador; concepção e 

desenvolvimento de páginas Web; alojamento de web-

sites; alojamento de aplicações; consultoria em softwa-

re; codificação e descodificação de sinais informáticos 

e electrónicos; conversão de dados ou documentos 

de suporte físico para formato eletrónico; serviços 

informáticos relacionados com a certificação de tran-

sacções comerciais e a preparação de relatórios em re-

lação sobre as mesmas; serviços de informações sobre 

computadores e redes informáticas; fornecimento de 

programas de gestão de riscos de segurança informáti-

ca; serviços de informação, conhecimento, e testes em 

matéria de segurança informática; serviços de garantia 

de qualidade; serviços de segurança para controlo de 

acesso a computadores (serviços de segurança de com-

putador), redes electrónicas e bases de dados; seguran-

ça da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria na área de seguran-

ça de dados; consultadoria tecnológica em relação a 

segurança de telecomunicações; serviços de segurança 

de redes de comunicação informatizada; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web 

e segurança de redes informáticas de comunicações; 

serviços de consultadoria na área da Internet, rede in-

formática mundial e segurança de redes de comunica-

ção informatizadas, serviços de segurança informática; 

serviços de autenticação para segurança informática; 

serviços informáticos relacionados com a autenticação 

online de assinaturas electrónicas; backup externo de 

dados; armazenamento electrónico de dados; infor-

mações sobre tecnologia e programação informáticas 

através de um website; aluguer de software de entre-

tenimento; serviços de cartografia; serviços de assis-

tência técnica (consultadoria técnica) relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; assessoria em tec-

nologia informática prestada a utilizadores da Internet 

através de uma linha directa de apoio; prestação de in-

formações técnicas a pedido explícito de utilizadores 

finais por meio telefónico ou de uma rede informática 

mundial; estudos de projectos técnicos; serviços de tes-

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura 

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165276

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho, aparelhos de respira-

ção para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 
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a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-

seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de vídeojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; software in-

formático descarregável para difusão de áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia em telemóveis, tabletes, dispo-

sitivos móveis, computadores e televisões; aplicações 

de software para a difusão de áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia em telemóveis, tabletes, dispositivos mó-

veis, computadores e televisões; software informático 

para a difusão de conteúdo audiovisual e multimédia 

através da internet e redes de comunicação global; 

software para pesquisa, organização, e recomendação 

de conteúdos de multimédia; filmes descarregáveis e 

shows de televisão fornecidos através de serviços de 

vídeos por pedido; filmes descarregáveis e shows de 

televisão; desenhos animados e filmes; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-V e 

unidades centrais de processamento; chips de compu-

tador e unidades centrais de processamento com con-

juntos de instruções; periféricos informáticos; cartões 

de memória para máquinas de vídeojogos; computa-

dores portáteis (notebooks); computadores portáteis 

(laptops), computadores portáteis, computadores 

portáteis; computadores tablet; assistentes pessoais; 

leitores multimédia portáteis; aparelhos de teleco-

municações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel; acessórios para telemóveis; telemóveis; 

smartphones; câmaras digitais; baterias, carregado-

res de baterias; estações de trabalho informáticas; 

servidores informáticos; aparelhos para codificar e 

descodificar sinais; aparelhos e instrumentos para 

comunicação de dados, comunicação por satélite e te-

lecomunicações; instrumentos e software informático 

para comunicação com redes de computadores e sítios 

na rede; monitores para exibição; hardware de com-

putador para uso na transmissão, recepção, exibição e 

manipulação de textos, vídeos e dados de vídeo, áudio 

e dados de áudio, fotografias e outros conteúdos multi-

média; leitores de media digital; aparelhos protectores; 

hardware para ligação a redes informáticas e de tele-

comunicações; adaptadores, comutadores, dispositivos 

de encaminhamento e centrais de redes informáticas; 

modems e cartões e dispositivos de comunicação sem 

fios e com fios; suportes para laptops, sacos para com-

putadores; hardware e firmware; dispositivos de extin-

ção de fogo; sistemas de navegação para automóveis; 

discos compactos; câmaras de segurança; unidades 

móveis de radiodifusão e teledifusão; equipamento de 

teledifusão; Aparelhos de televisão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes,; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 
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descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165277

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de transacções on-line relacionados com lei-

lões electrónicos e prestação de avaliações comerciais 

em relativo àqueles; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; fornecimento de infor-

mações de vendas, empresas, publicidade e promoções 

através de uma rede informática global e através da 

Internet; apresentação de produtos nos meios de co-

municação, para fins de venda a retalho; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

sariae relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; leilões através da Internet; assistência empresarial 

relacionada com a facilitação de transacções comer-

ciais através de redes informáticas locais e globais; es-

tudos de mercado e serviços de consultoria empresa-

rial; serviços de consultadoria empresarial relaciona-

dos com a facilitação da realização de negócios através 

de redes informáticas locais e globais localizando e 

prestando referências para a entrega de uma ampla va-

riedade de actividades e produtos e serviços de consu-

mo; serviços de administração comercial para o pro-

cessamento de vendas feitas através da Internet; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de vendas, 

negócios comerciais e de informações promocionais; 

actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria na área da disponibilização 

de conhecimento relacionado com a web; serviços de 

consultadoria na área da colaboração on-line e tecno-

logias de colaboração (negócio ou comercial); serviços 

de consultadoria nas áreas de vendas e marketing; ser-

viços de gestão de projectos comerciais; serviços de 

gestão de projectos comerciais relacionados com o de-

senvolvimento, preparação, organização, produção, 

gravação, monitorização e seguimento de eventos na 

web, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários; divulgação de infor-

mação empresarial de bens e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e globais; serviços 

de consultoria empresarial relacionados com o forne-

cimento de um web site numa rede informática global 

através do qual terceiros podem oferecer e procurar 

bens e serviços, colocar, determinar o estado de po-

tenciais clientes e de encomendas e de concretizá-las, 

celebrar contratos e desenvolver transacções comer-

ciais; prestação de serviços de encomendas informati-

zadas on-line; organização, exploração e supervisão de 

planos de fidelização e incentivo; serviços de publici-

dade prestados através da internet; produção de publi-

cidade televisiva e radiofónica; venda em hasta pública 

[leilão]; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagem de opinião; processamento de dados; servi-

ços de agências de publicidade; serviços de publicidade 

para terceiros; publicidade de bens e serviços de ter-

ceiros através de redes informáticas locais e globais; 

aluguer de espaços publicitários em meios de comuni-

cação; serviços de promoção de marketing; publicação 

de materiais de publicidade; aluguer de stands de ven-

das; serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); 

marketing de imóveis disponíveis; disseminação de 

materiais de publicidade, actualização de materiais de 

publicidade, compilação de publicidade para uso 

em páginas web na Internet; aluguer de espaços publi-
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citários; a reunião, para o benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-

tir de um “website” de produtos generalizados na In-

ternet e num ponto de venda por grosso; a reunião, 

para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir 

comodamente esses produtos a partir de um catálogo 

de produtos generalizados através de encomendas pos-

tais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para 

o benefício de terceiros, de uma variedade de produ-

tos, permitindo aos clientes visionar e adquirir como-

damente esses produtos a partir de pontos de venda a 

retalho; venda a retalho e por grosso de aparelhos para 

codificar e descodificar sinais, aparelhos e instrumen-

tos para comunicação de dados, comunicação por saté-

lite e telecomunicações, instrumentos e software in-

formático para comunicação com redes de computado-

res e sítios na rede, monitores para exibição, hardware 

de computador para uso na transmissão, recepção, exi-

bição e manipulação de textos, vídeos e dados de ví-

deo, áudio e dados de áudio, fotografias e outros con-

teúdos multimédia, leitores de media digital, aparelhos 

protectores, semicondutores, circuitos de memória in-

tegrada semicondutoras, chips de memória semicondu-

tores, controladores de memória semicondutoras, cir-

cuitos integrados de memória semicondutores, chips 

processadores semicondutores, processadores semi-

condutores, microcontroladores, unidades (electróni-

cas) microcontroladores, chips [circuitos integrados], 

chips de computador, unidades centrais de processa-

mento (CPU), chips de computador RISC-V e unida-

des centrais de processamento, chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos de 

instruções, telefones, conjuntos portáteis para telemó-

vel, acessórios para telemóveis, produtos electrónicos 

e de telecomunicações, hardware e software, baterias, 

carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a repro-

dução de dados, informações, imagens e/ou som, me-

tais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de 

impressão, papelaria, cartões codificados magnetica-

mente e não codificados magneticamente, mobiliário, 

molduras, utensílios para uso doméstico e para a cozi-

nha, artigos de vidro, porcelana, e terracota, tecidos, 

vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, bo-

tões, faixas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, car-

petes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, produ-

tos químicos destinados à indústria, à ciência, à foto-

grafia e à agricultura, tintas, vernizes, lacas, produtos 

de higiene pessoal, sabões, produtos de perfumaria, 

cosméticos, loções capilares e corporais, óleos essen-

ciais, preparações para limpar e branquear, lubrifican-

tes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, 

veterinárias e sanitárias, serralharia e quinquilharia 

metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, 

lâminas e ferramentas manuais, computadores, máqui-

nas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, 

instrumentos fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúr-

gicos e médicos, aparelhos de iluminação, de aqueci-

mento, de produção de vapor, de cozedura, de refrige-

ração, de secagem, de ventilação, de distribuição de 

água e instalações sanitárias, veículos, armas de fogo, 

pirotecnia, objectos em prata, instrumentos de relojoa-

ria e cronométricos, instrumentos de música, revistas, 

cartões, produtos de papel e de cartão, imagens, má-

quinas de escrever e artigos de escritório, materiais de 

embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e imi-

tações do couro produtos nestas matérias, bolsas de 

mão, bolsas, carteiras, pastas em couro, sacos, baga-

gem, guarda-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, 

tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides para vestuá-

rio, esteiras de mesa, artigos para a costura, cobertu-

ras de cama e de mesa, brinquedos e artigos de des-

porto, alimentos e bebidas, carne, peixe, não vivo, aves 

domésticas, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zidos, doces [geleias] e coulis de frutas [molhos], ovos, 

leite e laticínios, óleos e gorduras para a alimentação, 

café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, pães e bolos, 

condimentos, fruta e legumes frescos, cerveja, águas 

minerais, bebidas de fruta e outras bebidas não alco-

ólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, arti-

gos para fumadores e fósforos; distribuição de material 

publicitário [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; 

serviços de agências de compra e venda para terceiros; 

selecção de produtos e aquisição de produtos por con-

ta de indivíduos e empresas; serviços de encomendas 

para terceiros; serviços retalhistas de grande arma-

zém; serviços de venda a retalho em supermercados; 

serviços de secretariado; organização de exposições 

com fins comerciais ou de publicidade; serviços de as-

sistência empresarial relacionados com a compilação e 

aluguer de listas e correio; investigações em negócios 

comerciais; serviços de referências comerciais e de co-

locação de pessoal; serviços de agências de despacho 

alfandegário (serviços de agências de importação-ex-

portação); serviços de agências de importação-expor-

tação internacionais; arranjo de música, vídeo, conteú-
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do audiovisual e multimédia, difusão, e descarga de 

subscrições para terceiros; arranjo de assinatura a ser-

viços de telecomunicação para terceiros; serviços de 

agências para a subscrição de jornais; reprodução de 

documentos; transcrição de comunicações (incluindo a 

escrita em papel stencil [papel para mimeógrafo]); alu-

guer de equipamento de escritório; gestão do relacio-

namento com clientes; gestão de empresas em relação 

a comércio electrónico; gestão e administração de em-

presas de empresas em relação a comércio electrónico; 

contabilidade; serviços de contabilidade; serviços de 

resposta telefónica (para assinantes ausentes); serviços 

de resposta telefónica (para terceiros); gestão de pes-

soal; serviços de beneficência, nomeadamente a admi-

nistração de negócios relacionados com a organização 

e a realização de projectos de programas de volunta-

riado e de serviços comunitários; administração co-

mercial do licenciamento de produtos e serviços para 

terceiros; serviços de consultadoria em matéria de ges-

tão corporativa; serviços de intermediação comercial; 

gestão de negócios comerciais para prestadores de ser-

viços em regime de freelance; negociação e conclusão 

de transações comerciais para terceiros; serviços de 

gestão de projectos comerciais para projectos de cons-

trução; fornecimento de informações de negócios; for-

necimento de informação estatística empresarial; for-

necimento de informações em matéria de contactos 

comerciais; fornecimento de informações comerciais 

através de um website; serviços de consultadoria, in-

formação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados; tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165278

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

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 : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 

eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão 

de mensagens, informações, dados, documentos e 

imagens auxiliada por computador; transmissão de 

fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; 

aluguer de modems; serviços de comunicação de da-

dos por meios electrónicos; aluguer de equipamento 

de telecomunicações; serviços de envio, recepção e re-

envio de mensagens electrónicas; fornecimento de ser-

viços de telecomunicações para a recolha, transmissão 

e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio 

electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos 

acessíveis através de redes informáticas e de telecomu-

nicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços 

de comunicação através de telemóveis; fornecimento 

de serviços de telecomunicações para a recolha, trans-

missão e entrega de mensagens de correio, de informa-

ção de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como 

caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, 
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telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmis-

são, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e animadas e dados tanto em formato comprimido ou 

descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferi-

do; transmissão, difusão e recepção de media electró-

nica, conteúdo multimédia, vídeos, filmes, imagens, fo-

tografias, texto, fotos, conteúdos gerados por usuários, 

conteúdo áudio, e informação em forma compressa 

ou não compressa em tempo real ou transmitido pos-

teriormente; serviços de telecomunicação, incluindo, 

transmissão electrónica de áudio, vídeo e ficheiros 

multimédia através da televisão, cabo, a Internet, e 

redes globais de comunicação sem fios; transmissões 

electrónicas e difusão de material de áudio, vídeo, e 

conteúdo multimédia descarregável através de redes 

informáticas e de comunicação; serviços de difusão 

de material áudio, de vídeos, filmes e conteúdo mul-

timédia através de subscrições electrónicas; serviços 

electrónicos de transmissão de mensagens, de confe-

rência e de transmissão de ordens; serviços de vide-

oconferência; comunicação por painéis de afixação 

electrónicos que permitem aos utilizadores executar 

uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electróni-

cos contendo informação de imagens fixas e imagens 

animadas e informação de voz tal como caracteres; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão 

de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; 

streaming de material áudio na internet; streaming 

de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; 

serviços de transmissão televisiva “pay-per-view”; 

serviços de difusão de vídeos, difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de mú-

sica; transmissão de música, filmes, programas inte-

ractivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; 

transmissão de informação relacionada com compras 

“on-line” e serviços de venda a retalho em geral; 

serviços de transmissão de “video-on-demand”; ser-

viços de agência de notícias; fornecimento de acesso 

a uma base de dados de computador na rede mundial 

de computadores para procurar e recolher informa-

ções, dados, “websites” e meios disponíveis em redes 

de computadores; fornecimento de acesso ao utiliza-

dor a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases 

de dados e informação acessível via computador; 

operação de “chat rooms” (serviços de “chat room”); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informa-

ção mundiais de computadores para a transferência e 

disseminação de uma vasta quantidade de informação; 

fornecimento de acesso a um “website” numa rede 

mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar 

encomendas, efectuar contractos e transaccionar negó-

cios; fornecimento de acesso a um “website” interactivo 

numa rede mundial de computadores para terceiros 

colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

“web”; serviços de comunicação electrónica para esta-

belecer “chat rooms” virtuais via mensagens de texto; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utiliza-

dores de computadores referentes a produtos, serviços 

e informações e oportunidades de negócios; forneci-

mento de um painel de afixação interactivo em linha 

para a colocação, promoção, venda e revenda de itens 

via uma rede global de computadores; fornecimento 

de serviços de correio electrónico e reenvio de correio 

electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via com-

putadores e redes de computadores, e via uma rede 

de comunicações mundial; fornecimento de acesso a 

computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis 

de afixação e bases de dados interactivas em linha; for-

necimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e 

mundiais; fornecimento de acesso e recursos para vi-

deoconferência e/ou conferência telefónica à distância; 

fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” 

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; transmissão, difusão e fluxo 

de áudio e vídeo através de computadores, redes de 

computador e redes globais de comunicação; difusão 

de dados; serviços de difusão de vídeo, áudio e televi-

são; provisão de difusão de dados a terceiros, nome-

adamente, providenciamento a terceiros do acesso a 

dados remotos armazenados e software informático; 

tudo incluído na classe 38.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165279

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road,  (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relacionadas com entretenimento ou edu-

cação, disponibilizadas on-line através de uma base 

de dados informática ou da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de websites de MP3 (Moving Picture Experts 

Group-1 audio layer 3) na Internet; serviços de entre-

tenimento e de educação relacionados com o planea-

mento, produção e distribuição de som, imagens, mú-

sica digital, filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais 

visuais ou audiovisuais para a difusão em televisão 

por cabo, canais de satélite, na Internet ou sistemas de 

ligações por fios ou sem fios e noutros meios de comu-

nicação; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; provisão de informação sobre entretenimento, 

conteúdo multimédia, programas televisivos de entre-

tenimento e provisão de filmes em linha; provisão de 

filmes não descarregáveis e shows de televisão através 

de serviços de transmissão de vídeos a pedido; provi-

são de serviços de entretenimento através de uma rede 

global de comunicação relacionada com sítios na inter-

net apresentando uma vasta variedade de informações 

relacionada com o entretenimento de interesse geral 

para filmes, programas de shows de televisão, comédia, 

vídeos musicais, clipes de filmes, fotografias, e outros 

matérias de multimedia; provisão online de vídeo clips 

não descarregáveis e outros conteúdos multimédia di-

gitais contendo áudio, vídeo, obras de arte, e/ou texto 

de ou relacionados com séries de televisão correntes; 

provisão de informação, opiniões e recomendações re-

lacionadas com filmes e shows de televisão através de 

um sírio na rede e serviços de transmissão de vídeos 

por pedido; provisão de informação, notícias e comen-

tários relacionados com entretenimento; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de forma-

ção em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; fornecimento de videojogos, jogos de compu-

tador, som ou imagens, ou filmes através de redes de 

telecomunicações ou informáticas; fornecimento de 

jogos de computador on-line e de campeonatos; pres-

tação on-line de vídeos (não descarregáveis); provisão 

de publicações eletrónicas difundidas online através 

da internet ou através de redes informáticas ou base 

de dados informáticas; publicação de textos, livros e 

jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; publicação 

de jornais, revistas e periódicos; prestação de publica-

ções electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e 

formação, de forma interactiva e sem ser interactiva; 

concepção de cursos, exames e qualificações educa-

tivas; serviços de formação relacionados com a saúde 

ocupacional e segurança, e preservação de meio am-

biente; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de 

provas de vinhos; fornecimento de informações educa-

tivas sobre materiais de pesquisa e serviços de agência 

dos mesmos; organização, planeamento, e gestão de 

seminários; treino de animais; serviços de instruções 

relacionados com o funcionamento de máquinas e 

equipamento, incluindo equipamento audiovisual, 

utilizado na produção de programas de difusão; pres-

tação de informações relacionados com actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, des-

portivas, sociais e culturais; organização, realização e 
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apresentação de concursos de canções; organização, 

realização e apresentação de concertos; organização, 

realização e apresentação de concursos de eventos e 

competições com fins de educação ou entretenimento; 

organização, realização e apresentação de concursos 

de televisão e missões; organização, realização e for-

necimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e workshops de formação; organização e 

condução de exibições para fins culturais ou educacio-

nais, espetáculos de moda, espetáculos educativos e 

performances e espetáculos culturais; serviços de ex-

posições e galerias de arte; serviços de galerias de arte 

relacionados com o aluguer de obras de arte; serviços 

de agência de bilhetes para entretenimento; serviços 

de entretenimento musical; aluguer de gravações sono-

ras; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

serviços de programação televisiva “premium” ou por 

pagamento e serviços de programação televisiva; pla-

neamento de programas de entretenimento televisivos; 

preparação e produção de programas de televisão; ser-

viços de entretenimento relacionado com o desenvolvi-

mento, criação, produção, distribuição, e pós-produção 

de filmes, shows de televisão, reality shows, eventos 

especiais e conteúdo multimédia de entretenimento; 

serviços de entretenimento relacionado com peças de 

teatro ao vivo, musicais e espectáculos de comédia; 

fornecimento de informações, dados, gráficos, som, 

música, vídeos, animação e texto para fins de entrete-

nimento; serviços de jogos; prestação de instalações 

recreativas, desportivas e de ginástica; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de entretenimento de clubes 

de entretenimento, discotecas, desfiles de moda e clu-

bes nocturnos; serviços de clubes relacionados com en-

tretenimento, educação e serviços culturais; realização 

da difusão de programas; exploração de estúdios áudio 

e visuais; exploração de instalações desportivas; explo-

ração de instalações para filmes, espectáculos, peças, 

música ou formação educacional; serviços de reservas 

de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e 

leasing de aparelhos de televisão; serviços bibliotecá-

rios; serviços de biblioteca de arquivo; legendagem; in-

terpretação de linguagem gestual; aluguer de cassetes 

vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas jo-

gos; aluguer de equipamento de jogos arcade; aluguer 

de imagens; serviços de fotografia; tradução e interpre-

tação; serviços de intérpretes linguísticos; programas 

educativos e de formação na área da gestão do risco; 

programas educativos e de formação relacionados 

com certificações; provisão de notícias educacionais 

e de entretenimento; organização de lotarias; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165280

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

[730] 申請人 Requerente : Shanghai Quan Toodou Network 

Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : Floor 3, Building 1, No. 400, Fangchun 

Road,  (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

re; computação em nuvem; serviços de fornecimento 

de alojamento em nuvem; prestação de util ização 

temporária de software não-descarregável em nuvem 

e software de computação em nuvem; fornecimento 

de sistemas informáticos virtuais e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvem; 

software como serviço [SaaS]; serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, 

documentos, e imagens através da Internet; serviços 

informáticos relacionados com a provisão de um aces-

so em linha a base de dados interactivas apresentando 

programação de filmes, pré-visualizações, trailers, 

actividades desportivas, concertos, notícias sobre 

celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; provedor de serviços de aplicação [ASP], 

nomeadamente, alojamento de aplicações de software 

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

cação [ASP] para a prestação de software na área de 

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências, 

e processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; fornecimento de um website apresentan-

do tecnologia que permita os usuários a partilharem 
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informações e aconselhamento; serviços informáticos, 

nomeadamente, criação de uma comunidade on-line 

onde utilizadores registados podem participar em dis-

cussões, recolher reacções dos seus pares, constituir 

comunidades virtuais, participar em serviços de redes 

sociais, e partilhar documentos; provisão online de 

software informático não descarregável e aplicações 

informáticas para a difusão de materiais de áudio, 

materiais de vídeo, vídeos, música e imagens; serviços 

informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sites e recursos em redes informáticas; 

disponibilização de motores de pesquisa na internet; 

alojamento de aplicações de software para a procura e 

recuperação de informação de bases de dados e redes 

informáticas; serviços informáticos relacionados com 

o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; 

pesquisa e desenvolvimento relacionado com semicon-

dutores, circuitos integrados semicondutores, chips de 

memória semicondutores, controladores de memória 

semicondutoras, circuitos integrados de memória se-

micondutores, chips processadores semicondutores, 

processadores semicondutores, microcontroladores, 

unidades (electrónicas) microcontroladores, microcon-

troladores de baixa tensão, chips [circuitos integrados], 

chips de computador, unidades centrais de processa-

mento (CPU), chips de computador RISC-V e unida-

des centrais de processamento, chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos de 

instruções; concepção de computadores, computado-

res portáteis (“notebooks”), computadores portáteis 

(“laptops”), computadores portáteis e computadores 

de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção 

de telemóveis e smartphones; concepção de câmaras 

digitais; serviços de computadores; serviços informá-

ticos relacionados com a procura personalizável em 

bases de dados informáticas e websites; programação 

de computadores; serviços de integração de sistemas 

informáticos; análise informática; programação de 

computadores para a defesa contra vírus; serviços de 

software de sistemas de computador; design de sof-

tware; design de sistemas de computador; concepção e 

desenvolvimento de páginas Web; alojamento de web-

sites; alojamento de aplicações; consultoria em softwa-

re; codificação e descodificação de sinais informáticos 

e electrónicos; conversão de dados ou documentos 

de suporte físico para formato eletrónico; serviços 

informáticos relacionados com a certificação de tran-

sacções comerciais e a preparação de relatórios em re-

lação sobre as mesmas; serviços de informações sobre 

computadores e redes informáticas; fornecimento de 

programas de gestão de riscos de segurança informáti-

ca; serviços de informação, conhecimento, e testes em 

matéria de segurança informática; serviços de garantia 

de qualidade; serviços de segurança para controlo de 

acesso a computadores (serviços de segurança de com-

putador), redes electrónicas e bases de dados; seguran-

ça da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria na área de seguran-

ça de dados; consultadoria tecnológica em relação a 

segurança de telecomunicações; serviços de segurança 

de redes de comunicação informatizada; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web 

e segurança de redes informáticas de comunicações; 

serviços de consultadoria na área da Internet, rede in-

formática mundial e segurança de redes de comunica-

ção informatizadas, serviços de segurança informática; 

serviços de autenticação para segurança informática; 

serviços informáticos relacionados com a autenticação 

online de assinaturas electrónicas; backup externo de 

dados; armazenamento electrónico de dados; infor-

mações sobre tecnologia e programação informáticas 

através de um website; aluguer de software de entre-

tenimento; serviços de cartografia; serviços de assis-

tência técnica (consultadoria técnica) relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; assessoria em tec-

nologia informática prestada a utilizadores da Internet 

através de uma linha directa de apoio; prestação de in-

formações técnicas a pedido explícito de utilizadores 

finais por meio telefónico ou de uma rede informática 

mundial; estudos de projectos técnicos; serviços de tes-

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura 

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165350

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

[730] 申請人 Requerente : SYNERCHEM FOOD PRO-

CESSING INDUSTRY SDN. BHD.
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 地址 Endereço : 13, Jalan Anggerik Mokara 31/60, 

Section 31, Kota Kemuning Industrial Park, 40460 

Shah Alam, Selangor D. Ehsan, Malaysia.

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 酸奶；甜椒泥（腌辣椒）醬；烹飪用蛋白；

烹飪用藻酸鹽；魚類醃製食品；杏仁奶油；食用杏仁奶；

以杏仁牛奶為主的飲料；食用杏仁油；鯷魚（非活體）；鯷

魚魚片；開胃沙拉；水果切盤；加工水果切盤；以人造牛

奶為主的甜點；豬肉排骨湯；焗烤豆；以香蕉為主的零食

產品；香蕉片；豆腐；經保存處理的豆；蝦仁醬；醃製漿

果；酸奶製成的飲料；濃湯；混合奶油；花生香味什錦豆；

清湯；濃縮牛肉清湯；醃製蠶豆；肉湯；奶油製品；鮮奶

油；罐頭湯品；腰果奶油；木薯片；奶酪粉；混合奶酪；奶

酪產品；加工之鷹嘴豆；雞肉；雞湯；智利奶酪；辣椒豆；

巧克力堅果油脂；椰子油脂；椰子薄脆片；食用椰子牛

奶；以椰子牛奶為主的飲料；椰子油；粉狀的咖啡奶精；

咖啡奶精；煉乳；煮熟的馬鈴薯；奶油（乳製品）；以奶

油為主的甜點；凝乳產品；咖哩（以肉類為主食的餐點，

可包含或不包含米飯）；乳製品；全部由乳製品製成之甜

點；主要由乳製品製成之甜點；豆乾；椰子乾；果凍乾（寒

天）；鳳梨乾；乳製品製成的飲料；乾燥湯料；食用凝乳；

食用堅果；用於烹飪食品的食用油；發酵黃豆；魚湯；經

保存處理的豌豆；即食馬鈴薯泥；即時湯品；果凍、果醬、

蜜餞；馬鈴薯泥；水果泥；馬鈴薯泥產品；食品用堅果油；

經保存處理的橄欖花生醬；花生牛奶；以花生牛奶為主

的飲料；經保存處理的胡椒粉；經保存處理的鳳梨；馬鈴

薯產品（零食）；預先烹調之湯品；預煮番茄湯；主要包含

烘培豆之調製食品；製作馬鈴薯泥之配料；以蔬菜為主用

於美白茶之製劑；主要由豆腐所製成之配醬；全部以豆腐

所製成之配醬；醃製豆類；醃製辣椒；醃製黃豆；牛肉湯；

沙拉；湯料；湯塊；製作湯之糊料；湯粉；經保存處理的湯

頭配料及甜玉米。

[540] 商標 Marca : 

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

所示

[210] 編號 N.º : N/165361

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[730] 申請人 Requerente : 佛山市海天調味食品股份有限公司

 Foshan Hai Tian F lavour ing & Food Company 

Limited

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市禪城區文沙路16號

 No. 16, Wen Sha Road, Foshan City, Guangdong Pro-

vince, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 阿吉瓦（醃辣椒）；醃製蔬菜；醬菜；腐

乳；食用油；食用芝麻油；食用油脂；食用玉米油；食用菜

籽油；速凍方便菜肴。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/08/19，中國 China，編號

N.º 40449729

[210] 編號 N.º : N/165362

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[730] 申請人 Requerente : DAVID ALAN WYATT

 地址 Endereço : Passeig Sant Joan 80 Principal 1a 

Barcelona 08009 Spain

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

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

衫；T恤衫；裙子；領帶；褲子；圍巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165364

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

[730] 申請人 Requerente : GIANLUCA SOLDI

 地址 Endereço : Passeig de Sant Joan 80, pral 1a 08009 

Barcelona Spain

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

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

衫；T恤衫；裙子；領帶；褲子；圍巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165412

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG
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 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Dispositivos e instrumentos eléctricos, 

electrónicos e ópticos e respetivas peças, para registo, 

processamento, recepção, transmissão, envio, armaze-

namento, intercâmbio e saída de mensagens, imagens, 

voz e dados (incluídos nesta classe); suportes de dados 

com software gravado, em especial suportes de dados 

magnéticos e ópticos com software gravado, em es-

pecial software de aplicação, software para sistemas 

operativos, software para bases de dados, software de 

codificação de dados, software de descodificação de 

dados, bem como software para o processamento de 

assinaturas digitais; máquinas de calcular, equipamen-

tos para o tratamento da informação e computadores, 

bem como respectivos componentes; componentes 

electrónicos activos e passivos, em especial compo-

nentes semicondutores integrados e não integrados; 

placas de circuitos impressos com ou sem componen-

tes electrónicos; aparelhos para processamento de 

transacções por cartão e de dados relacionados com as 

mesmas e para processamento de pagamentos; apare-

lhos para verificação de dados em cartões codificados 

magneticamente; hardware e software (gravados e/ 

/ou descarregáveis) para facilitação e administração 

de pagamentos, operações bancárias, operações com 

cartões de crédito, operações com cartões de débito, 

operações com cartões de pagamento, pagamentos 

electrónicos, processamento e transmissão electróni-

cos de dados de pagamento de contas, pagamentos em 

numerário, serviços de autenticação, encaminhamen-

to, autorização e liquidação de transações, detecção e 

controlo de fraudes; aparelhos para localização, gestão 

e análise de contas financeiras através de uma rede in-

formática mundial; hardware e software para facilitar 

transações de pagamento através de meios electróni-

cos em redes sem fios, redes informáticas mundiais e/ 

/ou dispositivos de telecomunicações móveis; hardware 

e software de encriptação, chaves de encriptação, cer-

tificados digitais, assinaturas digitais, software para 

armazenagem de informação protegida e recuperação 

e transmissão de informação confidencial de clientes 

utilizados por indivíduos, instituições bancárias e fi-

nanceiras; software e hardware destinados a facilitar a 

identificação e a autenticação de dispositivos de comu-

nicação em campo próximo (NFC) e de dispositivos de 

identificação por radiofrequência (RFID); aplicação 

de software para uso com terminais de pagamento sem 

contacto para permitir aos comerciantes a aceitação de 

transações de comércio móvel sem contacto; software 

concebido para permitir aos cartões inteligentes inte-

ragirem com terminais e leitores; software para o pro-

cessamento de pagamentos electrónicos e a transferên-

cia de fundos para e de terceiros; software relacionado 

com o tratamento de transações financeiras; software 

de chatbot para simulação de conversas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105121

[210] 編號 N.º : N/165413

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG

 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de consultado-

ria e assessoria empresarial; serviços de facturação; 

agências de informações comerciais; apresentação 

de produtos nos meios de comunicação, para fins de 

venda a retalho; serviços de comparação de preços; ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; serviços 

de consultadoria de marketing; estudos de mercado; 

acompanhamento, análise, previsão e elaboração de 

relatórios referentes a comportamentos de compras; 

promoção da venda de produtos e serviços de terceiros 

através de recompensas e incentivos gerados com base 

na realização de pagamentos electrónicos; adminis-

tração empresarial de programas de fidelização e de 

recompensa; serviços de consultadoria de negócios no 

domínio dos pagamentos em linha; serviços adminis-

trativos para gestão e acompanhamento de transações 

de pagamento através de redes de comunicações elec-

trónicas para fins empresariais; gestão de informação 

de negócios, especificamente elaboração de relatórios 

electrónicos sobre análises de negócios relacionadas 

com processamento, autenticação e acompanhamento 

de pagamentos e com facturação; gestão de negócios, 

especificamente optimização dos pagamentos para 

empresas; assessoria comercial, industrial e de gestão 
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empresarial; assessoria relacionada com gestão comer-

cial; estudo de mercados; gestão de ficheiros informá-

ticos; informações estatísticas (negócios); elaboração 

de extractos de contas; contabilidade; pesquisas co-

merciais; gestão de ficheiros informáticos; prestação 

de informações relativas à compra de produtos e servi-

ços online e outras redes informáticas; outsourcing do 

processamento de documentos e dados para empresas, 

especificamente compilação de informações em bases 

de dados informáticas, entrada e processamento de 

dados, informações, imagens e documentos; serviços 

de informações, assessoria e de consultadoria relacio-

nados com os serviços atrás referidos; gestão de call 

centers para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105121

[210] 編號 N.º : N/165414

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG

 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; informações em 

seguros; “clearing” (operações de compensação finan-

ceira), em especial “clearing” internacional de cartões 

de crédito e de débitos; serviços financeiros; negócios 

monetários; administração de negócios financeiros; 

fornecimento de serviços financeiros; transferência 

monetária; processamento de transacções financei-

ras, on-line através de uma base de dados informática 

ou através de meios de telecomunicações; serviços 

de transacções financeiras electrónicas sob a forma 

de compensação e reconciliação de transacções fi-

nanceiras através de uma rede informática mundial; 

processamento de transacções a crédito e por débito 

através de telefone e de telecomunicações; serviços 

financeiros, nomeadamente um serviço que permite 

efectuar pagamentos móveis sem contacto através de 

comerciantes em estabelecimentos retalhistas e gros-

sistas e em linha; transferências e transacções finan-

ceiras e serviços de pagamento; serviços de pagamento 

de comércio electrónico; processamento electrónico 

de pagamentos; serviços de pagamento electrónico 

que envolvem o processamento electrónico e poste-

rior transmissão de dados relativos a pagamentos de 

contas; serviços de informações, assessoria e consul-

tadoria relacionados com os serviços atrás referidos; 

cobrança de dívidas; fornecimento de empréstimos; 

empréstimos [finanças]; serviços de crédito; serviços 

de gestão e avaliação de riscos financeiros; consultado-

ria em gestão de risco financeiro.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105121

[210] 編號 N.º : N/165415

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG

 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de tele-

comunicações móveis; serviços de telecomunicações 

baseadas na Internet; serviços de telecomunicações re-

lacionados com comércio electrónico e operações ban-

cárias; serviços de comunicação de dados; transmissão 

electrónica de dados através de uma rede mundial de 

tratamento de dados, incluindo a Internet; transmissão 

de informações no domínio dos serviços financeiros; 

transmissão de dados através do processamento elec-

trónico de imagens por ligações de telemóvel; recep-

ção e/ou distribuição de mensagens, documentos e 

outros dados através da Internet; serviços de correio 

electrónico, envio e recepção de mensagens; serviços 

de difusão via Internet, de radiodifusão e de difusão 

televisiva; fornecimento de acesso multiutilizador a 

uma rede informática segura para a transferência e 

difusão de um conjunto de informações no domínio 

dos serviços financeiros; serviços de telecomunicações 

através de cartões telefónicos pré-pagos; aluguer de 

tempo de acesso a uma base de dados informática; 

fornecimento de acesso seguro a redes informáticas, 

servidores e à Internet; serviços de telecomunicação 

para o pagamento e as transacções seguras à distân-
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cia; serviços de fornecimento de acesso para a gestão 

informatizada de sistemas para o pagamento e as tran-

sacções seguras à distância; transmissão electrónica de 

dados e informações de transacções de comércio elec-

trónico; facilitação do acesso a sítios Web de terceiros 

através de uma ligação universal; fornecimento de um 

serviço de rede em linha que permite aos utilizadores 

transferirem dados de identificação pessoal para/parti-

lharem dados de identificação pessoal com e entre vá-

rios sítios Web; serviços de informações, de assessoria 

e de consultadoria relacionados com todos os serviços 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105121

[210] 編號 N.º : N/165416

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG

 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores, em es-

pecial programação de software e de recolhas de mó-

dulos de software, elaboração de software e de reco-

lhas de módulos de software, actualização e manuten-

ção de software e de recolhas de módulos de software; 

software como serviço [SaaS]; serviços de consulta-

doria no domínio do software como serviço [SaaS]; 

serviços de centro de intercâmbio electrónico entre 

redes informáticas (centro de compensação), especi-

ficamente adição de dados automatizados (adição ou 

transferência), conversão de dados em formatos/estru-

turas compatíveis com o receptor (excluindo conversão 

física) e/ou correspondência de dados (análise técni-

ca); criação, desenvolvimento, instalação e tratamento 

de bases de dados de computadores; aluguer e leasing 

de software e bases de dados de computadores a ter-

ceiros, com base em condições contratuais; análise de 

sistemas da tecnologia da informação; análise técnica 

de informações sobre validade e viabilidade; avaliação 

e inspecção de sistemas da tecnologia da informação; 

serviços de consultadoria relacionados com aspectos 

técnicos de sistemas da tecnologia da informação; ser-

viços de engenheiros informáticos; programação de 

computadores; aluguer e leasing de sistemas de tecno-

logias da informação nomeadamente, serviços de pro-

gramação e de assessoria técnica, bem como aplicação 

técnica de planeamento, relacionados com soluções 

baseadas em TI; aluguer, a terceiros, de sistemas de 

tecnologias da informação, incluindo sistemas infor-

máticos, numa base contractual; serviços de encripta-

ção de dados; verificação de identificações pessoais, 

especificamente serviços de verificação e autorização 

de assinaturas electrónicas, serviços de verificação e 

de autorização de assinaturas digitais; serviços de con-

sultadoria técnica nos domínios de programação de 

computadores, redes informáticas financeiras, proces-

samento de dados, comunicações seguras, encriptação 

e desencriptação de dados e segurança de redes locais; 

armazenamento de dados informatizados relacionados 

com informações sobre clientes; prestação de serviços 

de autenticação de utilizadores mediante tecnologia 

de hardware e software para transacções de comércio 

electrónico; consultoria na área da criação e design de 

websites para comércio electrónico; manutenção de 

software utilizado no campo de e-commerce.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105121

[210] 編號 N.º : N/165417

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG

 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Licenciamento de software [serviços 

jurídicos]; análise forense de transacções financeiras 

para fins de prevenção de fraudes; avaliação de riscos 

em matéria de segurança.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105121

[210] 編號 N.º : N/165418

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG

 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Dispositivos e instrumentos eléctricos, 

electrónicos e ópticos e respetivas peças, para registo, 

processamento, recepção, transmissão, envio, armaze-

namento, intercâmbio e saída de mensagens, imagens, 

voz e dados (incluídos nesta classe); suportes de dados 

com software gravado, em especial suportes de dados 

magnéticos e ópticos com software gravado, em es-

pecial software de aplicação, software para sistemas 

operativos, software para bases de dados, software de 

codificação de dados, software de descodificação de 

dados, bem como software para o processamento de 

assinaturas digitais; máquinas de calcular, equipamen-

tos para o tratamento da informação e computadores, 

bem como respectivos componentes; componentes 

electrónicos activos e passivos, em especial compo-

nentes semicondutores integrados e não integrados; 

placas de circuitos impressos com ou sem componen-

tes electrónicos; aparelhos para processamento de 

transacções por cartão e de dados relacionados com as 

mesmas e para processamento de pagamentos; apare-

lhos para verificação de dados em cartões codificados 

magneticamente; cartões de pagamento magnéticos; 

cartões magnéticos codificados; cartões inteligentes 

programáveis; hardware e software (gravados e/ou 

descarregáveis) para facilitação e administração de 

pagamentos, operações bancárias, operações com 

cartões de crédito, operações com cartões de débito, 

operações com cartões de pagamento, pagamentos 

electrónicos, processamento e transmissão electróni-

cos de dados de pagamento de contas, pagamentos em 

numerário, serviços de autenticação, encaminhamen-

to, autorização e liquidação de transacções, detecção e 

controlo de fraudes; aparelhos para localização, gestão 

e análise de contas financeiras através de uma rede in-

formática mundial; hardware e software para facilitar 

transacções de pagamento através de meios electróni-

cos em redes sem fios, redes informáticas mundiais e/ 

/ou dispositivos de telecomunicações móveis; hardware 

e software de encriptação, chaves de encriptação, cer-

tificados digitais, assinaturas digitais, software para 

armazenagem de informação protegida e recuperação 

e transmissão de informação confidencial de clientes 

utilizados por indivíduos, instituições bancárias e fi-

nanceiras; software e hardware destinados a facilitar a 

identificação e a autenticação de dispositivos de comu-

nicação em campo próximo (NFC) e de dispositivos de 

identificação por radiofrequência (RFID); aplicação 

de software para uso com terminais de pagamento sem 

contacto para permitir aos comerciantes a aceitação de 

transações de comércio móvel sem contacto; cartões 

magnéticos codificados e cartões contendo um chip de 

circuito integrado (“cartões inteligentes”); software 

concebido para permitir aos cartões inteligentes inte-

ragirem com terminais e leitores; software para o pro-

cessamento de pagamentos electrónicos e a transferên-

cia de fundos para e de terceiros; software relacionado 

com o tratamento de transacções financeiras; cartões 

de fidelidade codificados; software de chatbot para si-

mulação de conversas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105329

[210] 編號 N.º : N/165419

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG

 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de consultado-

ria e assessoria empresarial; serviços de facturação; 

agências de informações comerciais; apresentação de 

produtos nos meios de comunicação, para fins de ven-

da a retalho; Serviços de comparação de preços; expo-

sições para fins comerciais ou publicitários; serviços 

de consultadoria de marketing; estudos de mercado; 

acompanhamento, análise, previsão e elaboração de 

relatórios referentes a comportamentos de compras; 
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promoção da venda de produtos e serviços de terceiros 

através de recompensas e incentivos gerados com base 

na realização de pagamentos electrónicos; adminis-

tração empresarial de programas de fidelização e de 

recompensa; serviços de consultadoria de negócios no 

domínio dos pagamentos em linha; serviços adminis-

trativos para gestão e acompanhamento de transações 

de pagamento através de redes de comunicações elec-

trónicas para fins empresariais; gestão de informação 

de negócios, especificamente elaboração de relatórios 

electrónicos sobre análises de negócios relacionadas 

com processamento, autenticação e acompanhamento 

de pagamentos e com facturação; gestão de negócios, 

especificamente optimização dos pagamentos para 

empresas; assessoria comercial, industrial e de gestão 

empresarial; assessoria relacionada com gestão comer-

cial; estudo de mercados; gestão de ficheiros informá-

ticos; informações estatísticas (negócios); elaboração 

de extractos de contas; contabilidade; pesquisas co-

merciais; gestão de ficheiros informáticos; prestação 

de informações relativas à compra de produtos e servi-

ços online e outras redes informáticas; outsourcing do 

processamento de documentos e dados para empresas, 

especificamente compilação de informações em bases 

de dados informáticas, entrada e processamento de 

dados, informações, imagens e documentos; serviços 

de informações, assessoria e de consultadoria relacio-

nados com os serviços atrás referidos; gestão de call 

centers para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105329

[210] 編號 N.º : N/165420

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG

 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; informações em 

seguros; “clearing” (operações de compensação finan-

ceira), em especial “clearing” internacional de cartões 

de crédito e de débitos; serviços financeiros; negócios 

monetários; administração de negócios financeiros; 

serviços cartões de crédito e de débito; fornecimen-

to de serviços financeiros; transferência monetária; 

processamento de transacções financeiras, on-line 

através de uma base de dados informática ou através 

de meios de telecomunicações; serviços de transacções 

financeiras electrónicas sob a forma de compensação 

e reconciliação de transacções financeiras através de 

uma rede informática mundial; processamento de 

transacções a crédito e por débito através de telefone 

e de telecomunicações; serviços financeiros, nomea-

damente um serviço que permite efectuar pagamen-

tos móveis sem contacto através de comerciantes em 

estabelecimentos retalhistas e grossistas e em linha; 

transferências e transacções financeiras e serviços de 

pagamento; serviços de pagamento de comércio elec-

trónico; processamento electrónico de pagamentos; 

serviços de pagamento electrónico que envolvem o 

processamento electrónico e posterior transmissão de 

dados relativos a pagamentos de contas; serviços de 

informações, assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; cobrança de dívidas; 

fornecimento de empréstimos; empréstimos [finanças]; 

serviços de crédito; serviços de gestão e avaliação de 

riscos financeiros; consultadoria em gestão de risco 

financeiro; emissão de cartões de crédito.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105329

[210] 編號 N.º : N/165421

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG

 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de tele-

comunicações móveis; serviços de telecomunicações 

baseadas na Internet; serviços de telecomunicações re-
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lacionados com comércio electrónico e operações ban-

cárias; serviços de comunicação de dados; transmissão 

electrónica de dados através de uma rede mundial de 

tratamento de dados, incluindo a Internet; transmissão 

de informações no domínio dos serviços financeiros; 

transmissão de dados através do processamento elec-

trónico de imagens por ligações de telemóvel; recep-

ção e/ou distribuição de mensagens, documentos e 

outros dados através da Internet; serviços de correio 

electrónico, envio e recepção de mensagens; serviços 

de difusão via Internet, de radiodifusão e de difusão 

televisiva; fornecimento de acesso multiutilizador a 

uma rede informática segura para a transferência e 

difusão de um conjunto de informações no domínio 

dos serviços financeiros; serviços de telecomunicações 

através de cartões telefónicos pré-pagos; aluguer de 

tempo de acesso a uma base de dados informática; 

fornecimento de acesso seguro a redes informáticas, 

servidores e à Internet; serviços de telecomunicação 

para o pagamento e as transacções seguras à distân-

cia; serviços de fornecimento de acesso para a gestão 

informatizada de sistemas para o pagamento e as tran-

sacções seguras à distância; transmissão electrónica de 

dados e informações de transacções de comércio elec-

trónico; facilitação do acesso a sítios Web de terceiros 

através de uma ligação universal; fornecimento de um 

serviço de rede em linha que permite aos utilizadores 

transferirem dados de identificação pessoal para/parti-

lharem dados de identificação pessoal com e entre vá-

rios sítios Web; serviços de informações, de assessoria 

e de consultadoria relacionados com todos os serviços 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105329

[210] 編號 N.º : N/165422

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG

 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores, em 

especial programação de software e de recolhas de 

módulos de software, elaboração de software e de 

recolhas de módulos de software, actualização e ma-

nutenção de software e de recolhas de módulos de 

software; software como serviço [SaaS]; serviços de 

consultadoria no domínio do software como serviço 

[SaaS]; serviços de centro de intercâmbio electrónico 

entre redes informáticas (centro de compensação), es-

pecificamente adição de dados automatizados (adição 

ou transferência), conversão de dados em formatos/

estruturas compatíveis com o recetor (excluindo con-

versão física) e/ou correspondência de dados (análise 

técnica); criação, desenvolvimento, instalação e trata-

mento de bases de dados de computadores; aluguer e 

leasing de software e bases de dados de computadores 

a terceiros, com base em condições contratuais; aná-

lise de sistemas da tecnologia da informação; análise 

técnica de informações sobre validade e viabilidade; 

avaliação e inspecção de sistemas da tecnologia da 

informação; serviços de consultadoria relacionados 

com aspectos técnicos de sistemas da tecnologia da 

informação; serviços de engenheiros informáticos; 

programação de computadores; aluguer e leasing de 

sistemas de tecnologias da informação, nomeadamente 

serviços de programação e de assessoria técnica, bem 

como aplicação técnica de planeamento, relacionados 

com soluções baseadas em TI; aluguer, a terceiros, 

de sistemas de tecnologias da informação, incluindo 

sistemas informáticos, numa base contratual; serviços 

de encriptação de dados; verificação de identificações 

pessoais, especificamente serviços de verificação e 

autorização de assinaturas electrónicas, serviços de 

verificação e de autorização de assinaturas digitais; 

serviços de consultadoria técnica nos domínios de 

programação de computadores, redes informáticas 

financeiras, processamento de dados, comunicações 

seguras, encriptação e desencriptação de dados e se-

gurança de redes locais; armazenamento de dados 

informatizados relacionados com informações sobre 

clientes; prestação de serviços de autenticação de uti-

lizadores mediante tecnologia de hardware e software 

para transacções de comércio electrónico; serviços de 

consultadoria relacionados com a criação e a conceção 

de sítios Web de comércio electrónico, limitados a ser-

viços tecnológicos e financeiros prestados nos setores 

das TI, bancário e financeiro; manutenção de software 

utilizado no campo de e-commerce.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105329

[210] 編號 N.º : N/165423

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Wirecard AG

 地址 Endereço : Einsteinring 35, 85609 Aschheim, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Licenciamento de software [serviços 

jurídicos]; análise forense de transacções financeiras 

para fins de prevenção de fraudes; avaliação de riscos 

em matéria de segurança.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Pantone 648C (tal 

como exemplar de marca).

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/08，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018105329

[210] 編號 N.º : N/165428

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : StayWell Holdings Pty Limited

 地址 Endereço : Level 10, 80 Clarence Street, Sydney, 

New South Wales 2000 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

promoção e publicitário para hotéis e apartamentos 

com serviços domésticos; fornecimento de serviços de 

escritório; fornecimento de instalações de escritório 

para equipamento e máquinas de escritório; adminis-

tração de assuntos comerciais de lojas de vendas a re-

talho, serviços de aconselhamento, informação e con-

sultadoria relacionados com todos acima mencionados; 

todos os serviços supracitados também fornecidos on-

-line através de uma base de dados informáticos ou 

através de uma rede global de comunicações; serviços 

de lojas de vendas a retalho para produtos cosméticos 

e de beleza, metais e pedras preciosos, artigos de jo-

alharia, relógios, artigos cronométricos e relógios de 

parede e mesa, papel, impressos, artigos de papelaria, 

sacos, artigos de vidro, porcelana, faiança, tecidos e 

artigos têxteis (sem serem vestuário, calçado, chapela-

ria), brinquedos, jogos, objectos para brincar, artigos 

e equipamentos desportivos, alimentos e produtos ali-

mentares, bebidas ambas alcoólicas e não-alcoólicas, 

flores e arranjos florais e artigos para fumadores; ser-

viços de lojas de vendas a retalho electrónicos on-line 

para produtos cosméticos e de beleza, metais e pedras 

preciosos, artigos de joalharia, relógios, artigos crono-

métricos e relógios de parede e mesa, papel, impressos, 

artigos de papelaria, sacos, artigos de vidro, porcelana, 

faiança, tecidos e artigos têxteis( sem serem vestuário, 

calçado, chapelaria), brinquedos, jogos, objectos para 

brincar, artigos e equipamentos desportivos, alimentos 

e produtos alimentares, bebidas ambas alcoólicas e 

não-alcoólicas, flores e arranjos florais e artigos para 

fumadores; serviços promocionais para hotéis, restau-

rantes, bares, estações de veraneio; gestão de negócios 

de hotéis e apartamentos com serviços domésticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/22，澳大利亞 Austrália，編

號N.º 2032354

[210] 編號 N.º : N/165429

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : StayWell Holdings Pty Limited

 地址 Endereço : Level 10, 80 Clarence Street, Sydney, 

New South Wales 2000 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alojamento temporá-

rio; serviços para fornecimento de comidas e bebidas; 

serviços de hotéis; serviços de estações de veraneio; 

serviços de alojamento em hotéis; serviços de forneci-

mento de refeições do hotel; serviços de reservas em 

hotéis; serviços de restaurante em hotéis; fornecimen-

to de locais de hotéis para exposições de negócios, 
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feiras de negócios, conferências, congressos, palestras 

e reuniões; fornecimento de instalações para direcção 

de conferências, convenções, exposições, feira e ferias; 

aluguer de salas de reuniões; serviços de hospitalidade; 

fornecimento de informações na área de alojamento 

temporário para viajantes de férias; restaurantes; ca-

fés; serviços de catering; serviços de aconselhamento, 

informação e consultoria relacionados com todos os 

atrás referidos; todos os serviços atrás referidos tam-

bém fornecidos on-line a partir de uma base de dados 

informática ou via a rede global de comunicações.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/22，澳大利亞 Austrália，編

號N.º 2032354

[210] 編號 N.º : N/165436

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Société 

par actions simplifiée

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas para sobrancelhas, pincéis 

para as pestanas, escovas para o cabelo, pincéis para a 

barba, pincéis para maquilhagem, esponjas para ma-

quilhagem, borlas para pó-de-arroz, aparelhos para 

desmaquilhar, pentes, estojos para pentes, escovas de 

unhas, pincéis para os lábios, pulverizadores de per-

fume, caixas de pó-de-arroz, utensílios cosméticos, 

estojos para cosméticos equipados, fios para fins den-

tários, pentes eléctricos, escovas de dentes eléctricos, 

esponjas abrasivas para esfregar a pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165440

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Société 

par actions simplifiée

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas para sobrancelhas, pincéis 

para as pestanas, escovas para o cabelo, pincéis para a 

barba, pincéis para maquilhagem, esponjas para ma-

quilhagem, borlas para pó-de-arroz, aparelhos para 

desmaquilhar, pentes, estojos para pentes, escovas de 

unhas, pincéis para os lábios, pulverizadores de per-

fume, caixas de pó-de-arroz, utensílios cosméticos, 

estojos para cosméticos equipados, fios para fins den-

tários, pentes eléctricos, escovas de dentes eléctricos, 

esponjas abrasivas para esfregar a pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165500

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : SPOH N & BU R K H A R DT 

GMBH & CO. KG ELEKTROTECHNISCHE FA-

BRIK

 地址 Endereço : MAUERGASSE 5, 89143 BLAU-

BEUREN, GERMANY

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；收割機械；原木傳送機；木材

加工機；礦井作業機械；推土機；掘土機；土方機械；築路

機；塗焦油機；起重機（提升裝置）；升降機（運送滑雪者

上坡的裝置除外）；電梯操作裝置；升降裝置；作為機器

部件的操縱桿（遊戲機用除外）；自推進式掃路機；掃雪

機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165501

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : SPOH N & BU R K H A R DT 

GMBH & CO. KG ELEKTROTECHNISCHE FA-

BRIK

 地址 Endereço : MAUERGASSE 5, 89143 BLAU-

BEUREN, GERMANY

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : 與計算機連用的操縱桿（視頻遊戲用除

外）；電觸點；電位器；遙控裝置；電阻器；傳感器；電開

關；工業遙控操作用電氣設備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165502

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : SPOH N & BU R K H A R DT 

GMBH & CO. KG ELEKTROTECHNISCHE FA-

BRIK

 地址 Endereço : MAUERGASSE 5, 89143 BLAU-

BEUREN, 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 P roduto s : 電動運載工具；遙控運載工具（非玩

具）；叉車；裝有起重機的卡車；無人駕駛汽車；拖拉機；

有軌電車；登機用引橋；空中運載工具；輪船；水上運載

工具；遊艇；運載工具用操縱桿；運載工具用方向盤；運

載工具用座椅。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165503

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : SPOH N & BU R K H A R DT 

GMBH & CO. KG ELEKTROTECHNISCHE FA-

BRIK

 地址 Endereço : MAUERGASSE 5, 89143 BLAU-

BEUREN, GERMANY

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出；為零售目的在通信媒體上展示

商品；進出口代理；市場營銷；替他人推銷；為消費者提

供商品和服務選擇方面的商業信息和建議；通過網站提

供商業信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165542

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

[730] 申請人 Requerente : Delta Air Lines, Inc.

 地址 Endereço : 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Geor-

gia 30320, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

tivo para os clientes através da emissão de prémios de 

bónus e serviços de incentivo para viagens aéreas fre-

quentes, nomeadamente, instalações de salas de trans-

feres para relaxamento de passageiros, um serviço es-

pecializado da companhia aérea prioritária com servi-

ços de reserva, processamento aprimorado de emissão 

de bilhetes no aeroporto, procedimentos de chamada 

em espera acelerada, check-in prioritário, check-in 

prioritário no lobby, centro de serviço dedicado e pis-

tas do clube para passageiros de elite, processamento 

especializado prioritário e de segurança acelerada, 

serviços de manuseio de portões e embarque de ae-

ronaves, acomodações com assentos aprimorados, 

espaço pessoal aprimorado, incluindo entretenimen-

to especializado, conexões via computador, serviços 

aprimorados de refeições e valores de voucher para 

passageiros de elite, entrega prioritária de bagagem, 

respostas aprimoradas e aceleradas de atendimento ao 

cliente para passageiros de elite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165543

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

[730] 申請人 Requerente : Delta Air Lines, Inc.

 地址 Endereço : 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Geor-

gia 30320, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte aéreo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165560

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

[730] 申請人 Requerente : Sanne Jansen

 地址 Endereço : Leo XIII Straat 90B, Tilburg, Noord 

Brabant, 5046 KK, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 女士服裝。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165561

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

[730] 申請人 Requerente : Sanne Jansen

 地址 Endereço : Leo XIII Straat 90B, Tilburg, Noord 

Brabant, 5046 KK, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165576

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

[730] 申請人 Requerente : Eltimir Ivanov Sanchini

 地址 Endereço : Via Ansedonia 71, I-58100 Grosseto 

(GR), Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165716

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/21

[730] 申請人 Requerente : YAR A INTER NATIONAL 

ASA

 地址 Endereço : Drammensveien 131, 0277 Oslo, 

Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos para uso na agri-

cultura, indústria, horticultura e silvicultura, aqui-

cultura e pecuária; fertilizantes e adubos; composto; 

reguladores de crescimento de plantas; preparações 

para tratamento de sementes e grãos de sementes; pre-

parações para tratamento do solo; produtos químicos 

para revestimento de fertilizantes e sementes e grãos 

de sementes; calcário granulado para uso agrícola; adi-

tivos químicos; nitratos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165717

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/21

[730] 申請人 Requerente : YAR A INTER NATIONAL 

ASA

 地址 Endereço : Drammensveien 131, 0277 Oslo, 

Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos, instrumentos e senso-

res científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, 

de sinalização, de verificação (supervisão), de salva-

-vidas e de ensino, instrumentos e sensores, incluindo 

aparelhos, instrumentos e sensores para medir o teor 

de clorofila em plantas, aparelhos, instrumentos e 

sensores para medir o teor de fertilizantes no solo, 

aparelhos, instrumentos e sensores para medir os re-

quisitos de nitrogénio das culturas e aparelhos e ins-

trumentos para medir, variar e distribuir os fertilizan-

tes, aparelhos, instrumentos e sensores para medir a 

precipitação, aparelhos, instrumentos e sensores para 

medir o conteúdo de minerais no solo; equipamento 

informático para processamento de dados e software 

informático para controlar e regular a dispersão de 

fertilizantes; equipamento para medição, dosagem e 

mistura de gases e fluidos, constituído principalmente 

por software, painéis, sensores, injectores, medidores 

de caudal, comutadores de caudal e de pressão, indica-

dores e reguladores de pressão, válvulas de medição e 

unidades de aviso de controlo electrónico; detectores 

de gás; manómetros; aparelhos para gravação, trans-

missão ou reprodução de som ou imagens; suportes de 

dados magnéticos, discos acústicos; discos compactos, 

DVDs e outros suportes de gravação digital; máqui-

nas de calcular, equipamentos para processamento de 

dados, computadores; software informático, incluindo 

software para medir os requisitos de nitrogénio das 

culturas e software para medir, variar e distribuir os 
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fertilizantes, software para medir o teor de clorofila 

nas plantas, software para medir o teor de fertilizantes 

do solo, software para medir o conteúdo de minerais 

no solo, software para medir a dosagem e mistura de 

gases e fluidos; aplicações de software (aplicações); 

aparelhos, instrumentos e sensores para o controlo de 

emissões de NOx e SOx; aparelhos, instrumentos e 

sensores para redução de NOx e SOx; software infor-

mático para medição de dosagem e mistura de gases e 

fluidos, software informático para controle de emissão 

de NOx e SOx, software informático para redução de 

NOx e SOx; aparelhos, instrumentos e sensores para 

uso na agricultura, horticultura, aquicultura e servi-

ços florestais e marítimos; aparelhos, instrumentos e 

sensores para a distribuição de combustíveis líquidos, 

aditivos para combustíveis, aditivos químicos, gasolina 

e gasóleo para estações de serviço e seus acessórios, 

em especial dispositivos de medida, dispositivos de 

monitorização e distribuidores de dosagens; software 

informático para distribuição de combustíveis líquidos, 

aditivos para combustíveis, aditivos químicos, gasolina 

e gasóleo para estações de serviço e seus acessórios, 

em especial dispositivos de medida, dispositivos de 

monitorização e distribuidores de dosagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165718

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/21

[730] 申請人 Requerente : YAR A INTER NATIONAL 

ASA

 地址 Endereço : Drammensveien 131, 0277 Oslo, 

Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 13

[511] 產品 Produtos : Nitrato de amónio para a produção de 

explosivos de emulsão, incluindo explosivos de óleo 

combustível de nitrato de amónio (ANFO), todos para 

fins civis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165719

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/21

[730] 申請人 Requerente : YAR A INTER NATIONAL 

ASA

 地址 Endereço : Drammensveien 131, 0277 Oslo, 

Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

assim como de investigação e concepção relaciona-

dos com os mesmos; serviços de análise e pesquisa 

industrial; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software de computador; serviços científicos e tec-

nológicos relacionados à agricultura, horticultura, 

aquicultura e serviços florestais e marítimos; serviços 

de análise e pesquisa industrial relacionados com agri-

cultura, horticultura, aquicultura e serviços florestais 

e marítimos; serviços de análise e pesquisa industrial 

relacionados à medição do teor de clorofila nas plan-

tas, medição do teor de fertilizantes no solo, medição 

dos requisitos de nitrogénio das culturas, e medição, 

variação e distribuição de fertilizantes, medição da 

precipitação, medição do teor de minerais no solo, 

controlo de emissão de NOx e de SOx, e redução de 

NOx e SOx.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165720

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/21

[730] 申請人 Requerente : YAR A INTER NATIONAL 

ASA

 地址 Endereço : Drammensveien 131, 0277 Oslo, 

Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Aluguer de equipamentos agrícolas; 

serviços profissionais de consultoria e assessoria nos 

domínios da agricultura, indústria, horticultura e silvi-

cultura, aquicultura e pecuária.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165743

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24

[730] 申請人 Requerente : 乖寶寵物食品集團有限責任公司

 地址 Endereço : 中國山東省聊城市經濟技術開發區牡丹

江路8號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 樹木；豆（未加工的）；植物；活動物；寵

物食品；動物食品；動物飼料；寵物飲料；寵物用香砂；動

物棲息用乾草。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165753

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24

[730] 申請人 Requerente : L’Oreal

 地址 Endereço : 14 Rue Royale, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabão; sabões de toilette; desodorizan-

tes para os cuidados corporais; desodorizantes para 

uso pessoal; perfumes; água de colónia; eau de toilet-

te; águas de toilette; produtos de toilette; cosméticos; 

preparações cosméticas para o banho; preparações 

cosméticas para tratamentos corporais; preparações 

cosméticas para os cuidados faciais; cremes de cuida-

do da pele, sem ser para uso medicinal; produtos de 

bronzeamento para uso cosmético, cremes de proteção 

solar, loções de proteção solar; produtos para depois 

da exposição ao sol para uso cosmético; maquilhagem; 

batons para os lábios; glosses para os lábios; sombras 

para os olhos; delineador líquido para os olhos; más-

cara [rímel]; cosméticos para sobrancelhas; vernizes 

para as unhas; blush (para as maçãs do rosto); bases 

de maquilhagem; pó de arroz; preparações para des-

maquilhagem; máscaras de beleza; algodão para uso 

cosmético; preparações para os cuidados dos cabelos; 

preparações para a ondulação dos cabelos; sprays para 

modelar cabelos; bálsamos para modelar cabelos; laca 

para o cabelo; produtos para remover a coloração dos 

cabelos; preparados para coloração do cabelo e des-

colorar os cabelos; tintas para cabelos; champôs; ama-

ciadores para os cabelos; máscaras para os cabelos; 

produtos e tratamentos para o cabelo e tratamentos 

capilares; óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165754

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24

[730] 申請人 Requerente : L’Oreal

 地址 Endereço : 14 Rue Royale, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabão; sabões de toilette; desodorizan-

tes para os cuidados corporais; desodorizantes para 

uso pessoal; perfumes; água de colónia; eau de toilet-

te; águas de toilette; produtos de toilette; cosméticos; 

preparações cosméticas para o banho; preparações 

cosméticas para tratamentos corporais; preparações 

cosméticas para os cuidados faciais; cremes de cuida-

do da pele, sem ser para uso medicinal; produtos de 

bronzeamento para uso cosmético, cremes de proteção 

solar, loções de proteção solar; produtos para depois 

da exposição ao sol para uso cosmético; maquilhagem; 

batons para os lábios; glosses para os lábios; sombras 

para os olhos; delineador líquido para os olhos; más-

cara [rímel]; cosméticos para sobrancelhas; vernizes 

para as unhas; blush (para as maçãs do rosto); bases 

de maquilhagem; pó de arroz; preparações para des-

maquilhagem; máscaras de beleza; algodão para uso 

cosmético; preparações para os cuidados dos cabelos; 

preparações para a ondulação dos cabelos; sprays para 

modelar cabelos; bálsamos para modelar cabelos; laca 

para o cabelo; produtos para remover a coloração dos 

cabelos; preparados para coloração do cabelo e des-

colorar os cabelos; tintas para cabelos; champôs; ama-

ciadores para os cabelos; máscaras para os cabelos; 

produtos e tratamentos para o cabelo e tratamentos 

capilares; óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/165788

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

[730] 申請人 Requerente : Sony Interactive Entertainment 

Inc.

 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的遊戲軟體；錄製的遊戲軟體；

機台遊戲程式；用於機台電玩的可下載或可安裝的電腦

及電動遊戲程式；可下載或可安裝的額外圖像資料，其

中包含用於機台電玩遊戲機的美工圖案；帶有液晶顯示

器的手持遊戲用電池；家用遊戲機電池；移動電腦終端

機電池；電池；行動式電腦終端機用耳塞；清潔光碟（用

於清潔電腦及數位錄影機中所使用之光碟驅動器的鏡

頭）；耳機；揚聲器；家庭劇院系統，包括電視接收器、

DV D播放器、音頻放大器及音頻揚聲器；錄音機；錄影

機；數位相機；電視接收器；數據機；頭戴耳機；電信器

材用麥克風；行動電腦終端機用耳機；行動電腦終端機

用麥克風；手機皮套；智慧型手機；行動電話；機上盒；

光碟播放器；光碟燒錄機；DV D播放器；DV D燒錄機；

雷射唱機；交通工具用導航裝置（機載電腦）；車輛導航

設備，即車載電腦；電信設備用電容器；電視播送用接收

調諧器；網路攝影機；攝影機；遊戲機用攝影機；頭戴式

影像顯示螢幕；具有內建顯示器的虛擬實境耳機（適合

用於遊戲）；虛擬實境用耳機的運動傳感器及攝影機配

件（帶有內置顯示器，適合玩視頻遊戲）；適用於電視的

3D眼鏡；3D顯示裝置，即3D電視顯示螢幕、3D影像顯

示螢幕、3D液晶顯示螢幕及3D電腦顯示螢幕；影像式嬰

兒監視器；影像監視器；數位錄影機；錄像機；錄影機及

影像播放器材；影像播放器及錄影機組合；數位錄音機

及播放器；數位錄影機及播放器；影音光碟播放器；頭戴

式影像顯示器；薄膜電晶體液晶顯示面板；適用於液晶顯

示螢幕的保護膜；消費類電子產品，即音頻放大器、音頻

揚聲器、音頻接收器、音頻及揚聲器的電纜及連接頭；可

透過行動電腦終端機下載的電玩及電腦遊戲程式；電腦

鍵盤；專用於帶有液晶顯示器的手持遊戲的記憶卡；可

透過攜帶式電腦終端機下載的電子遊戲程式；攜帶式電

腦終端機；用於行動電腦終端機的鍵盤；用於行動電腦

終端機的滑鼠；用於行動電腦終端機的記憶卡；用於行動

電腦終端機的遙控器；行動電腦終端機用電池充電器；

遊戲機操控板控制器充電用電子設備；可下載的手機遊

戲程式；電腦遊戲程式；搭配電視家用遊戲機的記憶卡；

電腦光學滑鼠；商品電子標籤；個人數字助理；電腦觸控

螢幕；平板電腦；電腦操作程式；可下載或可安裝的電腦

遊戲程式；可下載或可安裝的手機電腦及遊戲程式；透

過個人數位助理下載或安裝的電腦遊戲及電玩程式；手

機遊戲程式；電子書閱讀器；用於電視家用影像遊戲機

的遊戲程式；家用視頻遊戲機的耳機；適用於家用電視

遊樂器的耳機；適用於家用電視遊樂器的麥克風；適用

於家用電視遊樂器的滑鼠；專門適用於電玩的網路攝影

機；適用於帶有液晶顯示器的手持遊戲麥克風；適用於

與帶有液晶顯示器的手持遊戲一起使用的鍵盤；適用於

帶有液晶顯示器的手持遊戲之電腦滑鼠；家用電玩機充

電器之連接器；適用於家用電玩遊戲機的鍵盤；帶有液

晶顯示器的手持遊戲機之遊戲軟體；用於家用電玩機之

可下載或可安裝的電腦遊戲及電玩程式；可下載或可安

裝的其他圖像資料，其中包含用於家用電玩機的美工圖

案；手持遊戲（帶有液晶顯示器）用之可下載或可安裝的

計算機及視頻遊戲程式；可下載或可安裝的其他圖像資

料，其中包含手持遊戲（帶有液晶顯示器）的美工圖案；

可下載之影像檔案；以動作冒險，戲劇，喜劇，浪漫史，科

幻小說，恐怖及懸疑為娛樂特點的錄製影碟和錄影帶；

可下載之錄製影像；預先錄製有音樂的音頻光碟；錄製

音樂的留聲機唱片；可透過網路下載之音樂檔案；可下載

之音樂錄音；可下載之手機鈴聲；可透過全球電腦網絡和

無線設備下載之鈴聲、圖形及音樂；行動電話用可下載之

手機鈴聲及圖形；電子遊戲、遊戲軟體、音樂及影片電影

領域之書籍、手冊、雜誌、報紙之可下載的電子出版品。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/02，牙買加 Jamaica，編號

N.º 79258

[210] 編號 N.º : N/165789

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

[730] 申請人 Requerente : Sony Interactive Entertainment 

Inc.

 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 地址機；電動或非電動打字機；色帶；辦

公用信封封口機；郵票貼附機（辦公室用品）；辦公用電

動訂書機；郵票切割機；製圖器具；凸板複寫機；事務用

碎紙機；辦公室用郵資蓋印機；旋轉複印機；辦公用電動

釘書針；電動削鉛筆刀；衛生紙巾；紙巾；紙餐巾；紙製手

帕；擦手紙；濾紙；衛生紙；明信片紙；印刷紙；紙及厚紙

板；書籤；相簿；卡片，文具；蠟筆；簽字筆；封印，文具；

自動鉛筆；素描本；自黏性標籤，文具；筆記本；筆盒；

文具盒；非電動訂書機；原子筆；備忘錄便箋本；備忘板

（板片一側包含黏合劑，用於附著表面）；鉛筆；於書寫

紙用塑料襯墊，即美術墊；圖畫明信片；畫家用繪畫用具

組合；橡皮擦；文具或家庭用膠帶；文具及辦公室用繪圖

尺；筆和鉛筆架；文具信封；便條本；紙標籤（一側含有黏

合劑，用於黏貼到表面）；電子遊戲、音樂和電影領域的

目錄；日曆；電腦遊戲、音樂和電玩領域的新聞通訊；
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電子遊戲、電腦遊戲、音樂和電影領域的小冊子；電子遊

戲程式及規範手冊；電子遊戲的攻略手冊；歌曲集；樂

譜；電子遊戲，電腦遊戲，音樂和電影領域的雜誌；印製

之時間表；電子遊戲和電腦遊戲領域的使用手冊；電子

遊戲、電腦遊戲、音樂和電影領域的書籍；報紙；地圖；日

記；圖畫藝術版畫；照片（印刷物）；相片架。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/02，牙買加 Jamaica，編號

N.º 79258

[210] 編號 N.º : N/165793

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

[730] 申請人 Requerente : Sony Interactive Entertainment 

Inc.

 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 娛樂服務，即藉由電腦終端機，光纖網

路及電話透過通信網路以隨選視訊服務提供線上不可

下載之音樂及電影；娛樂服務，即透過隨選視訊源提供

不可下載之電影和電視節目；娛樂服務，即藉由電腦終

端機、光纖網路及電話透過通信網路以隨選視訊服務提

供線上不可下載之視訊及音樂；娛樂服務，即提供有關

出現於遊戲及動畫中之虛擬人物之圖像及圖片；娛樂服

務，即透過電腦終端機、光纖網路及電話透過通信網路

提供不可下載之攝影圖像（包含藝術品）；娛樂服務，即

藉由電腦終端機、光纖網路及電話透過通信網絡提供教

育、文化、娛樂或體育領域不可下載之視訊；娛樂服務，

即透過電腦網路通信以隨選視訊服務提供帶有電視節目

之不可下載音樂及視訊；娛樂服務，即使用隨選視訊及

按次收視計費電視服務提供帶有電視節目之不可下載音

樂及視訊；電影放映、電影製作或電影發行；娛樂服務，

即藉由通信網路透過電腦終端機、光纖網絡和電話為電

腦遊戲提供不可下載之視訊及音訊；透過網際網路或電

腦網路提供不可下載之音樂；娛樂服務，即透過網際網

路、電腦網路、有線網路使用隨選視訊服務之電腦網路，

以及使用手機交互式通信提供不可下載之音樂；娛樂服

務，即透過網際網路、電腦網路、有線網路，使用隨選視

訊服務之電腦網路以及使用行動電話互動式通信提供不

可下載之音訊及視訊（以戲劇表演方式呈現）；娛樂服

務，即藉由網際網路、電腦網路、有線網路、使用隨選視

訊服務之電腦機網路以及使用手機互動通信提供不可下

載之攝影圖像及動畫電影；娛樂服務，即透過網際網路、

電腦網路、有線網路、使用隨選視訊服務之電腦網路及

使用行動電話互動式通信提供電腦遊戲；透過網際網路

藉由串流提供含有電影及電視節目以及美工圖案之不可

下載的影訊、靜止圖像和動態圖像；通過網際網路或電

腦網絡提供不可下載之電影；透過隨選視訊提供線上不

可下載之音樂及其相關資訊；通過互聯網或電腦網路提

供具有地區信息電視節目不可下載之視頻；通過互聯網

或電腦網路提供包含電視節目不可下載之視頻；通過有

線網路，電腦網路及互聯網通過點播服務提供不可下載

之電影；通過有線網路，電腦網路及互聯網通過點播服

務提供包含電影及電視節目不可下載之視訊；藉由隨選

視訊透過行動電話互動服務提供不可下載之電影；現場

表演之指導或示範；音樂娛樂服務，即現場音樂演唱會；

音樂表演，即一個音樂團體的現場表演；音樂表演的呈

現；製作及發行互動電視節目；製作及發行有線電視或電

視節目；廣播節目製作及發行；為有線電視業者製作及發

行節目；為他人製作及發行電視答題節目、電視猜題有獎

節目、電視遊戲節目及電視娛樂節目；製作及發行電視、

有線電視、廣播、衛星廣播、電影節目；透過電腦網路製

作及發行具有教育意義之電視節目；新聞領域電視節目

之製作及發行；製作及發行具有地區資訊之廣播或電視

節目；製作及發行具有日本傳統文化之廣播或電視節目；

製作廣播或電視節目；舉辦足球，曲棍球，高爾夫，賽車，

籃球，棒球，足球，長曲棍球，排球，網球，冰壺（冰上溜

石），壁球，游泳，騎自行車等領域之體育賽事；舉辦體

育賽事；組織、製作、示範及進行活動，以實現人與地區

之間文化交流；組織、製作、介紹及進行日本與海外之間

文化交流有關之活動；組織、製作、示範及執行現場脫口

秀節目；組織娛樂活動，但不包含電影、表演、戲劇、音

樂表演、體育、賽馬、自行車賽、賽艇及賽車；提供電玩競

賽性質之娛樂活動；娛樂服務，即藉由電腦終端機、光纖

網路及電話透過通信網絡為卡拉OK提供不可下載之視

訊、音樂及歌詞；提供遊樂設施；娛樂服務，即藉由通訊

網路透過電腦終端機、光纖網路及電話提供不可下載之

線上遊戲競賽；娛樂服務，即藉由家用電玩機及個人電

腦透過通信網路提供不可下載之線上電子遊戲；娛樂服

務，即藉由行動電話或電腦終端機透過通信網路提供不

可下載之線上電子遊戲；透過電腦終端機、光纖網路或

行動電話通信提供之遊戲服務；透過電腦終端機或行動

電話通信所提供之遊戲服務；電影機器及設備之租賃；

電影租賃；唱片或錄音磁帶租賃；錄影帶租賃；使用網際

網路之新聞記者服務；新聞記者服務並對其提供相關資

訊；新聞記者服務；提供不可下載遊戲軟體之暫時使用

服務。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/12/02，牙買加 Jamaica，編號

N.º 79258
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[210] 編號 N.º : N/165832

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[730] 申請人 Requerente : Maria Julie Mckelvey

 地址 Endereço : 54 St. James Street., Liverpool, L1 

0AB, UK

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165833

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[730] 申請人 Requerente : Maria Julie Mckelvey

 地址 Endereço : 54 St. James Street., Liverpool, L1 

0AB, UK

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 服裝零售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165836

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[730] 申請人 Requerente : 佛山市新煌品牌策劃有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區大良金榜鳳山

中路12號首層商場B(C區582號)

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 糖果；月餅；調味品；蜂蜜；甜食；糕點；

茶；穀類製品；麵條；冰淇淋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165837

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[730] 申請人 Requerente : 佛山市新煌品牌策劃有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區大良金榜鳳山

中路12號首層商場B(C區582號)

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；飯店；流動飲食供應；茶館；提供

野營場地設施；養老院；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器

皿；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165863

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[730] 申請人 Requerente : SPOH N & BU R K H A R DT 

GMBH & CO. KG ELEKTROTECHNISCHE FA-

BRIK

 地址 Endereço : Mauergasse 5, 89143 Blaubeuren, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；收割機械；原木傳送機；木材

加工機；礦井作業機械；推土機；掘土機；土方機械；築路

機；塗焦油機；起重機（提升裝置）；升降機（運送滑雪者

上坡的裝置除外）；電梯操作裝置；升降裝置；作為機器

部件的操縱桿（遊戲機用除外）；自推進式掃路機；掃雪

機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165864

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[730] 申請人 Requerente : SPOH N & BU R K H A R DT 

GMBH & CO. KG ELEKTROTECHNISCHE FA-

BRIK

 地址 Endereço : Mauergasse 5, 89143 Blaubeuren, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 與計算機連用的操縱桿（視頻遊戲用除

外）；電觸點；電位器；遙控裝置；電阻器；傳感器；電開

關；工業遙控操作用電氣設備。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/165865

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[730] 申請人 Requerente : SPOH N & BU R K H A R DT 

GMBH & CO. KG ELEKTROTECHNISCHE FA-

BRIK

 地址 Endereço : Mauergasse 5, 89143 Blaubeuren, 

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 P roduto s : 電動運載工具；遙控運載工具（非玩

具）；叉車；裝有起重機的卡車；無人駕駛汽車；拖拉機；

有軌電車；登機用引橋；空中運載工具；輪船；水上運載

工具；遊艇；運載工具用操縱桿；運載工具用方向盤；運

載工具用座椅。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165866

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[730] 申請人 Requerente : SPOH N & BU R K H A R DT 

GMBH & CO. KG ELEKTROTECHNISCHE FA-

BRIK

 地址 Endereço : Mauergasse 5, 89143 Blaubeuren, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出；為零售目的在通信媒體上展示

商品；進出口代理；市場營銷；替他人推銷；為消費者提

供商品和服務選擇方面的商業信息和建議；通過網站提

供商業信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165882

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

[730] 申請人 Requerente : StreetTrend LLC

 地址 Endereço : P.O. Box 1889, Jackson, Wyoming 

83001

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro sustentável e imitações de cou-

ro; chapéus-de-chuva e de chapéus-de-sol; bengalas; 

chicotes, arreios e solaria, todos em materiais susten-

táveis; coleiras, trelas e roupa para animais, todos em 

materiais sustentáveis; sacos, nomeadamente sacos a 

tiracolo, sacos de lona, sacolas, sacos de ginástica, ma-

las de viagem, sacos de desporto e sacos de atletismo; 

peles de animais constituídas por couro sustentável.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165883

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

[730] 申請人 Requerente : StreetTrend LLC

 地址 Endereço : P.O. Box 1889, Jackson, Wyoming 

83001

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente camisolas 

com capuz, t-shirts, camisolas, tops, roupa interior, 

vestuário desportivo, nomeadamente camisas, calças, 

casacos, calções, e leggings [calças]; calçado; chapela-

ria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165884

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

[730] 申請人 Requerente : StreetTrend LLC

 地址 Endereço : P.O. Box 1889, Jackson, Wyoming 

83001

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de retalho; serviços de 

lojas de retalho on-line; publicidade; direcção de negó-

cios comerciais; administração de empresas; funções 

administrativas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165928

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 正記生物科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國臺灣臺中市西屯區府會園道179號

18樓
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中藥、西藥、營養補充品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165930

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : Too Faced Cosmetics, LLC

 地址 Endereço : 18231 McDurmott West, Irvine, CA 

92614, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para 

branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; 

dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165931

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : Too Faced Cosmetics, LLC

 地址 Endereço : 18231 McDurmott West, Irvine, CA 

92614, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

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

méstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de 

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

bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado 

na construção); artigos de vidro, porcelana e faiança 

não incluídos noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165932

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : Too Faced Cosmetics, LLC

 地址 Endereço : 18231 McDurmott West, Irvine, CA 

92614, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

por grosso de cosméticos, sombra para os olhos, deli-

neador líquido para os olhos, lápis para as sobrance-

lhas, rímel, batons, glosses para os lábios, delineador 

para lábios, carmim em pó, pós (cosméticos), bases de 

maquilhagem, escovas para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165933

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : Too Faced Cosmetics, LLC

 地址 Endereço : 18231 McDurmott West, Irvine, CA 

92614, 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 médicos; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e beleza para seres humanos ou 

animais; serviços de agricultura, horticultura e flores-

tais, serviços de visagistas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165937

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 膳食纖維；飲食療法用或藥用澱粉；衛

生消毒劑；消毒劑；治療用或醫用營養製劑；滅菌劑；醫

用營養品；嬰兒食品；空氣淨化製劑；醫用敷料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為綠色及黑色，如圖所

示。
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[210] 編號 N.º : N/165938

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；可下載的手

機應用軟件；已錄製的或可下載的計算機軟件平台；揚

聲器音箱；耳機；太陽鏡；防事故、防輻射、防火用服裝；

呼吸面具過濾器；移動電源（可充電電池）；秤。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為綠色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165939

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 按摩器械；醫療器械和儀器；敷藥用器

具；醫用冷敷貼；醫用體溫計；口罩；醫用墊；奶瓶；避孕

套；振動按摩器。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為綠色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165940

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；衛生紙；卸妝用薄紙；紙或紙板製廣

告牌；傳單；名片；海報；說明書；紙箱；包裝用塑料膜。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為綠色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165941

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；鏡子（玻璃鏡）；軟墊；樹脂工藝

品；枕頭；墊枕；嬰兒更換尿布用墊；床墊；嬰兒遊戲圍欄

用墊；嬰兒頭部定型枕。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為綠色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165942

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 電動牙刷；牙線；專用化妝包；茶具（餐

具）；梳；餐具（刀、叉、匙除外）；瓷、陶瓷、陶土、赤陶或

玻璃製藝術品；化妝用具；眉刷；卸妝器具。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為綠色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165943

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波
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 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 布；紡織品製壁掛；卸妝用布；紡織品毛

巾；浴巾；床罩；被子；睡袋；床單；墊子用罩。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為綠色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165944

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 P ro duto s : 服裝；外套；T恤衫；褲子；睡眠用眼

罩；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭

戴）；皮帶（服飾用）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為綠色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165945

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖果；巧克力；蜂蜜；餅乾；燕

麥食品；米；麵條；調味品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為綠色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165946

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁；飲料製作配料；製飲

料用糖漿；能量飲料；無酒精果汁飲料；以蜂蜜為主的無

酒精飲料；礦泉水（飲料）；無酒精飲料；無酒精雞尾酒。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為綠色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165947

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療按摩；醫療保健；健康諮詢；整形外

科；美容服務；按摩；理髮；寵物清潔；園藝；配鏡服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為綠色及黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165948

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 膳食纖維；飲食療法用或藥用澱粉；衛

生消毒劑；消毒劑；治療用或醫用營養製劑；滅菌劑；醫

用營養品；嬰兒食品；空氣淨化製劑；醫用敷料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165949

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；可下載的手

機應用軟件；已錄製的或可下載的計算機軟件平台；揚

聲器音箱；耳機；太陽鏡；防事故、防輻射、防火用服裝；

呼吸面具過濾器；移動電源（可充電電池）；秤。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165950

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 按摩器械；醫療器械和儀器；敷藥用器

具；醫用冷敷貼；醫用體溫計；口罩；醫用墊；奶瓶；避孕

套；振動按摩器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165951

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；衛生紙；卸妝用薄紙；紙或紙板製廣

告牌；傳單；名片；海報；說明書；紙箱；包裝用塑料膜。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165952

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；鏡子（玻璃鏡）；軟墊；樹脂工藝

品；枕頭；墊枕；嬰兒更換尿布用墊；床墊；嬰兒遊戲圍欄

用墊；嬰兒頭部定型枕。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165953

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 電動牙刷；牙線；專用化妝包；茶具（餐

具）；梳；餐具（刀、叉、匙除外）；瓷、陶瓷、陶土、赤陶或

玻璃製藝術品；化妝用具；眉刷；卸妝器具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165954

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24
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[511] 產品 Produtos : 布；紡織品製壁掛；卸妝用布；紡織品毛

巾；浴巾；床罩；被子；睡袋；床單；墊子用罩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165955

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖果；巧克力；蜂蜜；餅乾；燕

麥食品；米；麵條；調味品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165956

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁；飲料製作配料；製飲

料用糖漿；能量飲料；無酒精果汁飲料；以蜂蜜為主的無

酒精飲料；礦泉水（飲料）；無酒精飲料；無酒精雞尾酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165957

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 方波

 地址 Endereço : 中國安徽省安慶市樅陽縣湯溝鎮一心村

慶豐組22號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療按摩；醫療保健；健康諮詢；整形外

科；美容服務；按摩；理髮；寵物清潔；園藝；配鏡服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165958

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 廣州居美日用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區江高鎮夏荷路

6號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；洗手膏；漂白劑（洗衣）；家用

除垢劑；洗潔精；洗滌劑；洗衣粉；皮革保護劑（上光）；

化妝品；牙膏。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165960

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : Duopharma Manufacturing (Ban-

gi) Sdn Bhd

 地址 Endereço : Suite 18.06, Level 18, Kenanga In-

ternational, No. 26, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala 

Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações químicas para fins medi-

cinais; preparações biológicas para fins medicinais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso médico; 

medicamentos para fins medicinais; preparações de 

diagnóstico para fins medicinais; suplementos vita-

mínicos e minerais; preparações sanitárias para fins 

medicinais; confeitaria medicinal; colutório medicinal; 

dietéticos adaptados para fins medicinais; preparações 

de alimentos dietéticos adaptadas para fins medici-

nais; preparações de vitaminas; reconstituintes (tónicos 

medicinais); suplementos alimentares (suplementos 

dietéticos); xaropes para fins farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde e azul tal 

como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/165966

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 林勝方

 Lam Seng Fong

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心

9樓S座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵包，蛋糕，餅乾等烘焙產品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165967

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 林勝方

 Lam Seng Fong

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心

9樓S座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵包，蛋糕，餅乾等烘焙產品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165970

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unit 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, Chi-

na

 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 : Máquinas agrícolas; bombas de aquá-

r io; prensas de forragem; máquinas de ordenhar; 

tosquiadoras para os animais [máquinas] (eléctricas); 

entalhadoras; máquinas de produção de papel; prensas 

de impressão; rodas de fiar; máquinas de tingir; má-

quinas para o fabrico de manteiga; extratores de sumo, 

elétricos; máquinas para trabalhar o tabaco; máquinas 

para trabalhar o couro; máquinas de coser; máquinas 

para montagem de bicicletas; tornos de oleiro; máqui-

nas de gravar; máquinas para encordoar; máquinas de 

encher garrafas; moedores de café acionados eletri-

camente; máquinas de lavar roupa; desintegradores; 

máquinas para a transformação de matérias plásticas; 

máquinas para trabalhar o vidro; máquinas eletro-

mecânicas para a indústria química; extratores para 

minas; cortadoras [máquinas]; máquinas de refinação 

de petróleo; escavadores; transportadores; máquinas 

para selar; máquinas para trabalhar o metal; máquinas 

a vapor; carburadores; turbinas hidráulicas; robots in-

dustriais; tesouras elétricas; pistolas para a pintura; al-

ternadores; pistões para cilindros; bombas para insta-

lação de aquecimento; válvulas [partes de máquinas]; 

aerocondensadores; eixos para máquinas; rolamentos 

de esferas; correias de máquinas; máquinas de soldar 

elétricas; trituradoras de resíduos; máquinas de filtrar; 

máquinas distribuidoras automáticas; máquinas de 

galvanização.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul (Pantone 662u).

[210] 編號 N.º : N/165971

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unit 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, Chi-

na

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; bebidas à base de café; chá; be-

bida à base de chá; açúcar; confeitaria; chocolate; mel; 

biscoitos [bolinhos]; preparações à base de cereais; 

massas alimentares; pipocas; farinha de batata; gela-

dos [sorvetes]; sal de cozinha; vinagres; condimentos; 

levedura; essências para alimentos, exceto essências 

etéreas e óleos essenciais; amaciantes de carne para 

fins domésticos; preparações para endurecer nata bati-

da; glúten para a alimentação.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul (Pantone 662u).

[210] 編號 N.º : N/165972

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unit 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, Chi-

na

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de cantinas [refeitórios]; ser-

viços de casas de chá; serviços de cafés; serviços de 

catering móvel; serviços de restaurantes que fornecem 

comida para fora; aluguer de construções transportá-

veis; serviços de casas de retiro para a terceira idade; 

serviços de creches; alojamento para animais; aluguer 

de aparelhos de cozinha; aluguer de cadeiras, mesas, 

toalhas de mesa, copos; aluguer de dispensadores de 

água potável; aluguer de aparelhos de iluminação; alu-

guer de cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul (Pantone 662u).

[210] 編號 N.º : N/165973

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unit 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, Chi-

na

 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 : Apresentação de produtos nos meios 

de comunicação, para fins de venda a retalho; adminis-

tração comercial do licenciamento de produtos e ser-

viços para terceiros [serviços de]; promoção de vendas 

[prestada a terceiros]; disponibilização de um espaço 

de mercado online para compradores e vendedores de 

produtos e serviços; consultadoria em gestão de pes-

soal; serviços de intermediação comercial; otimização 

de motores de busca para promoção de vendas; conta-

bilidade; aluguer de stands de vendas; angariação de 

patrocínios; aluguer de máquinas de venda automáti-

cas; serviços de venda a retalho de preparações farma-

cêuticas, veterinárias e higiénicas e provisões médicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165974

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unit 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, Chi-

na

 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 : Máquinas agrícolas; bombas de aquá-

r io; prensas de forragem; máquinas de ordenhar; 

tosquiadoras para os animais [máquinas] (eléctricas); 

entalhadoras; máquinas de produção de papel; prensas 

de impressão; rodas de fiar; máquinas de tingir; má-

quinas para o fabrico de manteiga; extratores de sumo, 

elétricos; máquinas para trabalhar o tabaco; máquinas 

para trabalhar o couro; máquinas de coser; máquinas 

para montagem de bicicletas; tornos de oleiro; máqui-

nas de gravar; máquinas para encordoar; máquinas de 

encher garrafas; moedores de café acionados eletri-

camente; máquinas de lavar roupa; desintegradores; 

máquinas para a transformação de matérias plásticas; 

máquinas para trabalhar o vidro; máquinas eletro-

mecânicas para a indústria química; extratores para 

minas; cortadoras [máquinas]; máquinas de refinação 

de petróleo; escavadores; transportadores; máquinas 

para selar; máquinas para trabalhar o metal; máquinas 

a vapor; carburadores; turbinas hidráulicas; robots in-

dustriais; tesouras elétricas; pistolas para a pintura; al-

ternadores; pistões para cilindros; bombas para insta-

lação de aquecimento; válvulas [partes de máquinas]; 

aerocondensadores; eixos para máquinas; rolamentos 

de esferas; correias de máquinas; máquinas de soldar 
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elétricas; trituradoras de resíduos; máquinas de filtrar; 

máquinas distribuidoras automáticas; máquinas de 

galvanização.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165975

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unit 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, Chi-

na

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; bebidas à base de café; chá; be-

bida à base de chá; açúcar; confeitaria; chocolate; mel; 

biscoitos [bolinhos]; preparações à base de cereais; 

massas alimentares; pipocas; farinha de batata; gela-

dos [sorvetes]; sal de cozinha; vinagres; condimentos; 

levedura; essências para alimentos, exceto essências 

etéreas e óleos essenciais; amaciantes de carne para 

fins domésticos; preparações para endurecer nata bati-

da; glúten para a alimentação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165976

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : 瑞幸咖啡（中國）有限公司

 Luckin Coffee (China) Limited

 地址 Endereço : 中國福建省厦門市思明區塔埔東路169

號2層201單元L室

 Room L, Unit 201, Floor 2, No. 169 Ta Pu East Road, 

Si Ming District, Xia Men City, Fujian Province, Chi-

na

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de cantinas [refeitórios]; ser-

viços de casas de chá; serviços de cafés; serviços de 

catering móvel; serviços de restaurantes que fornecem 

comida para fora; aluguer de construções transportá-

veis; serviços de casas de retiro para a terceira idade; 

serviços de creches; alojamento para animais; aluguer 

de aparelhos de cozinha; aluguer de cadeiras, mesas, 

toalhas de mesa, copos; aluguer de dispensadores de 

água potável; aluguer de aparelhos de iluminação; alu-

guer de cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165977

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

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

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

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

Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos descarregáveis 

para dispositivos móveis; software de jogos gravados 

dispositivos móveis; discos contendo jogos de vídeo; 

software de jogos de vídeo; circuitos electrónicos para 

armazenamento de programas de jogos de vídeo; cir-

cuitos electrónicos, discos de memória de leitura (CD-

-ROMs) gravados com programas para jogos manuais 

com visores de cristais líquidos; programas de jogos 

de computador em formato electrónico; software de 

jogos de realidade virtual on-line; software de jogos 

de computador descarregáveis através de uma rede in-

formática global e via dispositivos sem fios; programas 

de computador pré-gravados para jogos; programas de 

jogos de vídeo de computador; programas de jogos de 

computador de multimédia interactiva; software de jo-

gos de computador destinados a telemóveis; programas 

de jogos de computador descarregáveis através da In-

ternet [software]; programas de jogos de computador; 

software de jogos de computador, gravados; discos 

ópticos de música pré-gravados; ficheiros de música 

descarregáveis; desenhos animados; tapetes de rato.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/165978

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

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

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

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

Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

-line através de aplicações para dispositivos móveis; 

serviços de jogos on-line; exploração de instalações 

de jogos de PC; serviços de salões de jogos de arca-

das; distribuidor de software de jogos; exploração de 

instalações de divertimento; planeamento/gestão/or-

ganização de competições de jogos on-line e de outras 

competições de jogos; serviços de acampamento de 

férias (divertimento); prestação de informação sobre 

jogos; fornecimento on-line de conteúdos de jogos; 

exploração de sites de jogos na Internet; serviços de 

reportagens de informação; fornecimento on-line de 

vídeos (não descarregáveis); publicação de livros; for-

necimento de publicações electrónicas on-line, não 

descarregáveis; publicação on-line de livros e revistas 

electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165980

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : Fenty Beauty LLC

 地址 Endereço : 425 Market Street, 19th Floor, San 

Francisco, California 94105, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/09/10，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88611560

[210] 編號 N.º : N/165981

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/02

[730] 申請人 Requerente : Fenty Beauty LLC

 地址 Endereço : 425 Market Street, 19th Floor, San 

Francisco, California 94105, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/09/10，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88611595

[210] 編號 N.º : N/165982

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-26-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-

-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos; panos; roupa para uso domés-

tico; toalhas; lenços de bolso em têxtil; roupa de mesa 

em têxtil; lençóis (tecidos); cobertas para cama; col-

chas para cama; fronhas para colchas de cama; fronhas 

de almofadas; cortinas de tecido ou em plástico; cober-

tores; capas para móveis; esteiras de mesa em matérias 

têxteis; capas de travesseiros; capas para tampas de 

sanita em tecido; coberturas ajustadas para tampos de 

sanita em tecido.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165983

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-26-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-

-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de propaganda e publicida-

de; estudos de marketing; serviços de agências de 

importação-exportação; serviços de p1aneamento, 

desenvo1vimento, fabricação e vendas de produtos; 

emba1agem de produtos; serviços de vendas a retalho; 

serviços de 1ojas a retalho; serviços de 1ojas a retalho 
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com uma grande variedade de bens de consumo de 

terceiros; serviços de loja de vendas a retalho com ali-

mentos e bebidas, tecidos para uso doméstico, roupas, 

acessórios, artigos de papelaria, móveis, artigos de 

decoração, acessórios, ferragens, necessidades diárias 

domésticas, preparações farmacêuticas, produtos cul-

turais e educacionais, relógios de parede e de mesa e 

relógios, óculos, aparelhos eléctricos e electrónicos, 

jóias, metais preciosos, aparelhos fotográficos, cos-

méticos, produtos de entretenimento e recreativos, 

aparelhos mecânicos, bicicletas e suas partes e compo-

nentes, triciclos e suas partes e componentes, produ-

tos de banho, toalhas, produtos para o quarto, flores 

e árvores, materiais impressos; agrupamento, para 

benefício de terceiros, de uma variedade de bens (ex-

cluindo o transporte dos mesmos), permitindo que os 

consumidores visualizem e comprem convenientemen-

te esses bens, principalmente a venda a retalho, por 

grosso, serviço de venda a retalho on-line, serviços de 

encomendas por correspondência; agrupamento, para 

benefício de terceiros, de uma variedade de bens (ex-

cluindo o transporte dos mesmos), permitindo que os 

clientes visualizem e comprem convenientemente esses 

bens, esses serviços podem ser fornecidos por lojas de 

vendas a retalho, lojas de vendas por grosso, por catá-

logos de pedidos por correspondência ou por meios de 

média electrónica, por exemplo, através de páginas ou 

programas de compras na televisão; serviços de vendas 

a retalho on-line; serviços de lojas de vendas on-line; 

serviço de pedidos por correspondência; serviços de 

lojas de vendas a retalho on-line e serviços de pedidos 

por correspondência apresentando produtos de banho, 

vestuário e acessórios, cosméticos e produtos de higie-

ne pessoal, acessórios de viagem, brinquedos, acessó-

rios de mesa, artigos de papelaria, móveis, utensílios 

domésticos, produtos eléctricos, produtos de cozinha, 

serviços de mesa, produtos de armazenamento, tecidos 

para uso doméstico; promoção de bens e serviços via 

rede global informática; fornecimento de informações 

sobre produtos on-line; publicidade on-line em uma 

rede informática; serviços de intermediação comercial; 

compilação de informações em bases de dados infor-

máticas; sistematização de informações em bases de 

dados informáticas; apresentação de mercadorias em 

meios de comunicação, para fins de vendas a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165984

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 株式會社廣木酒造本店

 Hirokishuzouhonten Co., Ltd.

 地址 Endereço : 日本福島縣河沼郡會津阪下町字市中二

番甲3574番地

 3574, Nibankou, Ichinaka, Aizubangemachi, Kawanu-

ma‐gun, Fukushima 969‐6543 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Saquê japonês [licores]; bebidas alco-

ólicas [excepto cervejas]; bebidas alcoólicas de frutos; 

licores chineses; licores que contêm extractos de ervas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165987

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 珍卡兒藥妝有限公司

 Laboratory Janeclare Limited

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗五芳街31-33號永顯工

業大廈6樓D室

 Flat/Room D, 6/F, Wing Hin Industrial Building, 31-33 

Ng Fong Street, San Po Kong, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑和其他洗衣用物質；清潔，拋光，

擦洗和研磨製劑；肥皂；香水；精油；化妝品；洗髮水；美

白製劑；皮膚護理製劑；皮膚清潔劑；皮膚去角質霜；皮

膚美白面膜；軟膜面膜；雀斑面膜；眼部精華；白色光采

乳霜；深層清潔凝膠；清潔乳；清潔粉；護膚粉；皮膚乳

液；口紅；化妝品清洗劑；用於浴室的化妝品製劑；指甲

護理製劑；減肥製劑（化妝品）；消毒肥皂；沐浴露；洗護

用品（化妝品）；護髮製劑；護髮素；帶有護髮素的洗髮

香波；頭髮護理霜；面部和身體霜；嬰兒霜；個人用除臭

劑。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/165988

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 珍卡兒藥妝有限公司

 Laboratory Janeclare Limited

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗五芳街31-33號永顯工

業大廈6樓D室

 Flat/Room D, 6/F, Wing Hin Industrial Building, 31-33 

Ng Fong Street, San Po Kong, 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 : 藥物和衛生製劑；嬰兒和病人食品；膳食

補充劑；營養補充劑；維生素和礦物質補充劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165989

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 宇天新技術有限公司

 UT INNOVATION LIMITED

 地址 Endereço : 香港皇后大道中340號華秦國際大廈17

樓

 17/F, Hua Qin Int’l Bldg, 340 Queen’s Rd 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 : 5

[511] 產品 P rodutos : 環境衛生用殺蟲劑；環境衛生用殺菌

劑；環境衛生用生物殺菌劑；環境衛生用消毒劑；衛生用

消毒劑；移動式廁所用消毒劑；環境衛生用藥劑；殺蟲

劑；動物用洗淨藥劑；抗菌洗手劑；消毒皂；藥皂；抗菌

皂；冰箱除臭劑；衣物除臭劑；空氣淨化製劑；非人體及

動物用除臭劑；衣服用除臭劑；紡織品用除臭劑；空氣除

臭劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165990

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 超然國際集團有限公司

 SOCIEDADE INTERNACIONAL GRUPO EXCE-

LENTE, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門高美士街14號景秀花園2樓A座

 Rua Luís Gonzaga Gomes No.14, 2 Andar A, Edfício 

King Xiu, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色Pantone（872C），藍色

Pantone Premium Metallics（10273C），黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165991

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 超然國際集團有限公司

 SOCIEDADE INTERNACIONAL GRUPO EXCE-

LENTE, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門高美士街14號景秀花園2樓A座

 Rua Luís Gonzaga Gomes No.14, 2 Andar A, Edfício 

King Xiu, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色Pantone（872C），藍色

Pantone Premium Metallics（10273C），黑色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/165992

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 超然咖啡食品有限公司

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E DE CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門高美士街14號景秀花園3樓B座

 Rua Luís Gonzaga Gomes No.14, 3 Andar B, Edfício 

King Xiu, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顏色如圖所示，紅色（色系為

1955C），白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/165993

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 超然咖啡食品有限公司

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E DE CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門高美士街14號景秀花園3樓B座

 Rua Luís Gonzaga Gomes No.14, 3 Andar B, Edfício 

King Xiu, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡（咖啡豆、咖啡粉及相關咖啡製成

品），咖啡代用品，茶，可可，糖。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顏色如圖所示，紅色（色系為

1955C），深灰（色系為8604C），白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/165994

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 超然咖啡食品有限公司

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E DE CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門高美士街14號景秀花園3樓B座

 Rua Luís Gonzaga Gomes No.14, 3 Andar B, Edfício 

King Xiu, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顏色如圖所示，紅色（色系為

1955C），深灰（色系為8604C），白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/165995

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 超然咖啡食品有限公司

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E DE CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門高美士街14號景秀花園3樓B座

 Rua Luís Gonzaga Gomes No.14, 3 Andar B, Edfício 

King Xiu, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡（咖啡豆、咖啡粉及相關咖啡製成

品），咖啡代用品，茶，可可，糖，蜂蜜，糖漿，麵粉及穀類

製品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顏色如圖所示，紅色（色系為

1955C），白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/165996

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 超然咖啡食品有限公司

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E DE CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門高美士街14號景秀花園3樓B座

 Rua Luís Gonzaga Gomes No.14, 3 Andar B, Edfício 

King Xiu, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精

的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顏色如圖所示，紅色（色系為

1955C），白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/165997

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 超然咖啡食品有限公司

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E DE CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門高美士街14號景秀花園3樓B座

 Rua Luís Gonzaga Gomes No.14, 3 Andar B, Edfício 

King Xiu, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顏色如圖所示，紅色（色系為

1955C），白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/165998

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 招珠酒造株式會社

 OGATAMA SHUZO CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本鹿兒島縣薩摩川內市永利町2088

 2088 Nagatoshi-Cho Satsumasendai-City Kagoshima-

-Pref Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 燒酒；含水果酒精飲料；酒精飲料（啤酒

除外）；葡萄酒；烈酒（飲料）；清酒（日本米酒）；米酒；

利口酒；蒸餾飲料；黃酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/165999

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : Portugália Restauração, S.A.

 地址 Endereço : Rua de São Caetano, n.º 4, Lisboa, 

Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes, hotelaria, snack-bares e 

cervejarias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166000

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166001

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166002

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166003

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166007

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/03

[730] 申請人 Requerente : 殿堂餐飲有限公司

 地址 Endereço : 澳門工廠街26號威苑花園（A座，B座，

C座）地下T座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/166011

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : 澳運國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門青洲河邊馬路美樂花園1040號地下

G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 : 39

[511] 服務 Ser v iços : 空中運輸；駁船運輸；汽車運輸；遞送

（信件和商品）；送貨；郵購貨物的遞送；貨物貯存；拖

運；海上運輸；商品包裝；包裹投遞；鐵路運輸；河運。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/166012

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : 澳運國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門青洲河邊馬路美樂花園1040號地下

G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 : 39

[511] 服務 Ser v iços : 空中運輸；駁船運輸；汽車運輸；遞送

（信件和商品）；送貨；郵購貨物的遞送；貨物貯存；拖

運；海上運輸；商品包裝；包裹投遞；鐵路運輸；河運。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/166013

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 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；浸有皮膚清潔液的紙巾；含潔膚

劑紙巾；沐浴露；洗髮水；潔面乳；洗手液；洗衣粉；洗

衣用織物柔順劑；浸清潔製劑的嬰兒濕巾；漂白水；清潔

製劑；浸清潔劑的清潔布；廚房清潔劑；廁所清潔劑；家

用化學清潔製劑；去漬製劑；洗潔精；浸有清潔製劑的紙

巾；清潔去漬用濕紙巾（含清潔及去漬劑）；家具或地板

用拋光劑；研磨劑；香精油；化妝品；兒童用化妝品；化妝

品清洗劑；保濕液；保濕霜；保護皮膚產品；手霜；潔膚乳

液；護膚品；面膜；化妝棉；化妝用棉簽；卸妝乳液；卸妝

用品；浸化妝水的薄紙；浸卸妝液的薄紙；漱口水；牙膏；

個人衛生用口氣清新劑；口氣清新噴霧；淡香水；香；空

氣芳香劑；寵物用沐浴露（不含藥物的清潔製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166014

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 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 : 中藥藥材；人用中藥製劑；人用殺菌劑；

人用生物製劑（醫用）；抗菌肥皂；醫用過氣化氫；醫療用

酒精；抗菌洗手液；抗菌皂；消毒皂；衛生消毒劑；抗菌

劑；殺菌劑；滅菌劑；殺菌啫喱；消毒啫喱；消毒劑；消毒

水；消毒藥水；消毒紙巾；殺菌濕紙巾；浸藥液的薄紙；消

毒用品；藥用消毒劑；藥用護膚劑；婦女陰道灌洗藥劑；

醫用營養品；嬰兒奶粉；以礦物質為主的健康食品補充

劑；以維他命為主的健康食品補充劑；蜂王漿膳食補充

劑；健康營養食品（醫藥用）；嬰兒食品；空氣淨化製劑；

空氣除臭劑；冰箱除臭劑（去味劑）；動物用洗滌劑（殺

蟲劑）；殺滅有害動物製劑；驅蟲用香；化學盥洗室用消

毒劑；淨化製劑（藥用）；衣服和紡織品用除臭劑；可重複

使用的嬰兒游泳尿褲；女性衛生用品；失禁用護墊；成人

紙尿褲；衛生棉墊；醫用棉；醫用棉簽；產包；防溢乳墊；

外傷藥用棉；外科手術用無菌布；醫療用紗布；棉球（醫

用）；牙科用藥。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166015

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 木漿紙；濾紙；繪畫用紙；紙；卸妝用薄

紙；卸妝用紙巾；衛生紙；廁紙；紙手帕；紙圍涎；紙餐

巾；紙巾；紙製洗臉巾；紙製抹布；廚房抹手紙；廚房用

紙；清潔用紙抹布；擦手紙；濕紙巾；濕廁紙（濕紙巾）；

嬰兒濕紙巾；紙製餐桌用布；紙製餐具墊；馬桶坐墊紙；

紙蝴蝶結；小冊子（手冊）；文具；宣傳單；印刷品；海報；

名片；照片（印製的）；紙或紙板製廣告牌；紙製或紙板

製盒；家具除外的辦公必需品；訂書釘；文件夾（文具）；

繪畫板；包裝用紙袋或塑膠袋；垃圾袋（紙或塑料製）；

包裝用塑料膜；保鮮膜；微波烹飪袋；家用塑料製食品貯

藏袋；錫紙；紙箱；教學材料（儀器除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166016

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織織物；無紡布；紡織品製壁掛；氈；

棉織品；浴用織品；紡織品手帕；紡織品毛巾；紡織品洗

臉巾；紡織品餐巾；卸妝用布；浴巾；擦碗布；手帕；毛

巾；床單（紡織品）；不屬別類的布料及紡織品；被子；被

套；枕套；旅行用毯；紙製床罩；床上用紡織品；床套；床

罩；被子；被套；睡袋；塑料床單；墊套；蚊帳；嬰兒更換

尿布用布單；嬰兒包巾；嬰兒用睡袋；家居日用紡織品；家

養寵物用毯；桌布（非紙製）；紡織品製或塑料製旗幟；

紡織品製或塑料製簾；紡織品製馬桶蓋罩。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166017

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166018

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166019

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166020

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166021

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；浸有皮膚清潔液的紙巾；含潔膚

劑紙巾；沐浴露；洗髮水；潔面乳；洗手液；洗衣粉；洗

衣用織物柔順劑；浸清潔製劑的嬰兒濕巾；漂白水；清潔

製劑；浸清潔劑的清潔布；廚房清潔劑；廁所清潔劑；家

用化學清潔製劑；去漬製劑；洗潔精；浸有清潔製劑的紙

巾；清潔去漬用濕紙巾（含清潔及去漬劑）；家具或地板

用拋光劑；研磨劑；香精油；化妝品；兒童用化妝品；化妝

品清洗劑；保濕液；保濕霜；保護皮膚產品；手霜；潔膚乳

液；護膚品；面膜；化妝棉；化妝用棉簽；卸妝乳液；卸妝

用品；浸化妝水的薄紙；浸卸妝液的薄紙；漱口水；牙膏；

個人衛生用口氣清新劑；口氣清新噴霧；淡香水；香；空

氣芳香劑；寵物用沐浴露（不含藥物的清潔製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166022

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 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 : 中藥藥材；人用中藥製劑；人用殺菌劑；

人用生物製劑（醫用）；抗菌肥皂；醫用過氣化氫；醫療用

酒精；抗菌洗手液；抗菌皂；消毒皂；衛生消毒劑；抗菌

劑；殺菌劑；滅菌劑；殺菌啫喱；消毒啫喱；消毒劑；消毒

水；消毒藥水；消毒紙巾；殺菌濕紙巾；浸藥液的薄紙；消

毒用品；藥用消毒劑；藥用護膚劑；婦女陰道灌洗藥劑；

醫用營養品；嬰兒奶粉；以礦物質為主的健康食品補充

劑；以維他命為主的健康食品補充劑；蜂王漿膳食補充

劑；健康營養食品（醫藥用）；嬰兒食品；空氣淨化製劑；

空氣除臭劑；冰箱除臭劑（去味劑）；動物用洗滌劑（殺

蟲劑）；殺滅有害動物製劑；驅蟲用香；化學盥洗室用消

毒劑；淨化製劑（藥用）；衣服和紡織品用除臭劑；可重複

使用的嬰兒游泳尿褲；女性衛生用品；失禁用護墊；成人

紙尿褲；衛生棉墊；醫用棉；醫用棉簽；產包；防溢乳墊；

外傷藥用棉；外科手術用無菌布；醫療用紗布；棉球（醫

用）；牙科用藥。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166023

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : USB閃存盤；記憶體盤（U盤）；便攜式

計算機專用包；可下載的手機應用軟件；計數器；驗鈔

機；自動售賣機；口述聽寫機；人臉識別設備；體重秤；規

尺（量具）；霓虹燈廣告牌；複印機（照相、靜電、熱）；

手機；手機用自拍桿；手提電話配件；智能手錶；耳機；

揚聲器音箱；測量娤置；照相機（攝影）；望遠鏡；電源

材料（電線、電䌫）；電源插座；非醫用溫度計；視頻顯示

屏；滅火設備；個人用防事故裝置；防事故用手套；防護

面罩；3D眼鏡；眼鏡；呼吸面具過濾器；報警器；護目鏡；

擦眼鏡布；充電器；電池；移動電源（可充電電池）；動畫

片；裝飾磁鐵。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166024

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166025

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司
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 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 木漿紙；濾紙；繪畫用紙；紙；卸妝用薄

紙；卸妝用紙巾；衛生紙；廁紙；紙手帕；紙圍涎；紙餐

巾；紙巾；紙製洗臉巾；紙製抹布；廚房抹手紙；廚房用

紙；清潔用紙抹布；擦手紙；濕紙巾；濕廁紙（濕紙巾）；

嬰兒濕紙巾；紙製餐桌用布；紙製餐具墊；馬桶坐墊紙；

紙蝴蝶結；小冊子（手冊）；文具；宣傳單；印刷品；海報；

名片；照片（印製的）；紙或紙板製廣告牌；紙製或紙板

製盒；家具除外的辦公必需品；訂書釘；文件夾（文具）；

繪畫板；包裝用紙袋或塑膠袋；垃圾袋（紙或塑料製）；

包裝用塑料膜；保鮮膜；微波烹飪袋；家用塑料製食品貯

藏袋；錫紙；紙箱；教學材料（儀器除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166026

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的人造皮革製品；不屬別類的

皮革；傘；兒童牽引帶；公文包；動物皮革用具；包裝用皮

袋（信封、小袋）；卡片盒（皮夾子）；名片夾；（女式）錢

包；嬰兒背袋；家具用皮裝飾；帆布背包；帶輪購物袋；

手提包；帶輪手提箱；手提袋；抱嬰兒用吊帶；抱嬰兒用

吊袋；旅行包；旅行箱；運動包；購物袋；購物網袋；行李

牌；繫狗皮帶；皮革或皮革板製盒；皮製家具罩；書包；雨

傘；零錢包；非專用化妝包；皮質帶子。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166027

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 不屬別類之木、軟木、蘆葦、藤、柳條、

角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠母、海泡石製品，

以及該等材料之代用品或塑膠製品；個人用扇（非電

動）；傢俬及傢具裝飾品；塑料包裝容器；坐墊；嬰兒床；

嬰兒學步車；嬰兒床欄用防撞條（非床用織品）；嬰兒搖

床；嬰兒更換尿布用墊；嬰兒遊戲圍欄用墊；嬰兒椅；嬰

兒玩耍用攜帶式圍欄；嬰兒遊戲圍欄用墊；寵物靠墊；嬰

兒防滾墊；展示板；辦公傢具；床；床墊；床用墊褥（床用

織品除外）；座墊；手持鏡子（化妝鏡）；手推車（傢具）；

枕頭；枕墊；桌子；窗用非金屬附件；玩具箱；毛巾架（傢

具）；椅子；竹木工藝品；草編製品（不包括鞋、帽、蓆、

墊）；藤編製品（不包括鞋、帽、蓆、墊）；衣帽架；袋子

用塑料封口夾；非醫用氣墊；非金屬身份牌；鏡子（玻璃

鏡）；靠墊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166028

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 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 : 一次性盤子；不屬別類的玻璃器皿；不屬

別類的陶器；不屬別類的瓷器；不銹鋼廚具；人體清潔用

刷；保溫容器；刷子；保溫瓶；刷牙用具；化妝刷；太陽能

電子驅蚊器；勺子（餐具）；塑料餐具；塑料容器；抹布；

成套杯、碗、碟；餐具（刀、叉、匙除外）；手動清潔器具；

廚房用隔熱手套；廚房用具；廁所潔具；寵物用牙刷；家

用非電動榨水果器；家用手套；家用非電動攪拌機；家用

或廚房用容器；家用海綿；家庭用水壺；家務手套；嬰兒

浴盆；擦皮膚用摩擦海綿；旅行用水壺；日用瓷器；日用

玻璃器皿；日用陶瓷；木製家庭或廚房用具；塑料餐具；

垃圾桶；即棄手套；化妝用具；化妝用海綿；卸妝器具；

專用化妝包；梳妝海綿；毛巾架和毛巾掛環；水晶（玻璃

製品）；衛生紙架；紙巾盒；衛生潔具；衛生紙分配器；蠅

拍；肥皂架；紙碟；紙或塑料杯；製刷材料；電動牙刷；隔

熱墊；電子驅蟲器；非紙製、非織品製杯墊；飲水用具；食

物保溫容器。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166029

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織織物；無紡布；紡織品製壁掛；氈；

棉織品；浴用織品；紡織品手帕；紡織品毛巾；紡織品洗

臉巾；紡織品餐巾；卸妝用布；浴巾；擦碗布；手帕；毛

巾；床單（紡織品）；不屬別類的布料及紡織品；被子；被

套；枕套；旅行用毯；紙製床罩；床上用紡織品；床套；床

罩；被子；被套；睡袋；塑料床單；墊套；蚊帳；嬰兒更換

尿布用布單；嬰兒包巾；嬰兒用睡袋；家居日用紡織品；家

養寵物用毯；桌布（非紙製）；紡織品製或塑料製旗幟；

紡織品製或塑料製簾；紡織品製馬桶蓋罩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166031

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 互聯網上的在線廣告；人事管理諮詢；人

體用藥之零售；企業交流服務；個人護理產品銷售代理

服務；化妝品的批發及零售；商業中介服務；商業專業諮

詢；廣告；商業調查；廣告宣傳；床上用品的批發及零售；

市場營銷；工商管理輔助；尋找贊助；廣告材料分發；戶

外廣告；會計；替他人推銷；清潔用品之零售；清潔用品

之批發；水及空氣淨化設備之零售；水及空氣淨化設備

之批發；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售服

務；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的批發服務；

稅務申報服務；計算機數據庫信息系統化；通過體育賽事

贊助推廣商品和服務；醫用儀器和設備之零售；食品、健

康食品及飲料零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166032

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166033

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166034

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10
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[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166035

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166036

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166037

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166038

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；
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奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166039

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166040

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166041

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166042

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166043

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；醫療器械和儀器；醫

療器械箱；外科醫生用鏡；醫用體溫計；醫用呼吸面罩；

醫用紫外線燈；急救用熱敷布（袋）；醫用電熱毯；分娩褥

墊；病床用吸水床單；失禁用墊單；醫用手套；醫用墊；腹

部護墊；無菌罩布（外科用）；醫務人員用面罩；手術用消

毒蓋布；醫用冷熱敷墊；醫務人員用面罩；醫護用口罩；

醫用保護服；醫用衛生口罩；口罩；外科用海綿；月經杯；

奶瓶；奶嘴；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶用奶嘴；避

孕套；假肢；孕婦托腹帶；矯形用物品；縫合材料；無紡布

製醫用消毒蓋布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166044

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 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；浸有皮膚清潔液的紙巾；含潔膚

劑紙巾；沐浴露；洗髮水；潔面乳；洗手液；洗衣粉；洗

衣用織物柔順劑；浸清潔製劑的嬰兒濕巾；漂白水；清潔

製劑；浸清潔劑的清潔布；廚房清潔劑；廁所清潔劑；家

用化學清潔製劑；去漬製劑；洗潔精；浸有清潔製劑的紙

巾；清潔去漬用濕紙巾（含清潔及去漬劑）；家具或地板

用拋光劑；研磨劑；香精油；化妝品；兒童用化妝品；化妝

品清洗劑；保濕液；保濕霜；保護皮膚產品；手霜；潔膚乳

液；護膚品；面膜；化妝棉；化妝用棉簽；卸妝乳液；卸妝

用品；浸化妝水的薄紙；浸卸妝液的薄紙；漱口水；牙膏；

個人衛生用口氣清新劑；口氣清新噴霧；淡香水；香；空

氣芳香劑；寵物用沐浴露（不含藥物的清潔製劑）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166045

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 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 : 中藥藥材；人用中藥製劑；人用殺菌劑；

人用生物製劑（醫用）；抗菌肥皂；醫用過氣化氫；醫療用

酒精；抗菌洗手液；抗菌皂；消毒皂；衛生消毒劑；抗菌

劑；殺菌劑；滅菌劑；殺菌啫喱；消毒啫喱；消毒劑；消毒

水；消毒藥水；消毒紙巾；殺菌濕紙巾；浸藥液的薄紙；消

毒用品；藥用消毒劑；藥用護膚劑；婦女陰道灌洗藥劑；

醫用營養品；嬰兒奶粉；以礦物質為主的健康食品補充

劑；以維他命為主的健康食品補充劑；蜂王漿膳食補充

劑；健康營養食品（醫藥用）；嬰兒食品；空氣淨化製劑；

空氣除臭劑；冰箱除臭劑（去味劑）；動物用洗滌劑（殺

蟲劑）；殺滅有害動物製劑；驅蟲用香；化學盥洗室用消

毒劑；淨化製劑（藥用）；衣服和紡織品用除臭劑；可重複

使用的嬰兒游泳尿褲；女性衛生用品；失禁用護墊；成人

紙尿褲；衛生棉墊；醫用棉；醫用棉簽；產包；防溢乳墊；

外傷藥用棉；外科手術用無菌布；醫療用紗布；棉球（醫

用）；牙科用藥。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166046

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 互聯網上的在線廣告；人事管理諮詢；人

體用藥之零售；企業交流服務；個人護理產品銷售代理

服務；化妝品的批發及零售；商業中介服務；商業專業諮

詢；廣告；商業調查；廣告宣傳；床上用品的批發及零售；

市場營銷；工商管理輔助；尋找贊助；廣告材料分發；戶

外廣告；會計；替他人推銷；清潔用品之零售；清潔用品

之批發；水及空氣淨化設備之零售；水及空氣淨化設備

之批發；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售服

務；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的批發服務；

稅務申報服務；計算機數據庫信息系統化；通過體育賽事

贊助推廣商品和服務；醫用儀器和設備之零售；食品、健

康食品及飲料零售服務。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166047

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的人造皮革製品；不屬別類的

皮革；傘；兒童牽引帶；公文包；動物皮革用具；包裝用皮

袋（信封、小袋）；卡片盒（皮夾子）；名片夾；（女式）錢

包；嬰兒背袋；家具用皮裝飾；帆布背包；帶輪購物袋；

手提包；帶輪手提箱；手提袋；抱嬰兒用吊帶；抱嬰兒用

吊袋；旅行包；旅行箱；運動包；購物袋；購物網袋；行李

牌；繫狗皮帶；皮革或皮革板製盒；皮製家具罩；書包；雨

傘；零錢包；非專用化妝包；皮質帶子。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166048

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 不屬別類之木、軟木、蘆葦、藤、柳條、

角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠母、海泡石製品，

以及該等材料之代用品或塑膠製品；個人用扇（非電

動）；傢俬及傢具裝飾品；塑料包裝容器；坐墊；嬰兒床；

嬰兒學步車；嬰兒床欄用防撞條（非床用織品）；嬰兒搖

床；嬰兒更換尿布用墊；嬰兒遊戲圍欄用墊；嬰兒椅；嬰

兒玩耍用攜帶式圍欄；嬰兒遊戲圍欄用墊；寵物靠墊；嬰

兒防滾墊；展示板；辦公傢具；床；床墊；床用墊褥（床用

織品除外）；座墊；手持鏡子（化妝鏡）；手推車（傢具）；

枕頭；枕墊；桌子；窗用非金屬附件；玩具箱；毛巾架（傢

具）；椅子；竹木工藝品；草編製品（不包括鞋、帽、蓆、

墊）；藤編製品（不包括鞋、帽、蓆、墊）；衣帽架、袋子

用塑料封口夾；非醫用氣墊；非金屬身份牌；鏡子（玻璃

鏡）；靠墊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166049

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 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 : 一次性盤子；不屬別類的玻璃器皿；不屬

別類的陶器；不屬別類的瓷器；不銹鋼廚具；人體清潔用

刷；保溫容器；刷子；保溫瓶；刷牙用具；化妝刷；太陽能

電子驅蚊器；勺子（餐具）；塑料餐具；塑料容器；抹布；

成套杯、碗、碟；餐具（刀、叉、匙除外）；手動清潔器具；

廚房用隔熱手套；廚房用具；廁所潔具；寵物用牙刷；家

用非電動榨水果器；家用手套；家用非電動攪拌機；家用

或廚房用容器；家用海綿；家庭用水壺；家務手套；嬰兒

浴盆；擦皮膚用摩擦海綿；旅行用水壺；日用瓷器；日用

玻璃器皿；日用陶瓷；木製家庭或廚房用具；塑料餐具；

垃圾桶；即棄手套；化妝用具；化妝用海綿；卸妝器具；

專用化妝包；梳妝海綿；毛巾架和毛巾掛環；水晶（玻璃

製品）；衛生紙架；紙巾盒；衛生潔具；衛生紙分配器；蠅

拍；肥皂架；紙碟；紙或塑料杯；製刷材料；電動牙刷；隔

熱墊；電子驅蟲器；非紙製、非織品製杯墊；飲水用具；食

物保溫容器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166050

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮坦背勝龍村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織織物；無紡布；紡織品製壁掛；氈；

棉織品；浴用織品；紡織品手帕；紡織品毛巾；紡織品洗

臉巾；紡織品餐巾；卸妝用布；浴巾；擦碗布；手帕；毛

巾；床單（紡織品）；不屬別類的布料及紡織品；被子；被

套；枕套；旅行用毯；紙製床罩；床上用紡織品；床套；床

罩；被子；被套；睡袋；塑料床單；墊套；蚊帳；嬰兒更換

尿布用布單；嬰兒包巾；嬰兒用睡袋；家居日用紡織品；家

養寵物用毯；桌布（非紙製）；紡織品製或塑料製旗幟；

紡織品製或塑料製簾；紡織品製馬桶蓋罩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166052

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : Enora Leila Nadège Hiernaux
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 地址 Endereço : 6 Rue Charles Darwin, 1433 Luxem-

bourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, produtos 

nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas de todos os tipos , mochilas, sacas, 

sacolas, bolsas e maletas de viagem; carteiras e porta-

-moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166053

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : 羅柏良

 Lo Pak Leong

 地址 Endereço : 澳門氹仔木鐸街38號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物及飲料服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色、米色、黑色、白色、肉色

（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/166054

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : Enora Leila Nadège Hiernaux

 地址 Endereço : 6 Rue Charles Darwin, 1433 Luxem-

bourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário e acessórios, incluindo cin-

tos; calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166056

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : 嘉浩諮詢（北京）有限公司

 地址 Endereço : 北京市朝陽區建國門外大街1號院16號

樓27層2701室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 倉庫建築和修理；拆除建築物；蓋房頂；

工廠建造；建築；建築物防潮；建築物防水；建築物隔熱

隔音；商業攤位及商店的建築；磚石建築；建築諮詢；維

修信息；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電器的安

裝和修理；清除電子設備的干擾；醫療器械的安裝和修

理；運載工具清潔服務；防銹；電梯安裝和修理；火警器

的安裝與修理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166057

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : 嘉浩諮詢（北京）有限公司

 地址 Endereço : 北京市朝陽區建國門外大街1號院16號

樓27層2701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 : 倉儲服務；倉儲信息；倉庫出租；倉庫空

間出租；倉庫貯存；貨物貯存；集裝箱出租；商品倉儲；貯

藏；貯藏信息；貨運；商品包裝；導航；托運；空中運輸；

車庫出租；貨物遞送。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166058

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : 嘉浩諮詢（北京）有限公司

 地址 Endereço : 北京市朝陽區建國門外大街1號院16號

樓27層2701室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 倉庫建築和修理；拆除建築物；蓋房頂；

工廠建造；建築；建築物防潮；建築物防水；建築物隔熱
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隔音；商業攤位及商店的建築；磚石建築；建築諮詢；維

修信息；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電器的安

裝和修理；清除電子設備的干擾；醫療器械的安裝和修

理；運載工具清潔服務；防銹；電梯安裝和修理；火警器

的安裝與修理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166059

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : 嘉浩諮詢（北京）有限公司

 地址 Endereço : 北京市朝陽區建國門外大街1號院16號

樓27層2701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 : 倉儲服務；倉儲信息；倉庫出租；倉庫空

間出租；倉庫貯存；貨物貯存；集裝箱出租；商品倉儲；貯

藏；貯藏信息；貨運；商品包裝；導航；托運；空中運輸；

車庫出租；貨物遞送。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166063

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 環保科技有限公司

 Great Innovation Technology Limited

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣永康街41號匯華工廠大

廈1樓C30室

 Unit C30, 1/F, Wui Wah Factory Building, 41 Wing 

Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 去污劑；化妝洗液；個人或動物用除臭

劑；假牙清潔劑；寵物用除臭劑；口氣清新噴霧；非醫用

漱口劑；護膚用化妝劑；清潔製劑；洗手液。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166064

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 環保科技有限公司

 Great Innovation Technology Limited

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣永康街41號匯華工廠大

廈1樓C30室

 Unit C30, 1/F, Wui Wah Factory Building, 41 Wing 

Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 滅菌劑；抗菌劑；殺真菌劑；化學藥物製

劑；空氣淨化製劑；衛生消毒劑；空氣除臭劑；細菌抑制

劑；消毒劑；殺菌劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166066

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 環保科技有限公司

 Great Innovation Technology Limited

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣永康街41號匯華工廠大

廈1樓C30室

 Unit C30, 1/F, Wui Wah Factory Building, 41 Wing 

Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 去污劑；化妝洗液；個人或動物用除臭

劑；假牙清潔劑；寵物用除臭劑；口氣清新噴霧；非醫用

漱口劑；護膚用化妝劑；清潔製劑；洗手液。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166067

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 環保科技有限公司

 Great Innovation Technology Limited

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣永康街41號匯華工廠大

廈1樓C30室

 Unit C30, 1/F, Wui Wah Factory Building, 41 Wing 

Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 滅菌劑；抗菌劑；殺真菌劑；化學藥物製

劑；空氣淨化製劑；衛生消毒劑；空氣除臭劑；細菌抑制

劑；消毒劑；殺菌劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166071

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : RELIGIOUS TECHNOLOGY 

CENTER

 地址 Endereço : 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los An-

geles, California 90028, 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 : Artigos impressos, nomeadamente li-

vros, revistas, boletins, manuais, pacotes informativos 

e livros didáticos relacionados com religião e filosofia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166072

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : RELIGIOUS TECHNOLOGY 

CENTER

 地址 Endereço : 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los An-

geles, California 90028, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais, especificamente 

condução de cursos, seminários e palestras nos cam-

pos da religião, filosofia e educação relacionados à re-

ligião e à filosofia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166073

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166074

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : GolfTEC Intellectual Property 

LLC

 地址 Endereço : 12450 E. Arapahoe Road, Suite B, 

Centennial, Colorado 80112, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Instrução de golfe, com computado-

res de análise de vídeo e de movimento digitais que 

utilizam uma base de dados com os “swings” de 

profissionais de topo em torneios; instrução de golfe 

fornecida em linha através de vídeos não descarregá-

veis; serviços de entretenimento, nomeadamente a 

realização de concursos de golfe; adaptação de tacos 

de golfe a utilizadores individuais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166075

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : WAKAMOTO PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 2-2, Nihonbashi Honcho 2-Chome, 

Chuo-Ku Tokyo 103-8330, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas; suplemen-

tos dietéticos e nutricionais.



N.º 19 — 6-5-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6247

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166076

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : WAKAMOTO PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 2-2, Nihonbashi Honcho 2-Chome, 

Chuo-Ku Tokyo 103-8330, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas; suplemen-

tos dietéticos e nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166077

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : WAKAMOTO PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 2-2, Nihonbashi Honcho 2-Chome, 

Chuo-Ku Tokyo 103-8330, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas; suplemen-

tos dietéticos e nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166078

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : WAKAMOTO PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 2-2, Nihonbashi Honcho 2-Chome, 

Chuo-Ku Tokyo 103-8330, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas; suplemen-

tos dietéticos e nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166079

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : WAKAMOTO PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 2-2, Nihonbashi Honcho 2-Chome, 

Chuo-Ku Tokyo 103-8330, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas; suplemen-

tos dietéticos e nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166081

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : Travco Group International 

Holding

 地址 Endereço : Travco Center, 26th July corridor, 

Sheikh Zayed, Giza, Egipto

 國籍 Nacionalidade : 埃及 Egípcia

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Planeamento e organização de eventos 

desportivos, culturais e recreativos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Roxo: Pantone 2597c; bran-

co.

[210] 編號 N.º : N/166082

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : Travco Group International 

Holding

 地址 Endereço : Travco Center, 26th July corridor, 

Sheikh Zayed, Giza, Egipto

 國籍 Nacionalidade : 埃及 Egípcia
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis, restaurantes; aloja-

mento temporário; disponibilização de informação e 

aconselhamento relativamente aos serviços menciona-

dos; todos os serviços mencionados igualmente pres-

tados através de suportes electrónicos entre os quais 

através da Internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Roxo: Pantone 2597c; bran-

co.

[210] 編號 N.º : N/166083

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires La Prairie SA

 地址 E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswill, Zurique, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos não medicinais, produtos 

cosméticos para os cuidados da pele, produtos cosmé-

ticos para limpeza da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166084

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/04

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires La Prairie SA

 地址 E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswill, Zurique, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos não medicinais, produtos 

cosméticos para os cuidados da pele, produtos cosmé-

ticos para limpeza da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166106

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 雲庭科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔大連街382號威翠花園地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 手機軟件。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/166107

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166108

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166109

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED
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 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166110

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : Encore Event Technologies, LLC

 地址 Endereço : 1500 W. Shure Drive, Suite 175, Ar-

lington Heights, Illinois 60004, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Planeamento de eventos especiais para 

fins comerciais; planeamento e realização de feiras, 

exposições e apresentações para fins económicos ou 

publicitários; planeamento de reuniões de negócios.

[540] 商標 Marca : 

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

la, verde, laranja, vermelha, cinzenta, azul, rosa escura 

e roxa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/166111

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : Encore Event Technologies, LLC

 地址 Endereço : 1500 W. Shure Drive, Suite 175, Ar-

lington Heights, Illinois 60004, 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 : Fornecimento de um fórum em linha 

para empresas mostrarem, exibirem, demonstrarem e 

promoverem ideias, produtos e serviços novos e inova-

dores no sector da hospitalidade.

[540] 商標 Marca : 

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

la, verde, laranja, vermelha, cinzenta, azul, rosa escura 

e roxa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/166112

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : Encore Event Technologies, LLC

 地址 Endereço : 1500 W. Shure Drive, Suite 175, Ar-

lington Heights, Illinois 60004, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de produção 

de áudio e visual, nomeadamente produção de áudio e 

produção de vídeo para participantes e convidados em 

centros de conferências e convenções; planeamento de 

eventos especiais para participantes e convidados para 

fins sociais.

[540] 商標 Marca : 

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

la, verde, laranja, vermelha, cinzenta, azul, rosa escura 

e roxa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/166113

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : Encore Event Technologies, LLC

 地址 Endereço : 1500 W. Shure Drive, Suite 175, Ar-

lington Heights, Illinois 60004, 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 : Concepção e desenvolvimento de ex-

posições e mostras visuais para convenções, feiras e 

centros de marketing; serviços de consultoria relacio-

nados à concepção e desenvolvimento de exposições 

e mostras visuais para convenções, feiras e centros de 

marketing.
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[540] 商標 Marca : 

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

la, verde, laranja, vermelha, cinzenta, azul, rosa escura 

e roxa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/166118

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : KIOXIA Corporation

 地址 Endereço : 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Conectores electrónicos; cartões de 

memória SD (Digital Seguro - SD); adaptadores de re-

des informáticas; comutadores de redes informáticas; 

centrais de redes informáticas; roteadores de redes in-

formáticas; unidades de memória flash USB (Univer-

sal Serial Bus); memórias flash; cartões de memória; 

estojos de protecção para cartões de memória; semi-

condutores; memórias semicondutoras; dispositivos de 

memória para uso com aparelhos de processamento 

de dados; dispositivos de armazenamento de dados; 

dispositivos de memórias informáticas; unidades de 

estado sólido; circuitos integrados; placas de circuitos 

integrados; hardware informático; programas informá-

ticos; publicações electrónicas, descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2020/01/29，日本 Japão，編號

N.º 2020-009849

[210] 編號 N.º : N/166119

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : KIOXIA Corporation

 地址 Endereço : 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Conectores electrónicos; cartões de 

memória SD (Digital Seguro - SD); adaptadores de re-

des informáticas; comutadores de redes informáticas; 

centrais de redes informáticas; roteadores de redes in-

formáticas; unidades de memória flash USB (Univer-

sal Serial Bus); memórias flash; cartões de memória; 

estojos de protecção para cartões de memória; semi-

condutores; memórias semicondutoras; dispositivos de 

memória para uso com aparelhos de processamento 

de dados; dispositivos de armazenamento de dados; 

dispositivos de memórias informáticas; unidades de 

estado sólido; circuitos integrados; placas de circuitos 

integrados; hardware informático; programas informá-

ticos; publicações electrónicas, descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2020/01/29，日本 Japão，編號

N.º 2020-009847

[210] 編號 N.º : N/166120

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : KIOXIA Corporation

 地址 Endereço : 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Conectores electrónicos; cartões de 

memória SD (Digital Seguro - SD); adaptadores de re-

des informáticas; comutadores de redes informáticas; 

centrais de redes informáticas; roteadores de redes in-

formáticas; unidades de memória flash USB (Univer-

sal Serial Bus); memórias flash; cartões de memória; 

estojos de protecção para cartões de memória; semi-

condutores; memórias semicondutoras; dispositivos de 

memória para uso com aparelhos de processamento 

de dados; dispositivos de armazenamento de dados; 

dispositivos de memórias informáticas; unidades de 

estado sólido; circuitos integrados; placas de circuitos 

integrados; hardware informático; programas informá-

ticos; publicações electrónicas, descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2020/01/29，日本 Japão，編號

N.º 2020-009848

[210] 編號 N.º : N/166121

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : KIOXIA Corporation

 地址 Endereço : 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Conectores electrónicos; cartões de 

memória SD (Digital Seguro - SD); adaptadores de re-

des informáticas; comutadores de redes informáticas; 

centrais de redes informáticas; roteadores de redes in-

formáticas; unidades de memória flash USB (Univer-

sal Serial Bus); memórias flash; cartões de memória; 

estojos de protecção para cartões de memória; semi-

condutores; memórias semicondutoras; dispositivos de 

memória para uso com aparelhos de processamento 

de dados; dispositivos de armazenamento de dados; 

dispositivos de memórias informáticas; unidades de 

estado sólido; circuitos integrados; placas de circuitos 

integrados; hardware informático; programas informá-

ticos; publicações electrónicas, descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/11/15，日本 Japão，編號

N.º 2019-144936

[210] 編號 N.º : N/166122

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : KIOXIA Corporation

 地址 Endereço : 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção de circuitos integrados; 

concepção de software informático, programação 

de computadores, ou manutenção de software infor-

mático; suporte técnico sob a forma de assessoria 

relacionada com computadores; fornecimento de uso 

temporário de software não-descarregável on-line; 

computação em núvem; fornecimento de programas de 

software informático em redes de dados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/11/15，日本 Japão，編號

N.º 2019-144936

[210] 編號 N.º : N/166123

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : KIOXIA Corporation

 地址 Endereço : 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Conectores electrónicos; cartões de 

memória SD (Digital Seguro - SD); adaptadores de re-

des informáticas; comutadores de redes informáticas; 

centrais de redes informáticas; roteadores de redes in-

formáticas; unidades de memória flash USB (Univer-

sal Serial Bus); memórias flash; cartões de memória; 

estojos de protecção para cartões de memória; semi-

condutores; memórias semicondutoras; dispositivos de 

memória para uso com aparelhos de processamento 

de dados; dispositivos de armazenamento de dados; 

dispositivos de memórias informáticas; unidades de 

estado sólido; circuitos integrados; placas de circuitos 

integrados; hardware informático; programas informá-

ticos; publicações electrónicas, descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166124

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : NOL CORPORATION CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 1-7-3, Tobitakyu, Chofu-city, Tokyo 

182-0036, 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 : Materiais de perfumaria e de aromas; 

incenso; preparações perfumadas; difusores em palhe-

tas para a fragrância de ar; preparações para perfumar 

o quarto; pastas perfumadas para fins cosméticos; 

saquetas de fragrâncias; fragrâncias para automóveis; 

preparações para perfumar o ar; cosméticos; champôs 

para o cabelo; condicionadores para o cabelo; produtos 

para enxaguar o cabelo (champô-amaciador); trata-

mentos capilares; pomadas para o cabelo; ceras para o 

cabelo; óleos capilares; laca para o cabelo; hidratantes 

para o cabelo com efeito de aromatização ou efeito de 

fragrância sob a forma de vaporizador; loções cosmé-

ticas para o rosto; loções para o corpo; cremes para o 

corpo; cremes para o rosto; águas de toilette; desodo-

rizantes para o corpo; cremes para as mãos; perfumes 

líquidos; perfumes em formas sólida; sabões e deter-
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gentes; sabões para o corpo; amaciadores de roupa 

para uso em lavandaria.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2020/01/27，日本 Japão，編號

N.º 2020-008857

[210] 編號 N.º : N/166125

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : NOL CORPORATION CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 1-7-3, Tobitakyu, Chofu-city, Tokyo 

182-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Ornamentos pessoais; pulseiras (arti-

gos de joalharia).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2020/01/27，日本 Japão，編號

N.º 2020-008857

[210] 編號 N.º : N/166129

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC

 地址 Endereço : 6001 Bollinger Canyon Road, San Ra-

mon, CA 94583, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Combustíveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166130

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : VISTA ALEGRE ATLANTIS, 

S.A.

 地址 Endereço : Vista Alegre, 3830-292 Ílhavo, Portu-

gal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Cutelaria

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166131

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : VISTA ALEGRE ATLANTIS, 

S.A.

 地址 Endereço : Vista Alegre, 3830-292 Ílhavo, Portu-

gal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Artigos de porcelana e faiança, cristais 

e vidraria para uso doméstico

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166132

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : Grill’d IP Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Deloitte Private Pty Ltd L9 550 

Bourke St Melbourne, VIC, 3000, Austrália

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Alimentos e bebidas nesta classe pre-

parados para o consumo humano; hambúrgueres (bru-

gers); hambúrgueres de carne; hambúrgueres de vege-

tais; carnes, aves, peixes e caça, incluindo rodelas de 

hambúrguer; extractos de carne; salsichas; produtos de 

carne; produtos de frango; produtos vegetais; nuggets 

de frango; frango frito; carne grelhada; produtos para 

snacks; alimentos à base de carne processada; Cro-

quetes alimentares; recheios de sanduíches; frutas e 

legumes em conserva, congelados, secos e cozinhados, 

incluindo batatas fritas[chips]; saladas de legumes; pe-

daços de frutas; saladas de frutas; picles preparados a 

partir de frutas e legumes; produtos de batata e cebola 

incluídos nesta classe; hambúrgueres vegetarianos; 

ovos, leite e produtos lácteos, incluindo batidos e leites 

maltados; conservas e pickles.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores vermelho e branco 

tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/166133

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : Grill’d IP Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Deloitte Private Pty Ltd L9 550 

Bourke St Melbourne, VIC, 3000, Austrália

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Alimentos e bebidas desta classe pre-

parados para consumo humano; sanduíches de ham-

búrguer (burger); sanduíches de bife e sanduíches; 

preparações feitas de pão; sanduíches contendo carne, 

incluindo bife e hambúrgueres; bifes e hambúrgueres 

contidos em pãezinhos; bifes e hambúrgueres (sanduíche 

com recheio); pães (carcaça); hambúrgueres em pão 

de hamburger; pão; biscoitos; pastelarias; bolos; con-

feitaria; sobremesas preparadas à base de chocolate; 

coberturas aromatizadas para sobremesas; sobremesas 

preparadas (confeitaria); sobremesas preparadas (pas-

telarias); sais incluídos nesta classe, pimenta, mostar-

da, molhos, especiarias, vinagre, molhos (condimen-

tos); condimentos; sanduíche de burger.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores vermelho e branco 

tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/166134

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : Grill’d IP Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Deloitte Private Pty Ltd L9 550 

Bourke St Melbourne, VIC, 3000, Austrália

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda retalho relacionados 

a alimentos e bebidas, incluindo molhos, condimentos 

e coberturas; o agrupamento em benefício de tercei-

ros, permitindo que os clientes visualizem e comprem 

convenientemente esses produtos numa loja de ali-

mentos e bebidas; serviços de grossista e distribuição; 

organização e gestão de programas de fidelização de 

clientes; serviços de apoio ao cliente fornecido em 

relação à venda de alimentos e bebidas e catering; 

processamento de dados; gestão de base de dados; 

serviços de franchising empresarial; serviços de infor-

mação, consultoria, assessoria e assistência em fran-

chising empresarial; os serviços de prestação de assis-

tência técnica a terceiros na gestão, estabelecimento, 

concepção, construção, equipamento e exploração de 

restaurantes e lojas alimentares de take away; forne-

cimento de informações, incluindo por via eletrónica, 

através de uma rede informática mundial, sobre todos 

os serviços atrás referidos; todos os itens acima referi-

dos relativos a alimentos e bebidas e produtos relacio-

nadas, restaurantes, cafés e outros estabelecimentos 

para fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de 

gestão de eventos; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores vermelho e branco 

tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/166135

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : Grill’d IP Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Deloitte Private Pty Ltd L9 550 

Bourke St Melbourne, VIC, 3000, Austrália

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Preparação de alimentos e bebidas; 

serviços de restauração para fornecimento de alimen-

tos e bebidas; serviços de restauração desta classe 

relacionados com a exploração de restaurantes e ou-

tros estabelecimentos ou instalações que fornecem 

alimentos e bebidas preparados para consumo; prepa-

ração e fornecimento de comida take away; serviços 

de hospitalidade; serviços de take away de comida e 

bebidas; serviços de cafetaria; serviços de café; servi-

ços de cafetaria; serviços de cafetaria; serviços de café 



6254 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2020 年 5 月 6 日

e internet; serviços de restaurante; cantinas; serviços 

de snack-bar; serviços de bar; serviços de catering; ser-

viços de catering contratado; serviços de catering para 

empresas; serviços de catering móvel; fornecimento de 

informações, incluindo por via eletrónica e através de 

uma rede informática mundial, sobre todos os serviços 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores vermelho e branco 

tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/166136

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 德國萊曼赫斯製藥(中國)有限公司

 LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHI-

NA) LIMITED

 地址 E n d e r e ç o : 香港新界沙田安耀街3號匯達大厦

2606-10

 Unit 2606-10 26/F Delta House 3 On Yiu Street Shatin 

NT, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣液；洗手液；洗髮水；沐浴露；清潔

製劑；厠所清洗劑；家具或地板用拋光劑；研磨劑；芳香

精油；非醫用香膏；護膚霜；非醫用漱口劑；熏香；個人或

動物用除臭劑；空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166137

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 德國萊曼赫斯製藥(中國)有限公司

 LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHI-

NA) LIMITED

 地址 E n d e r e ç o : 香港新界沙田安耀街3號匯達大厦

2606-10

 Unit 2606-10 26/F Delta House 3 On Yiu Street Shatin 

NT, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 抗菌洗手液；消毒劑；嬰兒食品；空氣淨

化製劑；動物用洗滌劑（殺蟲劑）；消滅有害動物製劑；

殺蟲劑；消毒濕巾；無菌敷料；牙用光潔劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166138

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 德國萊曼赫斯製藥(中國)有限公司

 LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHI-

NA) LIMITED

 地址 E n d e r e ç o : 香港新界沙田安耀街3號匯達大厦

2606-10

 Unit 2606-10 26/F Delta House 3 On Yiu Street Shatin 

NT, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣液；洗手液；洗髮水；沐浴露；清潔

製劑；厠所清洗劑；家具或地板用拋光劑；研磨劑；芳香

精油；非醫用香膏；護膚霜；非醫用漱口劑；熏香；個人或

動物用除臭劑；空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166139

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 德國萊曼赫斯製藥(中國)有限公司

 LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHI-

NA) LIMITED

 地址 E n d e r e ç o : 香港新界沙田安耀街3號匯達大厦

2606-10

 Unit 2606-10 26/F Delta House 3 On Yiu Street Shatin 

NT, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 抗菌洗手液；消毒劑；嬰兒食品；空氣淨

化製劑；動物用洗滌劑（殺蟲劑）；消滅有害動物製劑；

殺蟲劑；消毒濕巾；無菌敷料；牙用光潔劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166140

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

 地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 P rodutos : 可下載的影像文件；可下載的計算機

應用軟件；電子出版物（可下載）；計算機程序（可下載

軟件）；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；全球定位系統

（GPS）設備；數據處理設備；計算機外圍設備；便㩦式

媒體播放器；已錄製的計算機操作程序；數據手套；磁

性編碼身份鑒別手環；智能眼鏡（數據處理）；智能戒指

（數據處理）；智能手錶（數據處理）；具有人工智能的

人形機器人；計算機硬件；人臉識別設備；微芯片（計算

機硬件）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166141

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

 地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告材料更新；廣告；廣告宣傳；計算機

網絡上的在綫廣告；更新廣告材料；互聯網網頁式廣告的

編輯；產品展示；發布和更新廣告文本；廣告編輯、製作

和傳播；計算機網絡和網站的在綫推廣；數字廣告服務；

通過電子通信網絡為第三方進行在綫傳播形式的廣告；

通過計算機通信網絡進行的在綫廣告；替他人推銷；替

他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；為

商品和服務的買賣雙方提供在綫市場；市場營銷服務；

替他人安排商品採購的外包服務；替他人推銷商品和服

務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166142

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

 地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

層

 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 : 平台即服務（PaaS）；計算機系統遠程監

控；軟件即服務（SaaS）；數據加密和解碼服務；用于安

全網絡操作的軟件開發；為保護數據進行計算機安全威

脅分析；計算機軟件設計；計算機硬件設計和開發諮詢；

電子數據存儲；雲計算；計算機軟件維護和更新；通過網

站提供計算機技術和編程信息；技術研究；替他人研究

和開發新產品；科學實驗室服務；科學研究；計算機軟件

更新；替他人創建和維護網站；計算機病毒的防護服務；

提供互聯網搜索引擎。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166143

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

 地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 P rodutos : 可下載的影像文件；可下載的計算機

應用軟件；電子出版物（可下載）；計算機程序（可下載

軟件）；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；全球定位系統

（GPS）設備；數據處理設備；計算機外圍設備；便㩦式

媒體播放器；已錄製的計算機操作程序；數據手套；磁

性編碼身份鑒別手環；智能眼鏡（數據處理）；智能戒指

（數據處理）；智能手錶（數據處理）；具有人工智能的

人形機器人；計算機硬件；人臉識別設備；微芯片（計算

機硬件）。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166144

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

 地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告材料更新；廣告；廣告宣傳；計算機

網絡上的在綫廣告；更新廣告材料；互聯網網頁式廣告的

編輯；產品展示；發布和更新廣告文本；廣告編輯、製作

和傳播；計算機網絡和網站的在綫推廣；數字廣告服務；

通過電子通信網絡為第三方進行在綫傳播形式的廣告；

通過計算機通信網絡進行的在綫廣告；替他人推銷；替

他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；為

商品和服務的買賣雙方提供在綫市場；市場營銷服務；

替他人安排商品採購的外包服務；替他人推銷商品和服

務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166145

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

 地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

層

 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 : 平台即服務（PaaS）；計算機系統遠程監

控；軟件即服務（SaaS）；數據加密和解碼服務；用于安

全網絡操作的軟件開發；為保護數據進行計算機安全威

脅分析；計算機軟件設計；計算機硬件設計和開發諮詢；

電子數據存儲；雲計算；計算機軟件維護和更新；通過網

站提供計算機技術和編程信息；技術研究；替他人研究

和開發新產品；科學實驗室服務；科學研究；計算機軟件

更新；替他人創建和維護網站；計算機病毒的防護服務；

提供互聯網搜索引擎。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166146

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

 地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 P rodutos : 可下載的影像文件；可下載的計算機

應用軟件；電子出版物（可下載）；計算機程序（可下載

軟件）；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；全球定位系統

（GPS）設備；數據處理設備；計算機外圍設備；便㩦式

媒體播放器；已錄製的計算機操作程序；數據手套；磁

性編碼身份鑒別手環；智能眼鏡（數據處理）；智能戒指

（數據處理）；智能手錶（數據處理）；具有人工智能的

人形機器人；計算機硬件；人臉識別設備；微芯片（計算

機硬件）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166147

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

 地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告材料更新；廣告；廣告宣傳；計算機

網絡上的在綫廣告；更新廣告材料；互聯網網頁式廣告的

編輯；產品展示；發布和更新廣告文本；廣告編輯、製作

和傳播；計算機網絡和網站的在綫推廣；數字廣告服務；

通過電子通信網絡為第三方進行在綫傳播形式的廣告；

通過計算機通信網絡進行的在綫廣告；替他人推銷；替

他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；為

商品和服務的買賣雙方提供在綫市場；市場營銷服務；

替他人安排商品採購的外包服務；替他人推銷商品和服

務。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166148

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

 地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

層

 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 : 平台即服務（PaaS）；計算機系統遠程監

控；軟件即服務（SaaS）；數據加密和解碼服務；用于安

全網絡操作的軟件開發；為保護數據進行計算機安全威

脅分析；計算機軟件設計；計算機硬件設計和開發諮詢；

電子數據存儲；雲計算；計算機軟件維護和更新；通過網

站提供計算機技術和編程信息；技術研究；替他人研究

和開發新產品；科學實驗室服務；科學研究；計算機軟件

更新；替他人創建和維護網站；計算機病毒的防護服務；

提供互聯網搜索引擎。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166149

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/05

[730] 申請人 Requerente : RealMe重慶移動通信有限公司

 地址 Endereço : 重慶市渝北區玉峰山鎮玉龍大道178號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 筆記本電腦；可下載的手機應用軟件；

智能手錶（數據處理）；智能眼鏡（數據處理）；智能戒指

（數據處理）；手機；智能手機；移動電話；手錶式智能

手機；手機套；手機殼；手機屏幕專用保護膜；手機帶；手

機專用支架；手機用自拍杆；腕戴式智能電話；揚聲器音

箱；耳機；移動電話用耳機；智能手機用無線耳機；電源

材料（電線、電纜）；USB線；電源適配器；電池；電池充

電器；移動電源（可充電電池）；電視機；機頂盒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166150

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : ISA TANTEC 一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路619號時代商業中心5

樓8號室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人

造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，鞭

及馬具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166163

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : So Natural Company Pty Ltd

 地址 Endereço : 11 McGillivray Gardens, Winthrop 

Western Australia 6150, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用酒精洗手凝膠；醫用酒精搓手液；

抗菌手部消毒凝膠；抗菌洗手液；抗微生物洗手液；消毒

潔手液；消毒洗手液；手部消毒製劑；含藥物的抗菌洗手

液；含藥物的洗手液；抗菌酒精皮膚消毒凝膠；個人用消

毒噴霧。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166164

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : So Natural Company Pty Ltd

 地址 Endereço : 11 McGillivray Gardens, Winthrop 

Western Australia 6150, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫用口罩；醫用防護口罩；無菌口罩；外

科口罩；用於醫療和手術目的的外科口罩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166165

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06
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[730] 申請人 Requerente : 皇鑽珠寶有限公司

 地址 Endereço : 澳門高士德大馬路68號B地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 16

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

裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，包裝

用塑料物品（不屬別類的）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166166

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : 皇鑽珠寶有限公司

 地址 Endereço : 澳門高士德大馬路68號B地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重

金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166167

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : 皇鑽珠寶有限公司

 地址 Endereço : 澳門高士德大馬路68號B地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166168

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : 均安環保科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海邊馬路45號保利達中心4

樓L

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 消毒用品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺藍及紫色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/166173

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : 花酒酒業有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

第一座2樓AI座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 消毒劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166174

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : 花酒酒業有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

第一座2樓AI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 : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、黃色、綠色、黑色、紅

色、棕色、如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/166175

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : 花酒酒業有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

第一座2樓AI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 : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166176

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : 花酒酒業有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

第一座2樓AI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 : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166177

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : 花酒酒業有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

第一座2樓AI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 : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166178

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

工業大廈第3期5樓X

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

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

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166193

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Sociedade De Jogos De Macau, 

S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel 

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166194

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Sociedade De Jogos De Macau, 

S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel 

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43



6260 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2020 年 5 月 6 日

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas 

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas; 

condução de eventos e fornecimento de instalações 

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, 

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria 

relacionados com o acima dito.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166197

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhau-

sen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; 

metais preciosos e suas ligas; pérolas (joalharia); bo-

tões de punho; clipes para gravata; anéis (joalharia); 

pulseiras (joalharia); brincos; colares (joalharia); bro-

ches (joalharia); amuletos em jóias; porta-chaves em 

metais preciosos; obras de arte em metais preciosos; 

estojos para jóias; caixas em metais preciosos; porta-

-chaves (bugigangas ou berloques) com objectos de-

corativos; instrumentos horológicos e cronológicos; 

relógios; cronómetros; relógios de parede e de mesa; 

pequenos relógios; estojos para relógios; pulseiras para 

relógios; correntes e molas para relógios ou vidros 

para relógios; estojos para relógios e relojoaria; meca-

nismos para relógios de pulso; visores para relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

N.º 11829/2019

[210] 編號 N.º : N/166198

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166199

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166200

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166201

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166202

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166203

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166204

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166205

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166206

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : 陳卓賢

 CHAN CHEOC IUN

 地址 Endereço : 澳門大三巴街26號嘉昌閣二樓C座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/166212

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Sumitomo Dainippon Pharma 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6-8, Dosho-machi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/11/22，日本 Japão，編號

N.º 2019-147713

[210] 編號 N.º : N/166213

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Sumitomo Dainippon Pharma 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6-8, Dosho-machi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, 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 : Calculadoras; aparelhos de proces-

samento de dados; computadores; hardware para 

computadores; periféricos adaptados para uso com 

computadores; software para computadores; software 

informático para análise na área da saúde pública, 

serviços médicos, e pesquisa biomédica; software para 

análise de dados de ensaios clínicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/11/22，日本 Japão，編號

N.º 2019-147713

[210] 編號 N.º : N/166215

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Sumitomo Dainippon Pharma 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6-8, Dosho-machi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Consultadoria relacionada com análise 

técnica e científica; investigação médica; serviços de 

química; ensaios clínicos; análises de dados técnicos; 

teste, inspecção ou pesquisa de produtos farmacêuti-

cos, cosméticos ou alimentos; fornecimento de infor-

mação de pesquisas médicas e científicas relacionadas 

com ensaios clínicos de produtos farmacêuticos; pes-

quisas na área de produtos farmacêuticos e biológicos 

terapêuticos; fornecimento de informações em rela-

ção a testes, inspecções ou investigação de produtos 

farmacêuticos; computação em nuvem; fornecimento 

de informação e dados relacionados com desenvolvi-

mento e pesquisa científica e tecnológica; aluguer de 

computadores; fornecimento de programas de compu-

tador em redes de dados; software como serviço [SaaS]; 

design de software para computadores, programação 

de computadores, ou manutenção de software para 

computadores.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/11/22，日本 Japão，編號

N.º 2019-147713

[210] 編號 N.º : N/166216

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/06

[730] 申請人 Requerente : Sumitomo Dainippon Pharma 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6-8, Dosho-machi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informação médica; 

fornecimento de informação sobre saúde; fornecimen-
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to de informação médica através de um website; forne-

cimento de informação de serviços médicos através de 

um website; aconselhamento em saúde; fornecimento 

de informação médica relacionada com produtos far-

macêuticos e biológicos terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/11/22，日本 Japão，編號

N.º 2019-147713

[210] 編號 N.º : N/166217

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟

體（已錄製）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算

機應用軟件；手機應用軟件；手機及行動裝置遊戲軟件；

計算機遊戲軟件；動畫片；虛擬現實遊戲軟件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166218

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育或娛樂競賽；提供在線電子出

版物（非下載）；除廣告片外的影片製作，娛樂，娛樂信息

（消遣）；在流動網路上提供線上遊戲；在計算機網路上

提供在線遊戲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166219

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟

體（已錄製）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算

機應用軟件；手機應用軟件；手機及行動裝置遊戲軟件；

計算機遊戲軟件；動畫片；虛擬現實遊戲軟件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166220

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育或娛樂競賽；提供在線電子出

版物（非下載）；除廣告片外的影片製作，娛樂，娛樂信息

（消遣）；在流動網路上提供線上遊戲；在計算機網路上

提供在線遊戲。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166225

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

 地址 Endereço : No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos para locomoção por terra, ar, 

água ou caminho-de-ferro; automóveis; veículos eléc-

tricos; vagões; camiões; furgonetas (veículos); veículos 

utilitários desportivos; autocarros; caravanas (RV); 

carros de desporto; carros de corrida; bicicletas; ca-

mionetas de carga; empilhadoras; tractores incluindo 

tractores de reboque; pastilhas de travões para veícu-

los terrestres; pára-choques para automóveis; airbags 

[dispositivos de segurança para automóveis]; guarda-

-lamas para veículos terrestres; peças para veículos 

terrestres, aéreos e marítimos; acessórios para veícu-

los; tudo incluindo na classe 12.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166232

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 高保科技有限公司

 GLOBAL HIGH TECHNOLOGY LIMITED

 地址 Endereço : Rua Dois dos Jardins do Oceano, Hi-

biscus Court, 23˚ andar D, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 空氣清新劑，空氣淨化製劑，醫用白䏓食

品，獸用洗滌劑，土壤消毒製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166233

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : Fraser Research Labs. Inc.

 地址 Endereço : 106 Mary Street East, Whitby, Onta-

rio, L1N 2P2 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 : 化妝品，化妝品套裝，美容面膜，美容

霜，化妝水，彩妝，口紅，唇彩，唇筆，唇膏，眉妝，眼影，

眼睫毛化妝品，眼線筆（製劑），化妝製劑，睫毛膏，粉

底，粉末胭脂，用於刺激頭髮再生的頭髮護理製劑，使頭

髮再生噴霧，洗髮水，護髮素，護髮油，髮乳，染髮劑，美

白精華霜，爽膚水，潤膚露，皮膚清潔劑，非藥物痤瘡治

療製劑，抗皺霜，化妝爽膚水，潤膚霜，亮膚霜，去角質製

劑，面部卸妝製劑，磨砂膏，面部、身體、手和腳保濕霜，

防曬乳，精油，芳香療法油，面霜，沐浴露，按摩乳液和

油，全屬第3類。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166234

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於上載、發佈、展示、檢視、標籤、撰寫

博客、分享或提供電子媒體或信息、文字、圖片、圖像、音

頻和視頻內容、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；可讓使用者通過流動電訊網絡或網上進行互動遊

戲及聊天的軟件；用於流動電訊網絡或網絡伺服器上的

流動通訊、多媒體通訊及電子郵件通訊的軟件和程式；用

於個人訊息管理的計算機軟件；人工智能計算機軟件；已

錄製或可下載的計算機軟件平台；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
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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/166235

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 在流動電訊網絡、計算機網絡或互聯網

上提供廣告；計算機資料庫數據編入；廣告、推廣和資訊

服務；在流動電訊網絡或互聯網上提供拍賣服務；在流

動電訊網絡或互聯網上提供零售服務；在線零售服務；

為零售目的在通訊媒體上展示商品；對購買定單進行行

政處理；市場調查；提供購物資訊；商業推廣服務；利用

計算機資料庫提供商業資訊；編製和維護在線商業指

南；商業資訊服務；網上訂購；廣告；互聯網上的在線廣

告；廣告空間出租；在通訊媒體上出租廣告時間；郵寄訂

單廣告；通過郵寄方式進行的商品推銷（替他人）；提供

商業指南；在互聯網提供產品的宣傳活動；替他人推銷；

為他人之採購服務（為其他企業採購商品及服務）；用作

宣傳廣告、陳列品、贈品推廣用途、及出入口代理服務與

發行；商業貿易及諮詢；商業評估；計算機資料處理；計

算機資料庫資訊系統化；計算機資料庫管理；商業資訊；

商業行政；商業專業諮詢；會計；出版宣傳刊物；廣告宣

傳；商業經營；商業管理；辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166236

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電子和在線傳輸服務；聲音、數據、訊息、

文件、圖像、圖形、音頻、視頻、信號、消息和新聞的電

子、數字和無線傳輸；數據、音頻材料和視頻材料的串流

傳輸；視頻點播傳輸；提供電子公告牌、聊天室和論壇以

發佈和傳輸訊息和數據；提供互聯網平台和門戶的接入

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。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166237

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 提供不可下載的音頻、視頻及影音材料；

提供有關音頻、視頻及影音材料和娛樂的訊息；音頻、視

頻及影音材料的製作、編輯和演示；出租用於製作或觀

看音頻、視頻及影音材料的設備；為娛樂、教育和文化目

的安排、舉辦和組織課程、講習班、展覽、比賽；提供不

可下載的在線電子出版物；電子出版服務；書刊之編輯；

文字出版（廣告宣傳文本除外）；圖書借閱服務；流動圖

書館；互動娛樂服務；製作音頻、視頻及/或視頻節目；遊

戲服務；俱樂部服務（娛樂或教育）；教育；提供培訓；娛

樂；文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166238

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09
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[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 提供計算機或無線終端應用服務，尤其

是提供用於通過通信網絡、流動通信網絡或互聯網上

載、發佈、展示、檢視、標籤、撰寫博客、分享或提供電子

媒體或信息、文字、圖片、圖像、音頻和視頻內容的軟件；

在移動網絡和互聯網下載計算機軟體的計算機服務；提

供計算機網絡及時間分享服務；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/166239

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 交友、介紹和社交網絡服務；提供關於線

上交友、個人介紹和社交網絡的訊息；為他人提供個人

及社交網絡服務；個人介紹代理；社交陪伴；計算機軟件

許可；在線互聯網用戶認證和驗證代理服務；互聯網認證

服務；法律服務；為有形財產和個人提供實體保護的安

全服務；由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服

務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166240

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

 地址 Endereço : No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos para locomoção por terra, ar, 

água ou caminho-de-ferro; automóveis; veículos eléc-

tricos; vagões; camiões; furgonetas (veículos); veículos 

utilitários desportivos; autocarros; caravanas (RV); 

carros de desporto; carros de corrida; camionetas de 

carga; empilhadoras; tractores; tractores de reboque; 

reboques [veículos]; semi-reboques [veículos]; peças 

estruturais para automóveis; motores (engines) para 

veículos terrestres; motores (motors) para veículos 

terrestres; carroçarias para veículos; chassis para ve-

ículos; transmissões, para veículos terrestres; veios 

de transmissão para veículos terrestres; engrenagens 

para veículos terrestres; embraiagens para veículos 

terrestres; eixos para veículos; molas de suspensão 

para veículos; amortecedores para automóveis; rodas 

para veículos; pneus para rodas de veículos; cubos 

para rodas de veículos; remendos adesivos de borra-

cha para reparação de câmaras-de-ar; travões para 

veículos; pastilhas de travões para veículos terrestres; 

pára-brisas; l impa pára-brisas [peças de veículos]; 

pára-choques de veículos; unidades de direcção para 

veículos terrestres; buzinas para veículos; sinais de 

mudança de direcção para veículos; assentos de veí-

culos; cintos de segurança para assentos de veículos; 

apoios de cabeça para bancos de veículos; alarmes de 

marcha atrás para veículos; dispositivos anti-roubo 

para veículos; airbags [dispositivos de segurança para 

automóveis]; espelhos retrovisores; painéis elevadores 

de carroçaria (partes de veículos terrestres); spoilers 

para veículos; porta-bagagens para veículos; guarda-

-lamas; correntes antiderrapantes (partes de veículos 

terrestres); capas para veículos [feitas à medida]; capas 

de assentos para veículos; bombas de ar [acessórios 

para veículos]; porta-esquis para veículos; isqueiros 

para veículos terrestres; assentos de segurança para 
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crianças para veículos; capotas para veículos; portas 

para veículos; veículos espaciais; aviões; hidroaviões; 

aeronaves; carrinhos; motocicletas; barcos; barcos de 

travessia; navios; iates; bicicletas; sistemas de aviso 

sonoro para bicicletas; correntes de bicicletas; motores 

para bicicletas; selins de bicicleta; cinzeiros para auto-

móveis; discos de travão para veículos; automóveis sem 

condutor [carros autónomos]; espelhos retrovisores 

laterais para veículos; suportes de motor para veículos 

terrestres; tampas para tanques de gasolina para veí-

culos; conversores de torque para veículos terrestres.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166241

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

 地址 Endereço : No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação ou manutenção de veículos 

terrestres, assim como de peças e acessórios para os 

mesmos; fornecimento de informações sobre repara-

ção ou manutenção de veículos terrestres, assim como 

de peças e acessórios para os mesmos; reparação ou 

manutenção de carregadores para veículos eléctricos; 

reparação ou manutenção de baterias e pilhas; re-

paração ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; serviços de reparação de avarias de 

veículos; serviços de recarga de veículos eléctricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166242

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : GILEA D SCIENCES IR E-

LAND UC

 地址 Endereço : IDA Business and Technology Park, 

Carrigtohill, Co. Cork, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166243

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 頂呱呱國際股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市大安區仁愛路四段337

號15樓

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；快餐館；流動飲食供應；自助餐館；

速食店。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/166244

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 兆恒電腦科技（上海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區青村鎮人民路48號2

幢101室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡

具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及

儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和

器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載

體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現

金收入記錄機，計算機器，數據處理裝置和計算機，滅火

器械。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，藍色，紫色，淺綠色，

淺藍色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/166245

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 兆恒電腦科技（上海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區青村鎮人民路48號2

幢101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 : 科學技術服務和與之相關的研究與設計

服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，藍色，紫色，淺綠色，

淺藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/166252

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 祥儀企業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市桃園區桃鶯路461號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 寵物用玩具；玩具；積木（玩具）；玩具

手槍；室內遊戲玩具；玩具小房子；玩具娃娃；成比例的

模型車；滑板車（玩具）；玩具車；遙控玩具汽車；比例模

型套件（玩具）；玩具模型；玩具小塑像；玩具用控制器；

航模用陀螺儀和飛行穩定器；玩具無人機；玩具機器人。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166253

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : 祥儀企業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市桃園區桃鶯路461號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業

管理顧問；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其

他企業購買商品或服務）；市場營銷；電話市場營銷；為

商品和服務的買賣雙方提供在線市場；定向市場營銷；軟

件出版框架下的市場營銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166254

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : Monsellato Jenny Antonella

 地址 Endereço : Via F.A. Astore, 57 - 73042 Casarano 

(LE) – Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, nome-

adamente artigos de vestuário para homem, senhora 

e criança, saias, calças, calções [calças curtas], calças 

de ganga, camisas, camisetas, camisolões, camisolas, 

camisas interiores, coletes, jardineiras, fatos para 

desporto, capotes, jaquetas acolchoadas [vestuário], 

casacos, blusões, casacões, jaquetas [vestuário], casa-

cos impermeáveis com capuz, casacos impermeáveis 

[vestuário], chapéus, faixas para vestir, luvas [vestuá-

rio], gravatas, fatos de natação, cintos para a cintura, 

calçado, “mules”, botinas, meias, peúgas, peúgas até 

ao tornozelo, collants, botas, roupões, roupa interior, 

vestuário para desporto, sweatshirts, lenços de cabe-

ça ou pescoço, vestuário de noite, fatos de trazer por 

casa, hosiery.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166255

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : Monsellato Jenny Antonella

 地址 Endereço : Via F.A. Astore, 57 - 73042 Casarano 

(LE) – Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios; trabalhos de escritório; serviços 

de venda a retalho e por grosso, incluindo em linha ou 

através da Internet, de artigos de vestuário para ho-

mem, senhora e criança, saias, calças, calções [calças 

curtas], calças de ganga, camisas, camisetas, camiso-

lões, camisolas, camisas interiores, coletes, jardineiras, 

fatos para desporto, capotes, jaquetas acolchoadas 

[vestuário], casacos, blusões, casacões, jaquetas [ves-

tuário], casacos impermeáveis com capuz, casacos 

impermeáveis [vestuário], chapéus, faixas para vestir, 

luvas [vestuário], gravatas, fatos de natação, cintos 

para a cintura, calçado, “mules”, botinas, meias, peú-
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gas, peúgas até ao tornozelo, collants, botas, roupões, 

roupa interior, vestuário para desporto, sweatshirts, 

lenços de cabeça ou pescoço, vestuário de noite, fatos 

de trazer por casa, hosiery.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166256

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : DORMA Hüppe Raumtrennsys-

teme GmbH + Co. KG

 地址 Endereço : Industriestraße 5, 26655 Westerstede / 

Ocholt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Paredes corrediças horizontais, divi-

sórias amovíveis e divisórias [metálicas], em especial 

divisórias móveis, bem como paredes e portas articula-

das; acessórios para divisórias, nomeadamente fecha-

duras (exceto elétricas) e caixas de fechaduras, chapas 

de fecho, punhos, puxadores de portas, acessórios para 

grampos, ferragens de união, ferragens de proteção, 

guias de laminagem, sistemas de calhas e perfis, todos 

os artigos atrás referidos em metal.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/09/19，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018126574

[210] 編號 N.º : N/166257

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : DORMA Hüppe Raumtrennsys-

teme GmbH + Co. KG

 地址 Endereço : Industriestraße 5, 26655 Westerstede / 

Ocholt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Acionamentos mecânicos, pneumá-

ticos, hidráulicos e elétricos, bem como comandos e 

reguladores para abrir e fechar paredes corrediças ho-

rizontais, paredes portáteis e divisórias.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/09/19，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018126574

[210] 編號 N.º : N/166258

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[730] 申請人 Requerente : DORMA Hüppe Raumtrennsys-

teme GmbH + Co. KG

 地址 Endereço : Industriestraße 5, 26655 Westerstede / 

Ocholt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Paredes corrediças horizontais, pare-

des portáteis e divisórias, em especial divisórias mó-

veis, bem como paredes e portas articuladas, todos os 

artigos atrás referidos não em metal.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/09/19，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018126574

[210] 編號 N.º : N/166259

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/09

[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; periféricos 

de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166260

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : 格林豪泰酒店（中國）有限公司
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 地址 Endereço : 中華人民共和國上海市普陀區中山北路

1238號6、7、8、9樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）、咖啡館、

餐廳、臨時住宿處出租、旅遊房屋出租、寄宿處預訂、旅

館預訂、預訂臨時住所、汽車旅館、酒吧服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166261

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : 周慧珊

 Chao Wai San

 地址 Endereço : Avenida de Artur Tamagnini Barbosa 

N˚80, Lei Tat San Chun Fase1, 18˚ andar F, em Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂，藥皂、香皂、洗髮皂、肥皂（塊）、

囗紅、美容面膜、洗髮液、香水、化妝品清洗劑、帶香味

的水、香精油、化妝洗液、護膚用化妝劑、芳香劑（香精

油）。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/166266

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : 劉朝盛

 Lao Chio Seng

 地址 Endereço : 澳門北京街126號怡德商業中心25樓C

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色、黃色、橙色、金

色。

[210] 編號 N.º : N/166267

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : MINISTRY OF CRAB PTE. 

LTD.

 地址 Endereço : 80 Robinson Road #02-00, Singapore 

068898

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comida 

e bebida; restaurantes; serviços de restaurantes; ser-

viços de restaurantes de self-service; fornecimento de 

informações relacionadas com restaurantes; serviços 

de reservas de restaurantes; fornecimento de marca-

ções ou reservas em restaurantes com base planos de 

fidelização de clientes e de compradores frequentes; 

serviços de catering; serviços comerciais de catering; 

marcações de serviços de catering; serviços de catering 

por contrato; serviços de catering para hotéis; serviços 

de catering móvel; serviços de assessoria relacionados 

com catering; preparação de alimentos e bebidas; ser-

viços de consultadoria relacionados com a preparação 

de alimentos; serviços de cibercafés (fornecimento de 

alimentos e bebidas preparados para consumo); forne-

cimento de informações relacionadas com a prepara-

ção de alimentos e bebidas; organização para o forne-

cimento de alimentos; organização para o fornecimen-

to de refeições; serviços de consultadoria, assessoria 

e informação relacionados com o fornecimento de ali-

mentos e bebidas; serviços de clube de vinhos (forneci-

mento de bebidas); cafés; serviços de cafés; serviços de 

alimentos e bebidas para fora (take-away); serviços de 

hospitalidade (alimentos, bebidas e alojamento tempo-

rária); serviços de reserva de refeições; organização de 

recepções de casamentos (alimentos e bebidas); clubes 

sociais (fornecimento de alimentos); serviços de salões 

de cocktails; serviços de bares; serviços de bares de 

vinhos; serviços de snack-bares; manutenção de pou-

sadas de turismo (bares, restaurantes e alojamentos); 

serviços de cafetarias; serviços de bistrôs; fornecimen-

to de instalações para congressos; organização de ban-

quetes; serviços de banquetes; aluguer de salas para 

fins sociais; fornecimento de serviços de informação, 

assessoria e consultadoria em relação a todos os servi-

ços atrás referidos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, tons de ama-

relo.

[210] 編號 N.º : N/166268

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Gla-

ne, Suica

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade :

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; botões de punho, 

molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulsei-

ras (artigos de joalharia), brincos (artigos de joalha-

ria), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais 

preciosos; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, 

estojos para relógios, ponteiros de relógios (relógios de 

parede e mesa e relojoaria); mecanismos para relógios 

de parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras 

para relógios, braceletes para relógios, caixas em me-

tais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2020/01/21，瑞士 Su íç a，編號

N.º 00764/2020

[210] 編號 N.º : N/166275

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : IOULIA AND IRENE TSETI 

PHAR MACEUTICAL LABOR ATORIES S.A., 

WITH THE DISTINCTIVE TITLE″INTERMED 

S.A.″

 地址 Endereço : 27, Kalyftaki Str.,145 64 Kifissia, Gre-

ece

 國籍 Nacionalidade : 希臘 Grega

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；剃鬚後用液；清潔製劑；非生產

操作用、非醫用的去污劑；洗衣劑；牙用漂白凝膠；洗髮

液；肥皂；化妝洗液；牙膏。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166276

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : IOULIA AND IRENE TSETI 

PHAR MACEUTICAL LABOR ATORIES S.A., 

WITH THE DISTINCTIVE TITLE″INTERMED 

S.A.″

 地址 Endereço : 27, Kalyftaki Str.,145 64 Kifissia, Gre-

ece

 國籍 Nacionalidade : 希臘 Grega

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥製劑；礦物質食品補充劑；衛生消

毒劑；醫用細菌製劑；抗菌劑；浸製藥液；藥用洗液；醫用

陰道清洗液；營養補充劑；醫用營養食物；非人用、非動

物用除臭劑；含藥物的洗髮液；藥皂；含藥物的梳洗用製

劑；含藥物的牙膏；淨化劑；醫用去污劑；醫用下體注洗

液；含藥物的剃鬚後用液；牙科用藥；醫用漱口劑；護膚

藥劑；血清；栓劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166277

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : IOULIA AND IRENE TSETI 

PHAR MACEUTICAL LABOR ATORIES S.A., 

WITH THE DISTINCTIVE TITLE″INTERMED 

S.A.″

 地址 Endereço : 27, Kalyftaki Str.,145 64 Kifissia, Gre-

ece

 國籍 Nacionalidade : 希臘 Grega

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫療器械和儀器；牙科設備和儀器；陰

道沖洗器。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166278

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : 閆大偉

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市管城區回族區石化路

69號院60號樓45號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙；煙草；香煙嘴；火柴；香煙過

濾嘴；吸煙用打火機；煙灰缸；香煙；煙斗；捲煙紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166279

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : 閆大偉

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市管城區回族區石化路

69號院60號樓45號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙；煙草；香煙嘴；火柴；香煙過

濾嘴；吸煙用打火機；煙灰缸；香煙；煙斗；捲煙紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166280

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : 閆大偉

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市管城區回族區石化路

69號院60號樓45號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙；煙草；香煙嘴；火柴；香煙過

濾嘴；吸煙用打火機；煙灰缸；香煙；煙斗；捲煙紙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166281

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : 江門麥加道機電廠有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市龍灣路198號江門柴

油機廠內的一座簡易廠房

 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 : 排水機；離心泵；泵（機器、發動機或馬

達部件）；泵(機器)；真空泵（機器）；水族池通氣泵；水

族館通水泵；非陸地車輛用傳動馬達；潤滑油泵；清洗設

備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166282

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : 江門麥加道機電廠有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市龍灣路198號江門柴

油機廠內的一座簡易廠房

 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 : 排水機；離心泵；泵（機器、發動機或馬

達部件）；泵（機器）；真空泵（機器）；水族池通氣泵；水

族館通水泵；非陸地車輛用傳動馬達；潤滑油泵；清洗設

備。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166285

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : Samsung Electronics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software descarregável; aplicações de 

software para computador; software de sistemas ope-

racionais para computador; software operacional para 

computador; software de computador para sincronizar 

dados entre computadores de mão ou portáteis e com-

putadores principais; software para comunicação com 

utilizadores de computadores de mão; programas de 

sincronização de dados; software de computador para 

uso no controle de acesso ao computador; software de 

computador para  comunicação entre micro-computa-

dores; software de computador para comunicações via 
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redes sem fio; software com a capacidade de mostrar 

o ecrã de telefone móvel num monitor de computador; 

hardware e dispositivos periféricos de computador; 

dispositivo de espelho para telefones móveis, para 

mostrar o ecrã de telefone móvel num monitor de com-

putador; aplicação de software de computador para 

telefones móveis para mostrar o ecrã de telefone móvel 

num monitor de computador; adaptador para telefones 

móveis para mostrar o ecrã de telefone móvel no moni-

tor do computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166286

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/10

[730] 申請人 Requerente : Samsung Electronics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Desenvolvimento de software para pro-

cessamento de dados; desenvolvimento de software de 

computador; desenvolvimento de software de sistema 

operacional; conversão de dados ou informações de 

programas de computador (excluindo conversão físi-

ca); concepção e desenvolvimento de programas para 

computadores; conversão de dados ou de documentos 

físicos para meios de comunicação electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166287

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe 

Sagl

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzer-

land

 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; fraldas-calça [roupa inte-

rior]; fatos de banho; calções de banho; roupões de 

banho; cintos [vestuário]; blusas; partes de baixo para 

vestir [vestuário]; boxers [cuecas]; regata feminina; ca-

sulas; vestuário para criança; casacos; vestuário para 

dança; calças de ganga; vestidos; aquecedores de ore-

lhas [vestuário]; calções de velo; casacos em lã polar; 

calções de velo; camisolas de velo; peles [vestuário]; 

luvas [vestuário]; tops de apertar ao pescoço; lenços 

para usar na cabeça; pulôveres com capuz; sweatshirts 

com capuz; capuzes [vestuário]; meias de malha; casa-

cos [vestuário]; camisas tricotadas; roupa interior para 

senhora; enxovais [vestuário]; vestuário em couro; blu-

sões de couro; vestuário de lazer; lingerie; perneiras 

[aquecedores de pernas]; leggings [calças]; pulôveres 

de manga comprida; camisas de manga comprida; cal-

ças para estar em casa; roupa de usar por casa; roupa 

interior de homem; camisas de desporto antitranspi-

rantes; cintos para dinheiro; cachecóis [vestuário]; len-

ços de pescoço; fitas de pescoço [partes de vestuário]; 

gravatas; roupa de noite; roupas exteriores; pijamas; 

chapéus para festas [vestuário]; parkas; polos; t-shirts 

impressas; casacos para a chuva [impermeáveis]; vestu-

ário impermeável; peças de vestuário pronto-a-vestir; 

roupões; cachecóis; xai les; camisas; saias; meias; 

vestuário de desporto; sweatshirts; calções de treino; 

camisolas [pullovers]; calças de fato de treino; fatos de 

banho para homens; vestuário de natação para senho-

ra; camisolas sem alças (tops); t-shirts; tops [vestuário]; 

calças; camisolas interiores; roupa interior; vestuário 

corta vento; calçado; chinelos; calçado não para des-

porto; sandálias; sapatos; pantufas; chapelaria; bonés; 

chapéus; toucas para duche; escapulários [vestuário]; 

máscaras para dormir.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166288

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe 

Sagl

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzer-

land

 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; gestão de empresas; admi-

nistração de empresas; serviços de trabalhos adminis-

trativos; serviços de lojas de vendas a retalho relacio-

nados com vestuário, calçado, chapelaria, sabonetes, 

perfumes, óleos essenciais, cosméticos, loções para 
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o cabelo, velas, óculos, óculos de sol, acessórios para 

telemóveis, acessórios para computadores e acessórios 

para dispositivos electrónicos audiovisuais, artigos 

de joalharia, artigos de papelaria, sacos, artigos em 

tecido e acessórios para o cabelo; serviços de lojas de 

vendas a retalho online relacionados com vestuário, 

calçado, chapelaria, sabonetes, perfumes, óleos essen-

ciais, cosméticos, loções para o cabelo, velas, óculos, 

óculos de sol, acessórios para telemóveis, acessórios 

para computadores e acessórios para dispositivos elec-

trónicos audiovisuais, artigos de joalharia, artigos de 

papelaria, sacos, artigos em tecido e acessórios para o 

cabelo; organização, execução e supervisão de planos 

de fidelização de clientes; marketing e promoção de 

artigos e identificação de marcas através do uso de em-

baixadores de marcas e meios de comunicação social.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166289

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe 

Sagl

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzer-

land

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Ligas de metais preciosos; metais pre-

ciosos em bruto ou semitrabalhados; amuletos [joa-

lharia]; pulseiras para tornozelos; pulseiras; amuletos 

para pulseiras; broches [joalharia]; correntes [joalha-

ria]; botões de punho; joalharia feita à medida; brincos 

para orelhas; pequenas pedras brilhantes para aplicar 

no rosto; jóias; strass [bijuteria]; bijutaria em plásti-

co; anéis [joalharia]; clipes para gravatas; alfinetes 

de gravatas; relógios de pulso; estojos para relógios e 

relógios de pulso; caixas para joias; porta-chaves; amu-

letos decorativos para porta-chaves; pedras preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166290

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe 

Sagl

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzer-

land

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

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

animais; caixas em couro; revestimentos de móveis 

em couro; cordões em couro; correias em couro; cou-

ro em bruto ou semitrabalhado; pele semitrabalhada; 

correias para patins; sacos para produtos de toilette 

vendidos vazios; guarnições [enfeites] de couro para 

móveis; bagagem, sacos e carteiras; sacos de atletismo 

multiusos; sacos de transporte multiusos; mochilas; sa-

cos de praia; sacos para livros; pastas [maletas]; porta-

-cartões de visita; sacos de lona; porta-cartas [pastas]; 

porta-cartões [marroquinaria]; sacos de bagagem de 

mão; malinhas de mão; porta-moedas, não em metais 

preciosos; sacos para cosméticos vendidos vazios; es-

tojos para cosméticos vendidos vazios; carteiras para 

cartões de crédito; carteiras para cartões de crédito; 

mochilas para artigos de uso diário; sacos de equipa-

mento [com formato cilíndrico]; sacos porta-fatos [para 

viagem]; bolsas de mão para homem; sacos de viagem; 

sacos de ginástica; sacos de mão; bolsas; estojos para 

chaves em couro; estojos para chaves [marroquinaria]; 

bolsas e carteiras em couro; pastas em couro; malas 

em couro; bolsas de couro; malas de viagem em cou-

ro; etiquetas para bagagem, porta-moedas multiusos; 

bolsas de fim de semana; bolsas; bolsas para guardar 

maquilhagens, chaves e artigos de uso pessoal; saco-

las; pastas para estudantes; sacos para compras; sacos 

de tiracolo; malas de viagem; bolsas para bagagem; 

sacos de viagem em imitação de couro; sacos de toilet-

te; baús [bagagem]; estojos para produtos de toilette 

vendidos vazios; porta-moedas para atar aos pulsos; 

artigos de selaria; chicotes; coleiras para animais; 

chapéus-de-chuva; guarda-sol [sombrinhas]; bengalas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166291

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe 

Sagl

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzer-

land

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Ligas de metais preciosos; metais pre-

ciosos em bruto ou semitrabalhados; amuletos [joa-

lharia]; pulseiras para tornozelos; pulseiras; amuletos 

para pulseiras; broches [joalharia]; correntes [joalha-

ria]; botões de punho; joalharia feita à medida; brincos 

para orelhas; pequenas pedras brilhantes para aplicar 

no rosto; jóias; strass [bijuteria]; bijutaria em plásti-

co; anéis [joalharia]; clipes para gravatas; alfinetes 

de gravatas; relógios de pulso; estojos para relógios e 

relógios de pulso; caixas para jóias; porta-chaves; amu-

letos decorativos para porta-chaves; pedras preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166292

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe 

Sagl

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzer-

land

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

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

animais; caixas em couro; revestimentos de móveis 

em couro; cordões em couro; correias em couro; cou-

ro em bruto ou semitrabalhado; pele semitrabalhada; 

correias para patins; sacos para produtos de toilette 

vendidos vazios; guarnições [enfeites] de couro para 

móveis; bagagem, sacos e carteiras; sacos de atletismo 

multiusos; sacos de transporte multiusos; mochilas; sa-

cos de praia; sacos para livros; pastas [maletas]; porta-

-cartões de visita; sacos de lona; porta-cartas [pastas]; 

porta-cartões [marroquinaria]; sacos de bagagem de 

mão; malinhas de mão; porta-moedas, não em metais 

preciosos; sacos para cosméticos vendidos vazios; es-

tojos para cosméticos vendidos vazios; carteiras para 

cartões de crédito; carteiras para cartões de crédito; 

mochilas para artigos de uso diário; sacos de equipa-

mento [com formato cilíndrico]; sacos porta-fatos [para 

viagem]; bolsas de mão para homem; sacos de viagem; 

sacos de ginástica; sacos de mão; bolsas; estojos para 

chaves em couro; estojos para chaves [marroquinaria]; 

bolsas e carteiras em couro; pastas em couro; malas 

em couro; bolsas de couro; malas de viagem em cou-

ro; etiquetas para bagagem, porta-moedas multiusos; 

bolsas de fim de semana; bolsas; bolsas para guardar 

maquilhagens, chaves e artigos de uso pessoal; saco-

las; pastas para estudantes; sacos para compras; sacos 

de tiracolo; malas de viagem; bolsas para bagagem; 

sacos de viagem em imitação de couro; sacos de toilet-

te; baús [bagagem]; estojos para produtos de toilette 

vendidos vazios; porta-moedas para atar aos pulsos; 

artigos de selaria; chicotes; coleiras para animais; 

chapéus-de-chuva; guarda-sol [sombrinhas]; bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166293

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe 

Sagl

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzer-

land

 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; gestão de empresas; admi-

nistração de empresas; serviços de trabalhos adminis-

trativos; serviços de lojas de vendas a retalho relacio-

nados com vestuário, calçado, chapelaria, sabonetes, 

perfumes, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

o cabelo, velas, óculos, óculos de sol, acessórios para 

telemóveis, acessórios para computadores e acessórios 

para dispositivos electrónicos audiovisuais, artigos 

de joalharia, artigos de papelaria, sacos, artigos em 

tecido e acessórios para o cabelo; serviços de lojas de 

vendas a retalho online relacionados com vestuário, 

calçado, chapelaria, sabonetes, perfumes, óleos essen-

ciais, cosméticos, loções para o cabelo, velas, óculos, 

óculos de sol, acessórios para telemóveis, acessórios 

para computadores e acessórios para dispositivos elec-

trónicos audiovisuais, artigos de joalharia, artigos de 

papelaria, sacos, artigos em tecido e acessórios para o 
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cabelo; organização, execução e supervisão de planos 

de fidelização de clientes; marketing e promoção de 

artigos e identificação de marcas através do uso de em-

baixadores de marcas e meios de comunicação social.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166294

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe 

Sagl

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzer-

land

 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; fraldas-calça [roupa inte-

rior]; fatos de banho; calções de banho; roupões de 

banho; cintos [vestuário]; blusas; partes de baixo para 

vestir [vestuário]; boxers [cuecas]; regata feminina; ca-

sulas; vestuário para criança; casacos; vestuário para 

dança; calças de ganga; vestidos; aquecedores de ore-

lhas [vestuário]; calções de velo; casacos em lã polar; 

calções de velo; camisolas de velo; peles [vestuário]; 

luvas [vestuário]; tops de apertar ao pescoço; lenços 

para usar na cabeça; pulôveres com capuz; sweatshirts 

com capuz; capuzes [vestuário]; meias de malha; casa-

cos [vestuário]; camisas tricotadas; roupa interior para 

senhora; enxovais [vestuário]; vestuário em couro; blu-

sões de couro; vestuário de lazer; lingerie; perneiras 

[aquecedores de pernas]; leggings [calças]; pulôveres 

de manga comprida; camisas de manga comprida; cal-

ças para estar em casa; roupa de usar por casa; roupa 

interior de homem; camisas de desporto antitranspi-

rantes; cintos para dinheiro; cachecóis [vestuário]; len-

ços de pescoço; fitas de pescoço [partes de vestuário]; 

gravatas; roupa de noite; roupas exteriores; pijamas; 

chapéus para festas [vestuário]; parkas; polos; t-shirts 

impressas; casacos para a chuva [impermeáveis]; vestu-

ário impermeável; peças de vestuário pronto-a-vestir; 

roupões; cachecóis; xai les; camisas; saias; meias; 

vestuário de desporto; sweatshirts; calções de treino; 

camisolas [pullovers]; calças de fato de treino; fatos de 

banho para homens; vestuário de natação para senho-

ra; camisolas sem alças (tops); t-shirts; tops [vestuário]; 

calças; camisolas interiores; roupa interior; vestuário 

corta vento; calçado; chinelos; calçado não para des-

porto; sandálias; sapatos; pantufas; chapelaria; bonés; 

chapéus; toucas para duche; escapulários [vestuário]; 

máscaras para dormir.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166295

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe 

Sagl

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzer-

land

 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; fraldas-calça [roupa inte-

rior]; fatos de banho; calções de banho; roupões de 

banho; cintos [vestuário]; blusas; partes de baixo para 

vestir [vestuário]; boxers [cuecas]; regata feminina; ca-

sulas; vestuário para criança; casacos; vestuário para 

dança; calças de ganga; vestidos; aquecedores de ore-

lhas [vestuário]; calções de velo; casacos em lã polar; 

calções de velo; camisolas de velo; peles [vestuário]; 

luvas [vestuário]; tops de apertar ao pescoço; lenços 

para usar na cabeça; pulôveres com capuz; sweatshirts 

com capuz; capuzes [vestuário]; meias de malha; casa-

cos [vestuário]; camisas tricotadas; roupa interior para 

senhora; enxovais [vestuário]; vestuário em couro; blu-

sões de couro; vestuário de lazer; lingerie; perneiras 

[aquecedores de pernas]; leggings [calças]; pulôveres 

de manga comprida; camisas de manga comprida; cal-

ças para estar em casa; roupa de usar por casa; roupa 

interior de homem; camisas de desporto antitranspi-

rantes; cintos para dinheiro; cachecóis [vestuário]; len-

ços de pescoço; fitas de pescoço [partes de vestuário]; 

gravatas; roupa de noite; roupas exteriores; pijamas; 

chapéus para festas [vestuário]; parkas; polos; t-shirts 

impressas; casacos para a chuva [impermeáveis]; vestu-

ário impermeável; peças de vestuário pronto-a-vestir; 

roupões; cachecóis; xai les; camisas; saias; meias; 

vestuário de desporto; sweatshirts; calções de treino; 

camisolas [pullovers]; calças de fato de treino; fatos de 

banho para homens; vestuário de natação para senho-

ra; camisolas sem alças (tops); t-shirts; tops [vestuário]; 

calças; camisolas interiores; roupa interior; vestuário 

corta vento; calçado; chinelos; calçado não para des-

porto; sandálias; sapatos; pantufas; chapelaria; bonés; 
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chapéus; toucas para duche; escapulários [vestuário]; 

máscaras para dormir.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166311

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casi-

no; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, servi-

ços de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prémios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166312

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-
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ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166313

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166314

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 

divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “health 

club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 
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jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166315

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

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

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

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

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

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

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

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

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

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

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166316

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166317

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166318

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166319

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casi-

no; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, servi-

ços de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prémios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 
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importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166320

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de“sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166321

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados“on-line”a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra 

rede de comunicação, serviços de entretenimento rela-

cionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis 

através de uma rede global de computador, jogos de 

vídeo e de computador, providenciar“on-line”jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos 

descarregáveis; provisão e organização de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos, e 

exibições para fins desportivos, musicais, culturais, 

produção e distribuição de programas de rádio e de te-

levisão, produção e distribuição de películas e apresen-

tações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio 

de cinema e de televisão, serviços de entretenimento 

de filmes, de entretenimento televisivo e de entreteni-

mento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação 

de música, revistas e periódicos, serviços de música e 

de entretenimento providenciados“on-line”a partir 

de uma base de dados de computador, da Internet ou 

de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras 

de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos 

cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição 

de bilhetes, parques de diversões, parques temáticos, 

centros de jogos, provisão de instalações de diverti-

mento e de entretenimento, serviços de clube, serviços 

de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de 

casinos, provisão de instalações de casino, jogo, jogo 

de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de apos-

tadores, planeamento de festas para fins de entreteni-

mento, serviços de clubes de entretenimento,“health 

club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166322

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

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

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts”e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

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

restaurantes“hot pot”, restaurantes de grelhados, 

c a nt i na s,“snack-ba r s”, ba res de“sa sh i m i”e de 

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

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

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

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

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166323

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166324

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casi-

no; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, servi-

ços de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prémios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 
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apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166325

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166326

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.
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[210] 編號 N.º : N/166327

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 

divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “he-

alth club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166328

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

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

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

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

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

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

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

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

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

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

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166329

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166330

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casi-

no; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, servi-

ços de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prémios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166331

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166332

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166333

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 
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aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 

divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “health 

club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166334

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

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

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

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

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

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

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

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

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

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

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166335

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166336

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casi-

no; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 
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marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, servi-

ços de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prémios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166337

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.



N.º 19 — 6-5-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6289

[210] 編號 N.º : N/166338

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166339

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 

divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “health 

club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166340

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

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

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

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

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

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

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

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

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

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

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166341

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166342

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casi-

no; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, servi-

ços de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prémios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, 
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perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166343

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166344

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.
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[210] 編號 N.º : N/166345

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 

divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “he-

alth club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166346

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

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

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

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

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

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

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

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

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

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

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166347

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44
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[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166348

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casi-

no; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, servi-

ços de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prémios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166349

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 
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financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166350

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166351

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 
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divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “he-

alth club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166352

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

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

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

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

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

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

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

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

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

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

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166353

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166354

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casi-

no; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 
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portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, servi-

ços de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prémios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166355

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166356

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166357

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados“on-line”a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra 

rede de comunicação, serviços de entretenimento rela-

cionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis 

através de uma rede global de computador, jogos de 

vídeo e de computador, providenciar“on-line”jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos 

descarregáveis; provisão e organização de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos, e 

exibições para fins desportivos, musicais, culturais, 

produção e distribuição de programas de rádio e de te-

levisão, produção e distribuição de películas e apresen-

tações de entretenimento ao vivo, serviços de estúdio 

de cinema e de televisão, serviços de entretenimento 

de filmes, de entretenimento televisivo e de entreteni-

mento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação 

de música, revistas e periódicos, serviços de música e 

de entretenimento providenciados“on-line”a partir 

de uma base de dados de computador, da Internet ou 

de outra rede de comunicação, aluguer de câmaras 

de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos 

cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição 

de bilhetes, parques de diversões, parques temáticos, 

centros de jogos, provisão de instalações de diverti-

mento e de entretenimento, serviços de clube, serviços 

de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de 

casinos, provisão de instalações de casino, jogo, jogo 

de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de apos-

tadores, planeamento de festas para fins de entreteni-

mento, serviços de clubes de entretenimento,“health 

club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166358

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

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

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 
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“resorts”e pensões, serviços de reservas, marca-

ções e provisão de informação e organização para 

hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes“self-

-service”, restaurantes“hot pot”, restaurantes de 

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

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

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

visão de alimentos e bebidas para“dine in”, para“take 

away”e para entrega; serviços de banquetes; serviços 

de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; 

fornecimento de instalações para feiras, exposições, 

shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166359

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166360

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casi-

no; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, servi-

ços de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prémios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 
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meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166361

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 

financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado

[210] 編號 N.º : N/166362

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166363

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11
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[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 

divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “he-

alth club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166364

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

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

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts”e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

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

restaurantes“hot pot”, restaurantes de grelhados, 

c a nt i na s,“snack-ba r s”, ba res de“sa sh i m i”e de 

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

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

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

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

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166365

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44
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[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166366

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casi-

no; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, servi-

ços de marketing e de promoção de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração de terminais de passageiros e de merca-

dorias; negócios exploração, gestão e administração de 

desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e 

administração e promoção de presentes e prémios em 

relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo 

e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

para convenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166367

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e f inanceiros; 

serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria 
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financeira; serviços de correctora, cotações da bolsa 

de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de 

cartões de débito, serviços de cartões de débito em 

conta e serviços de aval de cheques; verificação de cré-

dito via rede global informática de informações; servi-

ços electrónicos de gestão de crédito de risco; serviços 

electrónicos de pagamento de compras e pagamento de 

contas; serviços de débito e crédito de contas financei-

ras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões 

de débito e cartões de crédito; serviços de informações 

relacionadas com finança e seguros, prestadas em li-

nha, a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os supra menciona-

dos serviços; agência imobiliária; corretagem imobili-

ária; recolha de alugueres; aluguer de apartamentos; 

avaliação financeira (seguros, banco, imóveis); aluguer 

imobiliário; venda de imóveis comerciais; gestão imo-

biliária; avaliação imobiliária; corretagem; gestão de 

apartamentos; agenciamento residencial (escritório); 

aluguer de escritórios (imobiliário), aluguer de es-

critórios compartilhados, investimento imobiliário, 

informações financeiras através de sítios na internet, 

informações imobiliárias através de sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166368

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166369

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 
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divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “he-

alth club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166370

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

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

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

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

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

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

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

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

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

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

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166371

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, de 

salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/166372

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 香港八和會館

 地址 Endereço : 香港九龍油麻地彌敦道493 號展望大廈

4樓A室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙或紙板製廣告牌；書籍；目錄冊；封面

（文具）；信封（文具）；雜誌（期刊）；新聞刊物；小冊

子；海報；印刷品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166373

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 香港八和會館
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 地址 Endereço : 香港九龍油麻地彌敦道493 號展望大廈

4樓A室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 學校（教育）；安排和組織會議；安排和

組織培訓班；輔導（培訓）；導遊服務；教育；傳授技術

（培訓）；在線電子書籍和雜誌的出版；管弦樂團；組織

競賽（教育或娛樂）；組織文化或教育展覽；現場表演；

表演製作；提供博物館設施（表演、展覽）；書籍出版；

文字出版（廣告宣傳材料除外）；原文稿撰寫（廣告稿

除外）；歌曲創作；戲劇製作；就業指導（教育或培訓顧

問）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166374

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 薈雅控股有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍土瓜灣旭日街21號聯合報大廈

15樓C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 烹飪用爐；烹調用裝置和設備；燃氣爐；

電爐；冷藏櫃；步入式冷藏室；冷卻裝置和機器；煙草冷

卻裝置；冷藏展示櫃；電酒窖。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166375

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 薈雅控股有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍土瓜灣旭日街21號聯合報大廈

15樓C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 碗櫃；餐具櫃；有抽屜的櫥；食品櫥；陳

列櫃（家具）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166376

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 許興強

 XU XINGQIANG

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園2座3

樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝，導航，船隻出租，海上

運輸，汽車運輸，車輛共享服務，電子數據或文件載體的

物理儲藏，快遞服務（信件或商品）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/166377

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 許興強

 XU XINGQIANG

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園2座3

樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝，導航，船隻出租，海上

運輸，汽車運輸，車輛共享服務，電子數據或文件載體的

物理儲藏，快遞服務（信件或商品）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/166378

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 許興強

 XU XINGQIANG



N.º 19 — 6-5-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6305

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路133-145號海南花園2座3

樓O室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝，導航，船隻出租，海上

運輸，汽車運輸，車輛共享服務，電子數據或文件載體的

物理儲藏，快遞服務（信件或商品）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/166379

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 三洋藥品工業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市苓雅區中正二路175號

23樓之1、2、3

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 家用漂白劑（脫色劑）；家用化學清潔製

劑；漂白鹼；漂白鹽；揮發鹼（氨水）（去污劑）；清潔用白

堊；家用除水垢劑；漂白水；蘇打鹼液；去污劑；清洗用洗

滌鹼；清潔製劑；個人或動物用除臭劑；寵物用除臭劑；

個人清潔或祛味用下體注洗液。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黃色、咖啡色、黑

色、白色。

[210] 編號 N.º : N/166380

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 三洋藥品工業股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市苓雅區中正二路175號

23樓之1、2、3

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 動物用洗滌劑（殺蟲劑）；抗菌劑；滅微

生物劑；非人用、非動物用除臭劑；消滅有害動物製劑；

除霉化學製劑；衛生消毒劑；消毒劑；殺菌劑；殺昆蟲

劑；藥用糖漿；人用藥；解熱劑；藥用化學製劑；藥用膠

囊。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黃色、咖啡色、黑

色、白色。

[210] 編號 N.º : N/166381

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華為總部辦公樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 機頂盒；計算機用柔性平板顯示器；精

簡型客戶端計算機；可下載的計算機應用軟件；麥克風；

平板電腦；攝像機；聲音傳送裝置；視頻影像打印機；首

飾形式的通信設備；數碼相框；揚聲器音箱；已錄製的

或可下載的計算機軟件平臺；掌上型電子字典；智能戒

指（數據處理）；智能手錶（數據處理）；智能手機；智能

手機屏幕專用保護膜；智能手機用套；便㩦式計算機；便

㩦式媒體播放器；觸摸屏；電池；計算機中央處理器；可

下載的手機應用軟件；頭戴式耳機；圖形加速器；已錄製

的計算機操作程序；耳機；行車記錄儀；計算機軟件（已

錄製）；計算機顯示屏；可下載的計算機程序；平板顯示

器；視頻顯示屏；頭戴式虛擬現實裝置；腕戴式智能電

話；網絡通信設備；顯示數字用電子顯示屏；揚聲器；液

晶顯示屏；液晶顯示器；已錄製的計算機程序；熒光屏；

照相機（攝影）；智能手機用殼；電子日記本；計算機程序

（可下載軟件）；智能眼鏡（數據處理）；筆記本電腦；車

載電視；穿戴式行動追踪器；穿戴式計算機；大屏幕液晶

顯示器；電視機；對講機；個人數字助理（PDA）。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/09/11，中國 Ch i na，編號

N.º 40983736

[210] 編號 N.º : N/166382

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華為總部辦公樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 電子數據存儲；通過網站提供計算機技

術和編程信息；計算機硬件設計和開發諮詢；軟件即服務

（SaaS）；雲計算；計算機技術諮詢；軟件出版框架下的

軟件開發；平臺即服務（PaaS）；信息技術諮詢服務；計

算機軟件研究和開發；數據庫開發服務；計算機軟件維

護和更新；計算機軟件安裝、維護和修理；計算機系統集

成服務；計算機軟件的設計和開發；數據庫設計和開發；

數據處理程序的編寫；計算機軟件的更新和維護；計算

機輔助圖形設計；創建、設計和維護網站；無綫計算機網

絡的設計和開發；電子信息的數據轉換；虛擬現實軟件

的設計和開發；驅動及操作系統軟件開發；為他人提供

計算機軟件設計；網絡服務器出租；軟件開發和質量改

進方面的諮詢服務；計算機軟件的編寫和更新；網站可用

性測試服務；用于電子數據歸檔的電子存儲服務；用於安

全網絡操作的軟件開發；計算機軟件的安裝和維護；電

信技術諮詢；產品安全檢測服務；科學研究和開發；電信

設備和部件的設計；多媒體產品的設計和開發；計算機

編程；計算機軟件設計；計算機系統設計；把有形的數據

或文件轉換成電子媒體；替他人創建和維護網站；計算

機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；計算機軟件諮

詢。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/09/11，中國 Ch i na，編號

N.º 40979165

[210] 編號 N.º : N/166383

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 蔡盈盈

 CHOI IENG IENG

 地址 Endereço : 澳門勞動節街廣福安花園第2座I,11

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166384

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 蔡盈盈

 CHOI IENG IENG

 地址 Endereço : 澳門勞動節街廣福安花園第2座I,11

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166388

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華為總部辦公樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 平板顯示器；視頻顯示屏；頭戴式虛擬

現實裝置；照相機（攝影）；智能手機用殼；電子日記本；

計算機程序（可下載軟件）；計算機中央處理器；可下載

的手機應用軟件；頭戴式耳機；圖形加速器；已錄製的計

算機操作程序；智能手機；智能手機屏幕專用保護膜；

智能手機用套；便㩦式計算機；便㩦式媒體播放器；觸摸

屏；電池；耳機；行車記錄儀；計算機軟件（已錄製）；計

算機顯示屏；可下載的計算機程序；筆記本電腦；車載電

視；穿戴式行動追踪器；穿戴式計算機；大屏幕液晶顯示

器；電視機；腕戴式智能電話；顯示數字用電子顯示屏；

揚聲器；液晶顯示屏；智能眼鏡（數據處理）；液晶顯示

器；網絡通信設備；已錄製的計算機程序；熒光屏；對講

機；個人數字助理（PDA）；機頂盒；計算機用柔性平板

顯示器；精簡型客戶端計算機；可下載的計算機應用軟

件；麥克風；平板電腦；攝像機；聲音傳送裝置；視頻影

像打印機；首飾形式的通信設備；數碼相框；揚聲器音

箱；已錄製的或可下載的計算機軟件平台；掌上型電子字

典；智能戒指（數據處理）；智能手錶（數據處理）。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/09/26，中國 China，編號

N.º 41316399
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[210] 編號 N.º : N/166389

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華為總部辦公樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serv iços : 產品安全檢測服務；電信技術諮詢；科

學研究和開發；電信設備和部件的設計；多媒體產品的

設計和開發；計算機編程；計算機軟件設計；計算機系統

設計；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；替他人創

建和維護網站；計算機程序和數據的數據轉換（非有形

轉換）；計算機軟件諮詢；信息技術諮詢服務；電子數據

存儲；通過網站提供計算機技術和編程信息；計算機硬

件設計和開發諮詢；軟件即服務（SaaS）；雲計算；計算

機技術諮詢；軟件出版框架下的軟件開發；平臺即服務

（PaaS）；數據庫設計和開發；數據處理程序的編寫；計

算機軟件的更新和維護；計算機輔助圖形設計；創建、設

計和維護網站；無綫計算機網絡的設計和開發；電子信

息的數據轉換；虛擬現實軟件的設計和開發；驅動及操

作系統軟件開發；計算機軟件研究和開發；數據庫開發

服務；計算機軟件維護和更新；計算機軟件安裝、維護和

修理；計算機系統集成服務；計算機軟件的設計和開發；

計算機軟件的安裝和維護；為他人提供計算機軟件設

計；網絡服務器出租；軟件開發和質量改進方面的諮詢服

務；計算機軟件的編寫和更新；網站可用性測試服務；用

于電子數據歸檔的電子存儲服務；用于安全網絡操作的

軟件開發。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/09/26，中國 China，編號

N.º 41331230

[210] 編號 N.º : N/166404

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 高寶永盛集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街174號廣發商業中心

13樓F室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡及太陽眼鏡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166432

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Shimano Inc.

 地址 Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, 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 : Linha de pesca, incluindo bobinas de 

pesca, varas de pesca, bases para bobinas de pesca, 

linhas para pesca, guias de linha (para uso em varas 

de pesca), gancho para pescar, iscas (artificial) para 

pescar, iscas artificiais, cesto de verga para peixe 

(equipamento de pesca), bóias para pescar, pesos de 

pesca (nomeadamente, chumbos), sacos de redes para 

pescadores, sacos de pesca, luvas de pesca; estojos 

para varas de pesca, recipientes para linhas de pesca, e 

protectores para as ancas especialmente para pesca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166454

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 網銀國際股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣台中市西屯區市政北二路238

號28樓之1

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；已錄製的

計算機操作程序；計算機程序（可下載軟件）；計算機軟

件（已錄製）；計算機遊戲軟件；可下載的計算機應用軟

件；可下載的影像文件；電子出版物（可下載）可下載的

音樂文件；視頻遊戲機用內存卡；可下載的計算機程序；

光盤（音像）；計算機存儲裝置；計算機用介面卡；已錄

製的或可下載的計算機軟件平台；已錄製的計算機遊戲

軟件；可下載的計算機遊戲軟件。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166455

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 網銀國際股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣台中市西屯區市政北二路238

號28樓之1

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 電子桌面排版；娛樂；娛樂信息；在計算

機網絡上提供在線遊戲；俱樂部服務（娛樂或教育）；除

廣告片外的影片製作；通過視頻點播服務提供不可下載

的電影；通過視頻點播服務提供不可下載的電視節目；

除廣告以外的版面設計；在線電子書籍和雜誌的出版；

提供在線電子出版物（非下載）；提供娛樂設施；遊戲器

具出租；提供不可下載在線音樂；提供不可下載在線視

頻；組織競賽（教育或娛樂）；娛樂消遣信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166456

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 

Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Gravações áudio e audiovisuais; alti-

falantes áudio portáteis, leitores de discos compactos, 

estéreos pessoais, estações de acolhimento electróni-

cas, auscultadores, auriculares, computadores pessoais 

e computadores tablets, tapetes para rato, ratos de 

computador, teclados para computador, dispositivos de 

memória USB, máquinas karaoke, walkie-talkies, tele-

fones, calculadoras, réguas, computadores, máquinas 

fotográficas, filmes, magnetos decorativos, molduras 

fotográficas digitais; capacetes de protecção para des-

portos, tubos de respiração para mergulho, máscaras 

para natação, óculos para natação; ficheiros de áudio, 

vídeo, audiovisuais e imagens descarregáveis; software 

informático, cassetes de jogos de vídeo, software para 

jogos de vídeo, software descarregável para telemó-

veis, cartões de memória para máquinas para jogos de 

vídeo; joysticks de computador; carregadores de bate-

rias solares para telemóveis e tablets; carregadores de 

baterias para telemóveis e tablets; capas protectoras 

para telemóveis e tablets; pegas, suportes (stands) e 

suportes (mounts) para dispositivos electrónicos por-

táteis, nomeadamente, telemóveis e tablets.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166457

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 

Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

damente a provisão de programas de entretenimento 

e conteúdos via televisão, satélite, internet, redes 

sem fios e outras redes de comunicação electrónicas; 

provisão de publicações online não descarregáveis; 

provisão de um sítio apresentando conteúdos audiovi-

sual, informações sobre entretenimento e jogos online; 

provisão de música online, não descarregável; provisão 

de vídeos online, não descarregável; apresentação de 

espectáculos ao vivo; serviços de parque de diversões; 

produção de filmes, televisão e conteúdos de entrete-

nimento digital.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166483

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires La Prairie SA

 地址 E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswill Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos não medicinais, produtos 

cosméticos para os cuidados da pele; produtos cosmé-

ticos para limpeza da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166484

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires La Prairie SA
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 地址 E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswill Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Pincéis para maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166485

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de reservas para alojamentos 

em hotéis, motéis e resorts; serviços de reservas para 

aluguer de alojamentos temporários; serviços de re-

servas para pensões, casa de hóspedes, albergues de 

férias, albergues e alojamentos de apartamentos turís-

ticos; serviços de reservas de residências de marca e 

apartamentos com serviço; serviços de hospitalidade 

para alojamento e alimentos e bebidas; serviços de 

agências de alojamento para alojamentos temporá-

rios; alojamentos temporários; residências de marca; 

apartamentos com serviço; pensões, casa de hóspedes; 

albergues de férias e alojamentos de apartamentos 

turísticos; serviços de hotel, motel e resort; serviços 

de campos de férias (hospedagem/albergaria); serviços 

de casas de retiro para a terceira idade; fornecimento 

de alimentos e bebidas para refeições, comida para 

fora (takeaway) e entrega de refeições; serviços de 

clubes de campo (provisão de alojamento, alimentos e 

bebidas); salas de jantar temporárias; serviços de res-

taurantes de sirva-se-a si próprio (self-service); cafés; 

serviços de restaurante de comida rápida (fast food); 

cafetarias; cantinas de de sirva-se-a si próprio (self-

-service); serviços de restaurantes; serviços de bares 

de cocktails (bares); serviços de bares; serviços de ca-

tering (banquetes); fornecimento de instalações para 

acampamentos e aluguer de edifícios transportáveis; 

fornecimento de instalações e equipamentos para reu-

niões, conferências, seminários, eventos especiais (ca-

samentos, celebrações) e banquetes; aluguer de salas 

de reunião; fornecimento de instalações e equipamen-

tos para exposições; alojamento para animais; serviços 

de creches.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166488

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 上海陸家嘴國際金融資產交易市場

股份有限公司

 Shanghai Lujiazui International Financial Asset Ex-

change Co.,Ltd.

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環

路1333號13樓

 13F, Lujiazui Round Rd. 1333, China (Shanghai) Pilot 

Free Trade Zone

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；市場分析；商業評估；商業調查；商業中介服務；通

過網站提供商業信息；為需要資金的企業匹配潛在投資

人的商業中介服務；商業信息代理；替他人推銷；拍賣；

市場營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在綫市場；人事

管理諮詢；商業企業遷移；計算機數據庫信息系統化；將

信息編入計算機數據庫；在計算機檔案中進行數據檢索

（替他人）；會計；尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顔色爲深紫色和橙色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/166489

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/11

[730] 申請人 Requerente : 上海陸家嘴國際金融資產交易市場

股份有限公司

 Shanghai Lujiazui International Financial Asset Ex-

change Co.,Ltd.

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環

路1333號13樓

 13F, Lujiazui Round Rd. 1333, China (Shanghai) Pilot 

Free Trade Zone

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : 事故保險；保險精算；保險經紀；保險；火

災保險；健康保險；海上保險；人壽保險；保險諮詢；保險

信息。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顔色爲深紫色和橙色，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/166493

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 銀維康科技材料（澳門）有限公司

 地址 Endereço : 澳門舢舨巷3號聯豐樓地下B

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166494

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 銀維康科技材料（澳門）有限公司

 地址 Endereço : 澳門舢舨巷3號聯豐樓地下B

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽，襪。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166495

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 銀維康科技材料（澳門）有限公司

 地址 Endereço : 澳門舢舨巷3號聯豐樓地下B

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166496

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

na

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機顯示屏；可下載的計算機程序；

平板顯示器；視頻顯示屏；智能手機用殼；電子日記本；

計算機程序（可下載軟件）；計算機中央處理器；可下載

的手機應用軟件；對講機；個人數字助理（PDA）；視頻

影像打印機；首飾形式的通信設備；數碼相框；揚聲器音

箱；已錄製的或可下載的計算機軟件平台；掌上型電子

字典；智能戒指（數據處理）；已錄製的計算機程序；聲

音傳送裝置；穿戴式行動追踪器；穿戴式計算機；大屏幕

液晶顯示器；電視機；腕戴式智能電話；網絡通信設備；

顯示數字用電子顯示屏；揚聲器；液晶顯示屏；液晶顯示

器；熒光屏；機頂盒；計算機用柔性平板顯示器；精簡型

客戶端計算機；可下載的計算機應用軟件；麥克風；平板

電腦；攝像機；頭戴式耳機；圖形加速器；已錄製的計算

機操作程序；頭戴式虛擬現實裝置；照相機（攝影）；智

能眼鏡（數據處理）；筆記本電腦；車載電視；智能手機

屏幕專用保護膜；智能手機用套；便㩦式計算機；便㩦式

媒體播放器；觸摸屏；電池；耳機；行車記錄儀；計算機軟

件（已錄製）；智能手錶（數據處理）；智能手機。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/09/26，中國 China，編號

N.º 41327402

[210] 編號 N.º : N/166497

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公樓
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 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

na

 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 : 用于電子數據歸檔的電子存儲服務；用於

安全網絡操作的軟件開發；網站可用性測試服務；計算機

系統設計；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；替他

人創建和維護網站；計算機程序和數據的數據轉換（非

有形轉換）；計算機軟件諮詢；信息技術諮詢服務；計算

機軟件設計；電子數據存儲；通過網站提供計算機技術

和編程信息；計算機硬件設計和開發諮詢；軟件即服務

（SaaS）；雲計算；計算機技術諮詢；軟件出版框架下的

軟件開發；平台即服務（PaaS）；數據庫設計和開發；數

據處理程序的編寫；計算機軟件的更新和維護；計算機

輔助圖形設計；創建、設計和維護網站；無綫計算機網絡

的設計和開發；電子信息的數據轉換；虛擬現實軟件的

設計和開發；驅動及操作系統軟件開發；計算機軟件研

究和開發；數據庫開發服務；計算機軟件安裝、維護和修

理；計算機系統集成服務；計算機軟件的設計和開發；計

算機軟件的安裝和維護；為他人提供計算機軟件設計；

網絡服務器出租；計算機軟件維護和更新；產品安全檢測

服務；科學研究和開發；電信設備和部件的設計；多媒體

產品的設計和開發；計算機編程；電信技術諮詢；軟件開

發和質量改進方面的諮詢服務；計算機軟件的編寫和更

新。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/09/26，中國 China，編號

N.º 41324387

[210] 編號 N.º : N/166498

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 曦雋有限公司

 地址 Endereço : 澳門東望洋街11號E東興商業大廈5樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療復康服務

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺綠色；深綠色；粉紅色；淺

橙色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/166499

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革和人造皮革，不屬別類的皮革及人

造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166500

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166501

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 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
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[511] 服務 Serviços : 服裝皮具進出口貿易及零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166502

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革和人造皮革，不屬別類的皮革及人

造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166503

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166504

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 服裝皮具進出口貿易及零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166505

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革和人造皮革，不屬別類的皮革及人

造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166506

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166507

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司
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 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 服裝皮具進出口貿易及零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166508

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革和人造皮革，不屬別類的皮革及人

造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166509

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166510

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 柒柒國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商

業大廈21樓H-I

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 服裝皮具進出口貿易及零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白，如圖所示

[210] 編號 N.º : N/166511

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 用於工業、科學、攝影、農業、園藝、森

林的化學品，未加工人造合成樹脂，未加工塑料物質，肥

料，滅火用合成物，淬火和金屬焊接用製劑，保存食品用

化學品，鞣料，工業用黏合劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166512

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 顏料，清漆，漆，防鏽劑和木材防腐劑，

著色劑，媒染劑，未加工的天然樹脂，畫家、裝飾家、印刷

商和藝術家用金屬箔及金屬粉。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166513

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、

去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166514

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 工業用油及油脂，潤滑劑，吸收、噴灑和

黏結灰塵用品，燃料（包括馬達用的汽油）和照明材料，

照明用蠟燭和燈芯。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166515

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 5

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

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166516

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 普通金屬及其合金，金屬建築材料，可

移動金屬建築物，鐵軌用金屬材料，非電氣用纜索和金

屬線，小五金具，金屬管，保險箱，不屬別類的普通金屬

製品，礦砂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166517

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 機器和機床，馬達和發動機（陸地車輛

用的除外），機器傳動用聯軸節和傳動機件（陸地車輛用

的除外），非手動農業工具，孵化器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166518

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局
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 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 手工用具和器械（手工操作的），刀、叉

和勺餐具，佩刀，剃刀。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166519

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡

具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及

儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和

器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載

體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現

金收入記錄機，計算機和數據處理裝置，滅火器械。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166520

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械，

假肢、假眼和假牙，矯形用品，縫合用材料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166521

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通

風、供水以及衛生設備裝置。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166522

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 車輛，陸、空、海用運載器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166523

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 13

[511] 產品 Produtos : 火器，軍火及子彈，爆炸物，煙火。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166524

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重

金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘

錶和計時儀器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166525

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166526

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 16

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

裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美術用

品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用

品（儀器除外），包裝用塑料物品（不屬別類的），印刷鉛

字，印版。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166527

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的橡膠、古塔膠、樹膠、石棉、

雲母以及這些原材料的製品，生產用半成品塑料製品，

包裝、填充和絕緣用材料，非金屬軟管。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166528

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人

造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，鞭

和馬具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166529

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras
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[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬的建築材料，建築用非金屬剛性

管，瀝青，柏油，可移動非金屬建築物，非金屬碑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166530

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱，玻璃鏡子，鏡框，不屬別類的木、

軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍

珠母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166531

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器，梳子及海綿，刷

子（畫筆除外），製刷材料，清掃用具，鋼絲絨，未加工或

半加工玻璃（建築用玻璃除外），不屬別類的玻璃器皿、

瓷器及陶器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166532

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : 纜，繩，網，遮篷，帳篷，防水遮布，帆，

袋（不屬別類的），襯墊及填充料（橡膠或塑料除外），紡

織用纖維原料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166533

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : 紡織用紗、線。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166534

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 P rodutos : 不屬別類的布料及紡織品，床單和桌

布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166535

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12
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[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166536

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 花邊及刺繡，飾帶及編帶，鈕扣，領鉤

扣，飾針及縫針，假花。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166537

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : 地毯，地蓆，蓆類，油氈及其他鋪地板用

品，非紡織品牆帷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166538

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具，不屬別類的體育及運動用

品，聖誕樹用裝飾品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166539

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、

乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及奶

製品，食用油和油脂。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166540

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 P rodutos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

司（調味品），調味用香料，飲用冰。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166541

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀

物，牲畜，新鮮水果和蔬菜，種子，草木及花卉，動物飼

料，麥芽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166542

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精

的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166543

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166544

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166545

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166546

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166547

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12
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[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築，修理，安裝服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166548

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電信。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166549

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166550

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 材料處理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166551

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166552

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計

服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166553

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局
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 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166554

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務，獸醫服務，人或動物的衛生和

美容服務，農業、園藝和林業服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166555

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心

12樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 法律服務，由他人提供的為滿足個人需

要的私人和社會服務，為保護財產和人身安全的服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166558

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GERVAIS DA-

NONE

 地址 Endereço : 17, boulevard Haussmann 75009 Paris 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite, produtos lácteos e respetivos 

sucedâneos; leite em pó; leite gelificado, aromatizado 

e batido; sobremesas à base de leite; iogurtes; bebidas 

de iogurte; queijo cottage; bebidas lácteas com elevado 

teor de leite ou de produtos lácteos; bebidas lácteas 

essencialmente à base de leite; bebidas lácteas essen-

cialmente à base de frutos; produtos lácteos fermen-

tados, naturais ou aromatizados; sucedâneos de leite 

de origem vegetal; sucedâneos de leite feitos à base de 

plantas ou nozes; bebidas de fruta e de legumes essen-

cialmente à base de produtos lácteos; compotas; purés 

de frutas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166570

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : CÁRNICAS JOSELITO, S.A.

 地址 Endereço : Santa Rita, 8 - 37770 Guijuelo (Sala-

manca), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, produtos de carne de porco, 

extractos de carne; peixe, aves e caça; frutos e legu-

mes em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, 

marmeladas, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; 

óleos e gorduras comestíveis; conservas feitas de car-

ne, peixe, aves e caça; alimentos congelados feitos de 

carne, peixe, aves e caça.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166571

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 卡萊美化妝品有限公司

 COLOURMIX COSMETICS COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌大連排道192-200號偉倫

中心二期10樓
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 10th Floor, Wyler Centre Phase II, 192-200 Tai Lin Pai 

Road, Kwai Chung, 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 : 10

[511] 產品 Produtos : 醫用衛生口罩；醫用口罩；一次性醫用口

罩。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166572

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : Barry Callebaut Nederland B.V.

 地址 Endereço : de Ambachten 4, 4881 XZ Zundert, 

The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Cacau em pó, cacau em flocos (crus/

processados), grãos de cacau e chocolate; produtos 

com chocolate, bebidas à base de cacau e de chocolate; 

misturas de bebidas nesta classe para máquinas auto-

máticas de bebidas; chás e infusões de frutos vendidos 

como misturas para máquinas automáticas de bebidas; 

café; misturas de bebidas à base de café para máquinas 

automáticas de bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166574

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; vestuário exterior; jaquetas; 

casacos de penas; jaquetas resistentes ao vento; casa-

cos; sobretudos; camisolões; vestuário impermeável; 

camisolas; roupa de malha (vestuário); cardigãs; cole-

tes; coletes de fatos; camisas; blusas; pólos; enxovais 

[vestuário]; roupa impermeável; pulôveres; vestidos 

de noiva; calças; calças elásticas; calças de jogging; 

“sweatshirts”; calças de treino; fatos; saias; vestidos; 

perneiras [calças]; vestuário de praia; vestuário de 

natação [fatos de banho]; camisas de dormir; roupões; 

negligés; vestuário para dormir; roupa de dormir; 

roupões de dormir japoneses [nemaki]; pijamas; rou-

pões de banho; roupa interior; camisas interiores; 

espartilhos [roupa interior]; combinações [vestuário]; 

camisolas interiores; ceroulas e cuecas; slips; cuecas de 

senhora, calções e cuecas; calções de banho (vestuário); 

soutiens; anáguas; “hosiery”; camisolas; t-shirts; blu-

sas de alças; vestidos; jerseys (vestuário); vestuário tra-

dicional Japonês; calças de ganga; luvas e mitenes [ves-

tuário]; lenços de cabeça e pescoço [lenços]; lenços de 

pescoço; gravatas; xales; bandanas [lenços de pesco-

ço]; cintas; cachecóis (vestuário); tapa-orelhas (vestu-

ário); chapelaria; chapéus; bonés (chapelaria); peúgas; 

meias; ligas; suspensórios de peúgas; suspensórios de 

vestuário [suspensórios]; faixas para a cintura; cintos 

para vestuário; casulas; faixas para vestir; escapulá-

rios; manípulos (estolas); toucas para duche; máscaras 

para dormir; calçado; tamancos em madeira de estilo 

Japonês (Geta); sandálias de estilo Japonês (Zori); chi-

nelas; sandálias; botas; sapatos; sapatos para desporto; 

botas para desporto; fatos de máscaras; vestuário para 

desporto; chuteiras para futebol; faixas para os pulsos 

(vestuário); meias-calças; anoraques (parkas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166577

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. 

O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 
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virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho,  aparelhos de respi-

ração para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-

seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de videojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-

-V e unidades centrais de processamento; chips de 

computador e unidades centrais de processamento 

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

portáteis (laptops), computadores portáteis, computa-

dores portáteis; computadores tablet; assistentes pes-

soais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de tele-

comunicações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel; acessórios para telemóveis; telemóveis; 

smartphones; câmaras digitais; baterias, carregadores 

de baterias; estações de trabalho informáticas; ser-

vidores informáticos; hardware para ligação a redes 

informáticas e de telecomunicações; adaptadores, co-

mutadores, dispositivos de encaminhamento e centrais 

de redes informáticas; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação sem fios e com fios; suportes para lap-

tops, sacos para computadores; hardware e firmware; 

dispositivos de extinção de fogo; sistemas de navega-

ção para automóveis; discos compactos; câmaras de 

segurança; unidades móveis de radiodifusão e teledi-

fusão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras 

de vídeo; auscultadores; auriculares; alti falantes; 

dispositivos e equipamento paxra sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 
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de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166578

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. 

O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de transacções on-line relacionados com lei-

lões electrónicos e prestação de avaliações comerciais 

em relativo àqueles; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; fornecimento de infor-

mações de vendas, empresas, publicidade e promoções 

através de uma rede informática global e através da 

Internet;  apresentação de produtos nos meios de co-

municação, para fins de venda a retalho; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

saria relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; leilões através da Internet; assistência empresarial 

relacionada com a facilitação de transacções comer-

ciais através de redes informáticas locais e globais; es-

tudos de mercado e serviços de consultoria empresa-

rial; serviços de consultadoria empresarial relaciona-

dos com a facilitação da realização de negócios através 

de redes informáticas locais e globais localizando e 

prestando referências para a entrega de uma ampla va-

riedade de actividades e produtos e serviços de consu-

mo; serviços de administração comercial para o pro-

cessamento de vendas feitas através da Internet; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de vendas, 

negócios comerciais e de informações promocionais; 

actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria na área da disponibilização 

de conhecimento relacionado com a web; serviços de 

consultadoria na área da colaboração on-line e tecno-

logias de colaboração (negócio ou comercial); serviços 

de consultadoria nas áreas de vendas e marketing; ser-

viços de gestão de projectos comerciais; serviços de 

gestão de projectos comerciais relacionados com o de-

senvolvimento, preparação, organização, produção, 

gravação, monitorização e seguimento de eventos na 

web, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários; divulgação de infor-

mação empresarial de bens e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e globais; serviços 

de consultoria empresarial relacionados com o forne-

cimento de um web site numa rede informática global 

através do qual terceiros podem oferecer e procurar 

bens e serviços, colocar, determinar o estado de po-

tenciais clientes e de encomendas e de concretizá-las, 

celebrar contratos e desenvolver transacções comer-

ciais; prestação de serviços de encomendas informati-

zadas on-line; organização, exploração e supervisão de 

planos de fidelização e incentivo; serviços de publici-

dade prestados através da internet; produção de publi-

cidade televisiva e radiofónica; venda em hasta pública 

[leilão]; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagem de opinião; processamento de dados; servi-

ços de agências de publicidade; serviços de publicidade 

para terceiros; publicidade de bens e serviços de ter-

ceiros através de redes informáticas locais e globais; 

aluguer de espaços publicitários em meios de comuni-

cação; serviços de promoção de marketing; publicação 

de materiais de publicidade; aluguer de stands de ven-

das; serviços publicitários através de PPC (pay-per-cli-

ck); marketing de imóveis disponíveis; disseminação 

de materiais de publicidade, actualização de materiais 

de publicidade, compilação de publicidade para uso 

em páginas web na Internet; aluguer de espaços publi-

citários; a reunião, para o benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-

tir de um “website” de produtos generalizados na 

Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, 

para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir 

comodamente esses produtos a partir de um catálogo 

de produtos generalizados através de encomendas pos-

tais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para 
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o benefício de terceiros, de uma variedade de produ-

tos, permitindo aos clientes visionar e adquirir como-

damente esses produtos a partir de pontos de venda a 

retalho; venda a retalho e por grosso de semiconduto-

res, circuitos de memória integrada semicondutoras, 

chips de memória semicondutores, controladores de 

memória semicondutoras, circuitos integrados de me-

mória semicondutores, chips processadores semicon-

dutores, processadores semicondutores, microcontro-

ladores, unidades (electrónicas) microcontroladores, 

chips [circuitos integrados], chips de computador, uni-

dades centrais de processamento (CPU), chips de com-

putador RISC-V e unidades centrais de processamen-

to, chips de computador e unidades centrais de proces-

samento com conjuntos de instruções, telefones,  con-

juntos portáteis para telemóvel, acessórios para tele-

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, 

hardware e software, baterias, carregadores de bate-

rias, aparelhos e instrumentos para o registo, a recep-

ção, a transmissão, e/ou a reprodução de dados, infor-

mações, imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, 

pedras preciosas, produtos de impressão, papelaria, 

cartões codificados magneticamente e não codificados 

magneticamente, mobiliário, molduras, utensílios para 

uso doméstico e para a cozinha, artigos de vidro, por-

celana, e terracota, tecidos, vestuário, calçado, chape-

laria, rendas e bordados, botões, faixas, alfinetes e 

agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e 

brinquedos electrónicos, produtos químicos destina-

dos à indústria, à ciência, à fotografia e à agricultura, 

tintas, vernizes, lacas, produtos de higiene pessoal, sa-

bões, produtos de perfumaria, cosméticos, loções ca-

pilares e corporais, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, 

preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, 

serralharia e quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas 

manuais, computadores, máquinas de calcular, apare-

lhos e instrumentos eléctricos, instrumentos fotográfi-

cos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, 

aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, apare-

lhos de iluminação, de aquecimento, de produção de 

vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de 

ventilação, de distribuição de água e instalações sani-

tárias, veículos, armas de fogo, pirotecnia, objectos em 

prata, instrumentos de relojoaria e cronométricos, ins-

trumentos de música, revistas, cartões, produtos de 

papel e de cartão, imagens, máquinas de escrever e ar-

tigos de escritório, materiais de embalagem, borrachas 

e matérias plásticas para uso no fabrico, substâncias 

para embalar e isolar, couro e imitações do couro pro-

dutos nestas matérias, bolsas de mão, bolsas, carteiras, 

pastas em couro, sacos, bagagem, guarda-chuvas, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para 

uso têxtil, cabides para vestuário, esteiras de mesa, ar-

tigos para a costura, coberturas de cama e de mesa, 

brinquedos e artigos de desporto, alimentos e bebidas, 

carne, peixe, não vivo, aves domésticas, frutos e legu-

mes em conserva, secos e cozidos, doces [geleias] e 

coulis de frutas [molhos], ovos, leite e laticínios, óleos 

e gorduras para a alimentação, café, chá, cacau, açú-

car, arroz, farinhas, pães e bolos, condimentos, fruta e 

legumes frescos, cerveja, águas minerais, bebidas de 

fruta e outras bebidas não alcoólicas, bebidas alcoóli-

cas, produtos florais, tabaco, artigos para fumadores e 

fósforos; distribuição de material publicitário [folhetos, 

prospetos, impressos, amostras]; serviços de agências 

de compra e venda para terceiros; selecção de produ-

tos e aquisição de produtos por conta de indivíduos e 

empresas; serviços de encomendas para terceiros; ser-

viços retalhistas de grande armazém; serviços de ven-

da a retalho em supermercados; serviços de secretaria-

do; organização de exposições com fins comerciais ou 

de publicidade; serviços de assistência empresarial re-

lacionados com a compilação e aluguer de listas e cor-

reio; investigações em negócios comerciais; serviços de 

referências comerciais e de colocação de pessoal; ser-

viços de agências de despacho alfandegário (serviços 

de agências de importação-exportação); serviços de 

agências de importação-exportação internacionais; 

serviços de agências para a subscrição de jornais; re-

produção de documentos; transcrição de comunica-

ções (incluindo a escrita em papel stencil [papel para 

mimeógrafo]); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão do relacionamento com clientes; gestão de em-

presas em relação a comércio electrónico; gestão e ad-

ministração de empresas de empresas em relação a co-

mércio electrónico; contabilidade; serviços de contabi-

lidade; serviços de resposta telefónica (para assinantes 

ausentes); serviços de resposta telefónica (para tercei-

ros); gestão de pessoal; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados 

com a organização e a realização de projectos de pro-

gramas de voluntariado e de serviços comunitários; 

administração comercial do licenciamento de produtos 

e serviços para terceiros; serviços de consultadoria em 

matéria de gestão corporativa; serviços de intermedia-

ção comercial; gestão de negócios comerciais para 

prestadores de serviços em regime de freelance; nego-

ciação e conclusão de transações comerciais para ter-
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ceiros; serviços de gestão de projectos comerciais para 

projectos de construção; fornecimento de informações 

de negócios; fornecimento de informação estatística 

empresarial; fornecimento de informações em matéria 

de contactos comerciais; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; serviços de consul-

tadoria, informação e assessoria em relação aos servi-

ços acima mencionados; tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166579

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, 

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

concepção, desenvolvimento e actualização de softwa-

re de jogos de computador e de vídeo; computação em 

nuvem; serviços de fornecimento de alojamento em 

nuvem; prestação de utilização temporária de software 

não-descarregável em nuvem e software de computa-

ção em nuvem; fornecimento de sistemas informáticos 

virtuais e ambientes informáticos virtuais através de 

computação em nuvem; software como serviço [SaaS]; 

serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; serviços informáticos relacionados com 

a provisão de um acesso em linha a base de dados in-

teractivas apresentando programação de filmes, pré-

-visualizações, trailers, actividades desportivas, con-

certos, notícias sobre celebridades e entretenimento e 

outras informações relacionadas; provedor de serviços 

de aplicação [ASP], nomeadamente, alojamento de 

aplicações de software informático de terceiros;  pro-

vedor de serviços de aplicação [ASP] para a prestação 

de software na área de conferências, áudio conferên-

cias, mensagens electrónicas, colaboração em docu-

mentos, videoconferências, e processamento de voz e 

chamadas à base da web; fornecimento de software em 

linha não descarregável para facilitar a interoperabi-

lidade de várias aplicações de software; fornecimento 

de um website apresentando tecnologia que permita os 

usuários a partilharem informações e aconselhamen-

to; serviços informáticos, nomeadamente, criação de 

uma comunidade on-line onde utilizadores registados 

podem participar em discussões, recolher reacções dos 

seus pares, constituir comunidades virtuais, participar 

em serviços de redes sociais, e partilhar documentos; 

provisão online de software informático não descar-

regável e aplicações informáticas para a difusão de 

materiais de áudio, materiais de vídeo, vídeos, música 

e imagens; serviços informáticos relacionados com 

a criação de índices de informação, sites e recursos 

em redes informáticas; disponibilização de motores 

de pesquisa na internet; alojamento de aplicações de 

software para a procura e recuperação de informação 

de bases de dados e redes informáticas; serviços infor-

máticos relacionados com o fornecimento de serviços 

de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; pesquisa e desenvolvimento re-

lacionado com semicondutores, circuitos integrados  

semicondutores, chips de memória semicondutores, 

controladores de memória semicondutoras, circuitos 

integrados de memória semicondutores, chips pro-

cessadores semicondutores, processadores semicon-

dutores, microcontroladores, unidades (electrónicas) 

microcontroladores, microcontroladores de baixa 

tensão, chips [circuitos integrados], chips de compu-

tador, unidades centrais de processamento (CPU), 

chips de computador RISC-V e unidades centrais de 

processamento, chips de computador e unidades cen-

trais de processamento com conjuntos de instruções; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

(“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), 

computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de lei-

tores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e 

smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços 

de computadores; serviços informáticos relacionados 

com a procura personalizável em bases de dados in-

formáticas e websites; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento 

de páginas Web; alojamento de websites; alojamento 

de aplicações; consultoria em software; codificação e 

descodificação de sinais informáticos e electrónicos; 

conversão de dados ou documentos de suporte físico 



N.º 19 — 6-5-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6327

para formato eletrónico; serviços informáticos relacio-

nados com a certificação de transacções comerciais e a 

preparação de relatórios em relação sobre as mesmas; 

serviços de informações sobre computadores e redes 

informáticas; fornecimento de programas de gestão de 

riscos de segurança informática; serviços de informa-

ção, conhecimento, e testes em matéria de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; servi-

ços de segurança para controlo de acesso a computa-

dores (serviços de segurança de computador), redes 

electrónicas e bases de dados; segurança da transmis-

são de dados e de transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; fornecimento de infor-

mações nas áreas da Internet, world wide web e segu-

rança de redes informáticas de comunicações; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; backup externo de dados; 

armazenamento electrónico de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio elec-

trónico e por telefone; assessoria em tecnologia infor-

mática prestada a utilizadores da Internet através de 

uma linha directa de apoio; prestação de informações 

técnicas a pedido explícito de utilizadores finais por 

meio telefónico ou de uma rede informática mundial; 

estudos de projectos técnicos; serviços de teste e de 

avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de-

sign; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166580

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 華澳東方投資有限公司

 地址 Endereço : 澳門林茂巷2-4號典雅灣地下A及B座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 金融諮詢

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/166581

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/12

[730] 申請人 Requerente : 華澳東方投資有限公司

 地址 Endereço : 澳門林茂巷2-4號典雅灣地下A及B座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 金融諮詢

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/166584

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 卡爾登國際食品洋行（澳門）進出

口有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔美副將馬路創福豪庭第3座地

下R座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾，糖果，可可，可可製品，咖啡，未

烘過的咖啡，蛋糕，茶，巧克力，即食玉米片，玉米花，冰

淇淋，食用薑黃，薑餅，軟糖（糖果），小蛋糕（糕點），

糖，加奶可可飲料，加奶咖啡飲料，麵包，麥芽糖，蜂蜜，

餡餅（點心），糖果錠劑（糖果），布丁，胡桃糖，甘草（糖

果），食用冰，杏仁糖，花生糖果，燕麥食品，甘草莖糖

（糖果），人造咖啡，果凍（糖果），冰茶，茶飲料。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白、紅、藍、黃，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/166585

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 卡爾登國際食品洋行（澳門）進出

口有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔美副將馬路創福豪庭第3座地

下R座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾，糖果，可可，可可製品，咖啡，未

烘過的咖啡，蛋糕，茶，巧克力，即食玉米片，玉米花，冰

淇淋，食用薑黃，薑餅，軟糖（糖果），小蛋糕（糕點），

糖，加奶可可飲料，加奶咖啡飲料，麵包，麥芽糖，蜂蜜，

餡餅（點心），糖果錠劑（糖果），布丁，胡桃糖，甘草（糖

果），食用冰，杏仁糖，花生糖果，燕麥食品，甘草莖糖

（糖果），人造咖啡，果凍（糖果），冰茶，茶飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166586

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 卡爾登國際食品洋行（澳門）進出

口有限公司

 地址 Endereço : 澳門氹仔美副將馬路創福豪庭第3座地

下R座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾，糖果，可可，可可製品，咖啡，未

烘過的咖啡，蛋糕，茶，巧克力，即食玉米片，玉米花，冰

淇淋，食用薑黃，薑餅，軟糖（糖果），小蛋糕（糕點），

糖，加奶可可飲料，加奶咖啡飲料，麵包，麥芽糖，蜂蜜，

餡餅（點心），糖果錠劑（糖果），布丁，胡桃糖，甘草（糖

果），食用冰，杏仁糖，花生糖果，燕麥食品，甘草莖糖

（糖果），人造咖啡，果凍（糖果），冰茶，茶飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166590

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 深圳市樂其網絡科技有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道崗頭

社區風門路亞洲工業園9棟廠房101(一樓整層)

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 手機屏幕專用保護膜；智能手機用殼；

講詞提示器；自拍桿（手持單腳架）；鏡頭遮光罩；攝影

器具包；特製攝影設備和器具箱；照相機（攝影）；照相

機用三角架；電池充電器；手機帶；照相器材架；智能手

機；便攜式計算機專用包；快門（照相）；攝影架；照像取

景器；智能手機用套；計算機外圍設備；USB閃存盤。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166591

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[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；卸妝製劑和產品；面部、手和身體用乳

液、霜和調節劑；美容面膜；研磨布；研磨紙；研磨材料；

假髮黏貼劑；化妝用黏合劑；剃鬚後用液；化妝用杏仁

乳；杏仁油；杏仁肥皂；化妝用蘆薈製劑；明礬石（收斂

劑）；琥珀香水；防汗皂；防汗劑（化妝品）；芳香劑（香

精油）；化妝用收斂劑；非醫用香膏；非醫用浴鹽；洗澡

用化妝製劑；鬍鬚染料；香檸檬油；化妝用漂白劑（脫色

劑）；口氣清新噴霧；口氣清新片；香皂；杉木香精油；香

櫞香精油；潔膚乳液；梳妝用顏料；去色劑；家庭洗衣用

亮色化學品；成套化妝品；減肥用化妝品；動物用化妝

品；化妝用棉籤；化妝棉；化妝用雪花膏；皮膚增白霜；牙

用漂白凝膠；除臭皂；個人或動物用除臭劑；脫毛劑；脫

毛製劑；個人清潔或祛味用下體注洗液；乾洗式洗髮劑；

化妝染料；古龍水；金剛砂；醚類香精；香精油；花精（香

料）；眉毛化妝品；眉筆；假睫毛黏膠；睫毛用化妝製劑；

假睫毛；假髮黏合劑；假指甲；花香料原料；汗足皂；化妝

用油脂；染髮劑；潤髮乳；噴髮膠；毛髮捲曲劑；化妝用過

氧化氫；香；紫羅酮（香料）；茉莉油；次氯酸鉀；化妝用

礦脂；祭祀用香；薰衣草油；薰衣草水；檸檬香精油；化妝

洗液；浸化妝水的薄紙；化妝劑；化妝品清洗劑；睫毛膏；

非醫用按摩凝膠；梳妝用洗面奶；薄荷油（芳香油）；香
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料用薄荷；麝香（香料）；鬍鬚用蠟；指甲彩繪貼片；指甲

護劑；指甲油；燙髮中和劑；化妝用油；製香料香水用油；

梳妝用油；化妝筆；香料；香水；化妝品用凡士林；假牙

用拋光劑；化妝用潤髮脂；化妝粉；浮石；玫瑰油；香波；

修面劑；剃鬚皂；護膚用化妝劑；肥皂；防曬劑；曬黑製劑

（化妝品）；梳妝用滑石粉；萜烯烴（香精油）；淡香水；

梳妝用品；化妝用裝飾變色劑；除指甲油製劑；燙髮劑；

除汗毛用蠟。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2020/03/10，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º  018208523

[210] 編號 N.º : N/166599

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 灶記咖啡美食有限公司

 地址 Endereço : 澳門和樂街宏德工業大廈3樓E座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 P rodutos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，豆漿，煎餅，餅乾，

麵條，意大利麵條，食鹽，芥末，醋，調味用香料，飲用

冰，冰淇淋，餃子，調味品，蕃茄醬，蠔油，魚露，鮮蝦露，

雞精，辣椒油，豉油，XO醬，鮑魚醬，青芥辣醬。

[540] 商標 Marca : 

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

示。

[210] 編號 N.º : N/166601

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 灶記咖啡美食有限公司

 地址 Endereço : 澳門和樂街宏德工業大廈3樓E座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 P rodutos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，豆漿，煎餅，餅乾，

麵條，意大利麵條，食鹽，芥末，醋，調味用香料，飲用

冰，冰淇淋，餃子，調味品，蕃茄醬，蠔油，魚露，鮮蝦露，

雞精，辣椒油，豉油，XO醬，鮑魚醬，青芥辣醬。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黃色。

[210] 編號 N.º : N/166603

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 灶記咖啡美食有限公司

 地址 Endereço : 澳門和樂街宏德工業大廈3樓E座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 經營餐廳，餐飲服務，包括提供咖啡、各

式食品、飲料及茶餐廳服務，外賣服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黃色。

[210] 編號 N.º : N/166604

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 超然國際集團有限公司

 SOCIEDADE INTERNACIONAL GRUPO EXCE-

LENTE, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門高美士街14號景秀花園2樓A座

 Rua Luis Gonzaga Gomes No.14, 2 Andar A, Edfício 

King Xiu, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/166605

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 超然國際集團有限公司

 SOCIEDADE INTERNACIONAL GRUPO EXCE-

LENTE, LIMITADA
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 地址 Endereço : 澳門高美士街14號景秀花園2樓A座

 Rua Luis Gonzaga Gomes No.14, 2 Andar A, Edfício 

King Xiu, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/166606

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Turlen Holding SA

 地址 Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas; caixas 

de metais preciosos; artigos de joalharia, pedras pre-

ciosas e semipreciosas, botões-de-punho; relojoaria e 

instrumentos cronológicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166607

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Turlen Holding SA

 地址 Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão; fotografias; 

artigos de papelaria; instrumentos de escrita e supor-

tes de escrita (incluídos nesta classe), canetas; jornais, 

revistas e livros; materiais de instrução ou de ensino 

(excepto aparelhos); diários; painéis publicitários em 

papel ou cartão; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou 

plástico para embalagem; caixas de cartão ou papel; 

papel de embrulho / papel de embalagem; catálogos; 

manuais [livros de consulta]; cartazes; letreiros de pa-

pel ou cartão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166608

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Turlen Holding SA

 地址 Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas; caixas 

de metais preciosos; artigos de joalharia, pedras pre-

ciosas e semipreciosas, botões-de-punho; relojoaria e 

instrumentos cronológicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166609

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Turlen Holding SA

 地址 Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão; fotografias; 

artigos de papelaria; instrumentos de escrita e supor-

tes de escrita (incluídos nesta classe), canetas; jornais, 

revistas e livros; materiais de instrução ou de ensino 

(excepto aparelhos); diários; painéis publicitários em 

papel ou cartão; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou 

plástico para embalagem; caixas de cartão ou papel; 

papel de embrulho / papel de embalagem; catálogos; 

manuais [livros de consulta]; cartazes; letreiros de pa-

pel ou cartão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166610

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13
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[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, óculos de sol, óculos de pro-

tecção para desporto; armações para óculos, estojos 

para óculos; estojos, bolsas, sacolas e capas de pro-

tecção para computadores, tablets, telefones móveis e 

leitores MP3; estojos para telefones, capas rígidas para 

telefones; correntes para óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166611

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

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

peles de animais; baús e malas de viagem; carteiras 

de bolso; porta-moedas (bolsas para moedas); porta-

-cartões; pastas de couro ou imitação de couro, pastas 

diplomáticas e estojos para documentos de couro e 

imitação de couro; sacos de vestuário para viagens; 

estojos para chaves em couro ou imitação de couro; sa-

cos, mochilas, malas de mão, sacos de viagem; estojos 

para artigos de toucador (vazios); pochetes (artigos de 

couro), conjuntos de viagem (artigos de couro), sacos 

para produtos de toilette e de maquilhagem (vazios); 

caixas de couro; chapéus-de-chuva; bandoleiras [cor-

reias] de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166612

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestu-

ário para crianças; enxovais (vestuário), babetes sem 

serem em papel; roupões de banho, fatos de banho; 

calções, cintos (vestuário), suspensórios, blusas, cardi-

gãs, calças, macacões, combinações (vestuário), cami-

sas, camisetas, saias, camisas pólo, pulôveres, coletes, 

vestidos; casacos, tailleurs (fatos), parkas, sobretudos, 

blusões, jaquetas, roupa interior; peles (vestuário); 

vestidos de noiva, luvas (vestuário), mitenes; lenços de 

cabeça ou pescoço, estolas, faixas para vestir, xales, 

gravatas, colarinhos, gorros; chapéus, bonés, viseiras 

(chapelaria); hosiery; fatos de homem; ponchos, capas 

para a chuva; peúgas, collants, perneiras (calças); pija-

mas; fatos de treino; punhos de camisa (vestuário); cal-

çado de praia, esqui ou desporto; chinelos de quarto; 

vestuário para desporto, botas, botins, sandálias, sapa-

tos de salto alto, sapatos ou sandálias esparto; faixas 

para a cabeça, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166622

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 光榮電業有限公司

 Kwonnie Electrical Products Limited

 地址 Endereço : 1001B, 10/F, Sunbeam Centre, 27 

Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 家用電動搾汁機，電動開瓶器，電動咖啡

豆研磨機，家用電動水果壓搾機，搾汁機，電動真空吸塵

器，可再充電電動真空吸塵器，電動掃地機，可再充電電

動掃地機，供清潔及擦光的電動家用器具，家用電動攪

拌機，攪拌器，研磨機及食物加工機，電動封袋機，電動

真空封袋機，電動食物切片機或切碎機。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/166623

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 光榮電業有限公司

 Kwonnie Electrical Products Limited

 地址 Endereço : 1001B, 10/F, Sunbeam Centre, 27 

Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 按摩器，健身按摩器，足部按摩器，頭部

及毛髮按摩器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166624

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 光榮電業有限公司

 Kwonnie Electrical Products Limited

 地址 Endereço : 1001B, 10/F, Sunbeam Centre, 27 

Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 供照明、加熱、烹飪、冷凍、烘乾及通風

的器具，電動烹飪用具，烤架及烤箱（烹飪器具），烤麵

包機，空氣濾淨器，空氣處理電離機，增濕器，空氣乾燥

器，吹風機，個人用電風扇，電動咖啡機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166625

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 光榮電業有限公司

 Kwonnie Electrical Products Limited

 地址 Endereço : 1001B, 10/F, Sunbeam Centre, 27 

Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 牙刷，電動牙刷，烹飪罐，清潔器具（手

持式），洗牙器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166626

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 光榮電業有限公司

 Kwonnie Electrical Products Limited

 地址 Endereço : 1001B, 10/F, Sunbeam Centre, 27 

Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 家用電動搾汁機，電動開瓶器，電動咖啡

豆研磨機，家用電動水果壓搾機，搾汁機，電動真空吸塵

器，可再充電電動真空吸塵器，電動掃地機，可再充電電

動掃地機，供清潔及擦光的電動家用器具，家用電動攪

拌機，攪拌器，研磨機及食物加工機，電動封袋機，電動

真空封袋機，電動食物切片機或切碎機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166627

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 光榮電業有限公司

 Kwonnie Electrical Products Limited

 地址 Endereço : 1001B, 10/F, Sunbeam Centre, 27 

Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 按摩器，健身按摩器，足部按摩器，頭部

及毛髮按摩器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166628

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 光榮電業有限公司

 Kwonnie Electrical Products Limited

 地址 Endereço : 1001B, 10/F, Sunbeam Centre, 27 

Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 供照明、加熱、烹飪、冷凍、烘乾及通風

的器具，電動烹飪用具，烤架及烤箱（烹飪器具），烤麵

包機，空氣濾淨器，空氣處理電離機，增濕器，空氣乾燥

器，吹風機，個人用電風扇，電動咖啡機。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166629

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 光榮電業有限公司

 Kwonnie Electrical Products Limited

 地址 Endereço : 1001B, 10/F, Sunbeam Centre, 27 

Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 牙刷，電動牙刷，烹飪罐，清潔器具（手

持式），洗牙器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166633

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos; publicações impressas; arti-

gos de papelaria; cheques; cartões; autocolantes (arti-

gos de papelaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166634

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de empresas; funções de escritório; gestão da 

contabilidade de negócios; consultadoria em gestão de 

riscos comerciais; organização de exposições para fins 

comerciais ou publicitários; organização de feiras para 

fins comerciais ou publicitários; angariação de patrocí-

nios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166635

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; assuntos financei-

ros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; servi-

ços de garantia; serviços de empréstimos; serviços de 

financiamento de crédito; serviços bancários; serviços 

financeiros; serviços de investimento; serviços fidu-

ciários; gestão de fundos de investimento de capital 

variável; serviços de corretagem de acções; serviços de 

corretagem de valores mobiliários; análise financeira; 

serviços bancários electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166636

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

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

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de salas de conversas na internet; comunicações 

por terminais informáticos; serviços de quadros de 

avisos electrónicos (serviços de telecomunicações); 

transmissão de mensagens e imagens assistidas por 

computadores; serviços de correio de voz; comunica-

ção de informações por meios electrónicos; serviços de 

provedor de serviços de Internet (ISP).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166637

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 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 design relacionados dos mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software informáticos; criação 

e manutenção de páginas de internet para terceiros; 

fornecimento de motores de busca para a internet; 

hospedagem de páginas informáticas (páginas de in-

ternet); fornecedores de serviços de tecnologias de 

informação por outsourcing; serviços de provedor de 

serviços de aplicação [ASP].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166638

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Verificação de assinaturas de um indi-

víduo (serviços de validação de identidade); serviços 

de segurança biométrica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166640

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos; publicações impressas; arti-

gos de papelaria; cheques; cartões; autocolantes (arti-

gos de papelaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166641

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de empresas; funções de escritório; gestão da 

contabilidade de negócios; consultadoria em gestão de 

riscos comerciais; organização de exposições para fins 

comerciais ou publicitários; organização de feiras para 

fins comerciais ou publicitários; angariação de patrocí-

nios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166642

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; assuntos financei-

ros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; servi-

ços de garantia; serviços de empréstimos; serviços de 

financiamento de crédito; serviços bancários; serviços 

financeiros; serviços de investimento; serviços fidu-

ciários; gestão de fundos de investimento de capital 

variável; serviços de corretagem de acções; serviços de 

corretagem de valores mobiliários; análise financeira; 

serviços bancários electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166643

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de salas de conversas na internet; comunicações 

por terminais informáticos; serviços de quadros de 

avisos electrónicos (serviços de telecomunicações); 

transmissão de mensagens e imagens assistidas por 

computadores; serviços de correio de voz; comunica-

ção de informações por meios electrónicos; serviços de 

provedor de serviços de Internet (ISP).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166644

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 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 design relacionados dos mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software informáticos; criação 

e manutenção de páginas de internet para terceiros; 

fornecimento de motores de busca para a internet; 

hospedagem de páginas informáticas (páginas de in-

ternet); fornecedores de serviços de tecnologias de 

informação por outsourcing; serviços de provedor de 

serviços de aplicação [ASP].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166645

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Verificação de assinaturas de um indi-

víduo (serviços de validação de identidade); serviços 

de segurança biométrica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166647

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos; publicações impressas; arti-

gos de papelaria; cheques; cartões; autocolantes (arti-

gos de papelaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166648

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514
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 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de empresas; funções de escritório; gestão da 

contabilidade de negócios; consultadoria em gestão de 

riscos comerciais; organização de exposições para fins 

comerciais ou publicitários; organização de feiras para fins 

comerciais ou publicitários; angariação de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166649

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; assuntos financei-

ros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; servi-

ços de garantia; serviços de empréstimos; serviços de 

financiamento de crédito; serviços bancários; serviços 

financeiros; serviços de investimento; serviços fidu-

ciários; gestão de fundos de investimento de capital 

variável; serviços de corretagem de acções; serviços de 

corretagem de valores mobiliários; análise financeira; 

serviços bancários electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166650

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de salas de conversas na internet; comunicações 

por terminais informáticos; serviços de quadros de 

avisos electrónicos (serviços de telecomunicações); 

transmissão de mensagens e imagens assistidas por 

computadores; serviços de correio de voz; comunica-

ção de informações por meios electrónicos; serviços de 

provedor de serviços de Internet (ISP).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166651

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 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 design relacionados dos mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software informáticos; criação 

e manutenção de páginas de internet para terceiros; 

fornecimento de motores de busca para a internet; 

hospedagem de páginas informáticas (páginas de in-

ternet); fornecedores de serviços de tecnologias de 

informação por outsourcing; serviços de provedor de 

serviços de aplicação [ASP].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166652

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Verificação de assinaturas de um indi-

víduo (serviços de validação de identidade); serviços 

de segurança biométrica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166654

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13
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ciários; gestão de fundos de investimento de capital 

variável; serviços de corretagem de acções; serviços de 

corretagem de valores mobiliários; análise financeira; 

serviços bancários electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166657

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de salas de conversas na internet; comunicações 

por terminais informáticos; serviços de quadros de 

avisos electrónicos (serviços de telecomunicações); 

transmissão de mensagens e imagens assistidas por 

computadores; serviços de correio de voz; comunica-

ção de informações por meios electrónicos; serviços de 

provedor de serviços de Internet (ISP).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166658

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 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 design relacionados dos mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software informáticos; criação 

e manutenção de páginas de internet para terceiros; 

fornecimento de motores de busca para a internet; 

hospedagem de páginas informáticas (páginas de in-

ternet); fornecedores de serviços de tecnologias de 

informação por outsourcing; serviços de provedor de 

serviços de aplicação [ASP].

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos; publicações impressas; arti-

gos de papelaria; cheques; cartões; autocolantes (arti-

gos de papelaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166655

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de empresas; funções de escritório; gestão da 

contabilidade de negócios; consultadoria em gestão de 

riscos comerciais; organização de exposições para fins 

comerciais ou publicitários; organização de feiras para 

fins comerciais ou publicitários; angariação de patrocí-

nios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166656

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; assuntos financei-

ros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; servi-

ços de garantia; serviços de empréstimos; serviços de 

financiamento de crédito; serviços bancários; serviços 

financeiros; serviços de investimento; serviços fidu-
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166659

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Cor-

poration Limited

 地址 Endereço : 63 Chulia Street, #10-00, Singapore 

049514

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Verificação de assinaturas de um indi-

víduo (serviços de validação de identidade); serviços 

de segurança biométrica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/166660

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/03/13

[730] 申請人 Requerente : 義烏市慶鵬化妝品有限公司

 地址 Endereço : 浙江省義烏市義亭鎮相宜路86號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用漱口劑；醫用化學製劑；抗菌洗手

液；醫用陰道清洗液；衛生消毒劑；消毒劑；衛生內褲；抗

菌劑；醫用酒精；牙用研磨劑；消毒紙巾；消毒棉；浸藥液

的薄紙。

[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/128825 2020/04/09 2020/04/09 SCIP Holdings Limited 39

N/128826 2020/04/09 2020/04/09 SCIP Holdings Limited 41

N/128827 2020/04/09 2020/04/09 SCIP Holdings Limited 43

N/143331 2020/04/09 2020/04/09 時時同雲科技（北京）有限責任公司 09

N/143332 2020/04/09 2020/04/09 時時同雲科技（北京）有限責任公司 35

N/143333 2020/04/09 2020/04/09 時時同雲科技（北京）有限責任公司 38

N/143334 2020/04/09 2020/04/09 時時同雲科技（北京）有限責任公司 42

N/149519 2020/04/09 2020/04/09 時時同雲科技（北京）有限責任公司 42

N/153355 2020/04/09 2020/04/09 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

29
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/153356 2020/04/09 2020/04/09 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

30

N/153357 2020/04/09 2020/04/09 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

32

N/153388 2020/04/09 2020/04/09 山西杏花村汾酒廠股份有限公司

SHANXI XINGHUACUN FENJIU DISTILLERY CO., LTD.

33

N/153389 2020/04/09 2020/04/09 山西杏花村汾酒廠股份有限公司

SHANXI XINGHUACUN FENJIU DISTILLERY CO., LTD.

35

N/155619 2020/04/09 2020/04/09 Lister Petter IPR Holdings Limited 07

N/155620 2020/04/09 2020/04/09 Lister Petter IPR Holdings Limited 12

N/155621 2020/04/09 2020/04/09 Lister Petter IPR Holdings Limited 37

N/157065 2020/04/09 2020/04/09 富尚有限公司

RICHLY FINE LIMITED  

03

N/157066 2020/04/09 2020/04/09 富尚有限公司

RICHLY FINE LIMITED

05

N/157067 2020/04/09 2020/04/09 富尚有限公司

RICHLY FINE LIMITED

35

N/157068 2020/04/09 2020/04/09 富尚有限公司

RICHLY FINE LIMITED

44

N/157191 2020/04/09 2020/04/09 Synthorx, Inc. 05

N/157673 2020/04/09 2020/04/09 ALKEMIE GROUP Spolka z o.o. 03

N/157674 2020/04/09 2020/04/09 ALKEMIE GROUP Spolka z o.o. 03

N/157812 2020/04/09 2020/04/09 Le Cordon Bleu International BV 16

N/158183 2020/04/09 2020/04/09 International Truck Intellectual Property Company, LLC 12

N/158284 2020/04/09 2020/04/09 The Ddrops Company Inc. 05

N/158420 2020/04/09 2020/04/09 Valve Corporation 09

N/158423 2020/04/09 2020/04/09 Valve Corporation 45

N/158560 2020/04/09 2020/04/09 Sincerely Ltd. B.V. 08

N/158563 2020/04/09 2020/04/09 Sincerely Ltd. B.V. 11

N/158574 2020/04/09 2020/04/09 Sincerely Ltd. B.V. 27

N/158576 2020/04/09 2020/04/09 Sincerely Ltd. B.V. 30

N/158759 2020/04/09 2020/04/09 東莞順輝電業製品有限公司 09

N/158794 2020/04/09 2020/04/09 王令新 15

N/158805 2020/04/09 2020/04/09 天津貝利泰陶瓷有限公司

BEILITAI (TIANJIN) TILE CO., LTD.

19

N/158964 2020/04/09 2020/04/09 Medicago inc. 05

N/159091 2020/04/09 2020/04/09 WINSTON MADJUKIE 29

N/159092 2020/04/09 2020/04/09 WINSTON MADJUKIE 30

N/159174 2020/04/09 2020/04/09 Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. 39

N/159268 2020/04/09 2020/04/09 Santen SAS 05

N/159277 2020/04/09 2020/04/09 羅德禮繼承有限公司 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/159524 2020/04/09 2020/04/09 Celtic Gold Productions (Ireland) Limited 16

N/159759 2020/04/09 2020/04/09 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 12

N/159800 2020/04/09 2020/04/09 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

03

N/159802 2020/04/09 2020/04/09 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

05

N/159824 2020/04/09 2020/04/09 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

29

N/159825 2020/04/09 2020/04/09 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

30

N/159826 2020/04/09 2020/04/09 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

31

N/159827 2020/04/09 2020/04/09 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

32

N/159828 2020/04/09 2020/04/09 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

33

N/159829 2020/04/09 2020/04/09 微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

34

N/159839 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 14

N/159840 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 16

N/159842 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 35

N/159843 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 41

N/159844 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 43

N/159845 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 14

N/159846 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 16

N/159848 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 35

N/159849 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 41

N/159850 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 43

N/159851 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 14

N/159852 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 16

N/159854 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 35

N/159855 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 41

N/159856 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 43

N/159857 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 14

N/159858 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 16

N/159860 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 35

N/159861 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 41

N/159862 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 43

N/159863 2020/04/09 2020/04/09 Karnival (HK) Limited 14

N/159864 2020/04/09 2020/04/09 Karnival (HK) Limited 14

N/159865 2020/04/09 2020/04/09 Karnival (HK) Limited 14
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/159866 2020/04/09 2020/04/09 Karnival (HK) Limited 14

N/159867 2020/04/09 2020/04/09 Karnival (HK) Limited 14

N/159868 2020/04/09 2020/04/09 Karnival (HK) Limited 14

N/159869 2020/04/09 2020/04/09 Karnival (HK) Limited 14

N/159870 2020/04/09 2020/04/09 Karnival (HK) Limited 14

N/159871 2020/04/09 2020/04/09 Karnival (HK) Limited 14

N/159873 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 15

N/159874 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 16

N/159875 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 18

N/159876 2020/04/09 2020/04/09 Glaze Fortune (HK) Limited 35

N/159943 2020/04/09 2020/04/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/159944 2020/04/09 2020/04/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/159973 2020/04/09 2020/04/09 J CHIVITE FAMILY ESTATES, S.L. 33

N/160024 2020/04/09 2020/04/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/160025 2020/04/09 2020/04/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/160040 2020/04/09 2020/04/09 Limited liability company «Automobile plant «GAZ» 12

N/160041 2020/04/09 2020/04/09 Limited liability company «Automobile plant «GAZ» 16

N/160042 2020/04/09 2020/04/09 Limited liability company «Automobile plant «GAZ» 28

N/160043 2020/04/09 2020/04/09 Limited liability company «Automobile plant «GAZ» 35

N/160044 2020/04/09 2020/04/09 Limited liability company «Automobile plant «GAZ» 37

N/160050 2020/04/09 2020/04/09 THE PROJECT FUTURUS LIMITED 41

N/160098 2020/04/09 2020/04/09 CHANEL 14

N/160223 2020/04/09 2020/04/09 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 33

N/160224 2020/04/09 2020/04/09 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 33

N/160227 2020/04/09 2020/04/09 華斯有限公司

WINS INC LIMITED

33

N/160240 2020/04/09 2020/04/09 騰訊音樂娛樂科技（深圳）有限公司 09

N/160241 2020/04/09 2020/04/09 騰訊音樂娛樂科技（深圳）有限公司 41

N/160316 2020/04/09 2020/04/09 Gertrud AG 03

N/160349 2020/04/09 2020/04/09 Apple Inc. 09

N/160465 2020/04/09 2020/04/09 Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.  05

N/160510 2020/04/09 2020/04/09 Smart Study Co., Ltd. 30

N/160511 2020/04/09 2020/04/09 Smart Study Co., Ltd. 30

N/160525 2020/04/09 2020/04/09 EUROPA MUNDO VACACIONES, S.L. 39

N/160534 2020/04/09 2020/04/09 Lilium GmbH 07

N/160535 2020/04/09 2020/04/09 Lilium GmbH 09

N/160536 2020/04/09 2020/04/09 Lilium GmbH 12

N/160537 2020/04/09 2020/04/09 Lilium GmbH 37

N/160538 2020/04/09 2020/04/09 Lilium GmbH 39
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N.º
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N/160539 2020/04/09 2020/04/09 Lilium GmbH 42

N/160545 2020/04/09 2020/04/09 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD. 28

N/160553 2020/04/09 2020/04/09 藝之卉時尚集團（深圳）有限公司 14

N/160554 2020/04/09 2020/04/09 藝之卉時尚集團（深圳）有限公司 18

N/160555 2020/04/09 2020/04/09 藝之卉時尚集團（深圳）有限公司 25

N/160556 2020/04/09 2020/04/09 藝之卉時尚集團（深圳）有限公司 14

N/160557 2020/04/09 2020/04/09 藝之卉時尚集團（深圳）有限公司 18

N/160558 2020/04/09 2020/04/09 藝之卉時尚集團（深圳）有限公司 25

N/160560 2020/04/09 2020/04/09 CACAO SAMPAKA, S.L. 30

N/160561 2020/04/09 2020/04/09 CACAO SAMPAKA, S.L. 35

N/160562 2020/04/09 2020/04/09 CACAO SAMPAKA, S.L. 43

N/160568 2020/04/09 2020/04/09 Golder Associates Corporation 37

N/160572 2020/04/09 2020/04/09 Golder Associates Corporation 37

N/160576 2020/04/09 2020/04/09 Golder Associates Corporation 37

N/160672 2020/04/09 2020/04/09 Apple Inc. 10

N/160673 2020/04/09 2020/04/09 株式會社雅山

Gazan Co., Ltd.

43

N/160688 2020/04/09 2020/04/09 GLANBIA PLC 05

N/160689 2020/04/09 2020/04/09 CHANEL 03

N/160690 2020/04/09 2020/04/09 CHANEL 35

N/160691 2020/04/09 2020/04/09 CHANEL 41

N/160692 2020/04/09 2020/04/09 CHANEL 44

N/160718 2020/04/09 2020/04/09 ARTE BROTTO MOBILI SRL 20

N/160721 2020/04/09 2020/04/09 廣東新盟食品有限公司 29

N/160722 2020/04/09 2020/04/09 廣東新盟食品有限公司 30

N/160816 2020/04/09 2020/04/09 京信通信系統（廣州）有限公司 09

N/160817 2020/04/09 2020/04/09 京信通信系統（廣州）有限公司 37

N/160823 2020/04/09 2020/04/09 CHEF NIC HOLDINGS LIMITED  41

N/160824 2020/04/09 2020/04/09 CHEF NIC HOLDINGS LIMITED  43

N/160825 2020/04/09 2020/04/09 CHEF NIC HOLDINGS LIMITED  41

N/160826 2020/04/09 2020/04/09 CHEF NIC HOLDINGS LIMITED  43

N/160849 2020/04/09 2020/04/09 巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 29

N/160850 2020/04/09 2020/04/09 巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 29

N/160851 2020/04/09 2020/04/09 START GLOBAL HOLDINGS LIMITED 03

N/160852 2020/04/09 2020/04/09 START GLOBAL HOLDINGS LIMITED 35

N/160897 2020/04/09 2020/04/09 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD. 

39

N/160898 2020/04/09 2020/04/09 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

39
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N.º
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權利人
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N/160967 2020/04/09 2020/04/09 康即化妝品有限公司 03

N/160985 2020/04/09 2020/04/09 北京老鋪黃金文化發展有限公司

Beijing LaoPu Gold Cultural Development Co., Ltd.

14

N/160986 2020/04/09 2020/04/09 北京老鋪黃金文化發展有限公司

Beijing LaoPu Gold Cultural Development Co., Ltd.

14

N/161002 2020/04/09 2020/04/09 廣南行有限公司

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED

31

N/161010 2020/04/09 2020/04/09 廣南行有限公司

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED

31

N/161025 2020/04/09 2020/04/09 楊仁傑 41

N/161060 2020/04/09 2020/04/09 ISABELLA DE ACUTIS 25

N/161061 2020/04/09 2020/04/09 ISABELLA DE ACUTIS 35

N/161076 2020/04/09 2020/04/09 ARC MANAGEMENT & SERVICES 08

N/161087 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161088 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161089 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161090 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161091 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161092 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161093 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161094 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161095 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161096 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161097 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161098 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161099 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161100 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161113 2020/04/09 2020/04/09 華為技術有限公司 09

N/161114 2020/04/09 2020/04/09 華為技術有限公司 42

N/161115 2020/04/09 2020/04/09 周愈中 29

N/161119 2020/04/09 2020/04/09 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/161120 2020/04/09 2020/04/09 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/161121 2020/04/09 2020/04/09 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/161122 2020/04/09 2020/04/09 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/161123 2020/04/09 2020/04/09 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/161145 2020/04/09 2020/04/09 MV Agusta Motor S.p.A 12

N/161146 2020/04/09 2020/04/09 MV Agusta Motor S.p.A 12

N/161147 2020/04/09 2020/04/09 GIANLUIGI D'AMICO 25

N/161148 2020/04/09 2020/04/09 GIANLUIGI D'AMICO 35

N/161149 2020/04/09 2020/04/09 ALESSANDRO BIANCHINI 25

N/161150 2020/04/09 2020/04/09 ALESSANDRO BIANCHINI 35



6344 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2020 年 5 月 6 日

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/161159 2020/04/09 2020/04/09 MARTELL & CO 33

N/161164 2020/04/09 2020/04/09 Rombauer Family Partnership II, L.P. 33

N/161182 2020/04/09 2020/04/09 Charlotte Tilbury TM Limited 03

N/161285 2020/04/09 2020/04/09 TOMIZAWA SHOTEN INC. 29

N/161318 2020/04/09 2020/04/09 奥多卡姆診斷夥伴有限公司

Autocom Diagnostic Partner AB

09

N/161324 2020/04/09 2020/04/09 王莉 43

N/161333 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 01

N/161334 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161335 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 01

N/161336 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161337 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 01

N/161338 2020/04/09 2020/04/09 Shiseido Company, Limited 03

N/161373 2020/04/09 2020/04/09 西部國際會展有限公司

Western International Exhibition Co., Ltd.

41

N/161385 2020/04/09 2020/04/09 泓博元生命科技（深圳）有限公司 03

N/161386 2020/04/09 2020/04/09 蘇州鴻多文化創意有限公司 35

N/161387 2020/04/09 2020/04/09 蘇州鴻多文化創意有限公司 43

N/161408 2020/04/09 2020/04/09 深圳市洲明科技股份有限公司 09

N/161409 2020/04/09 2020/04/09 深圳市洲明科技股份有限公司 11

N/161410 2020/04/09 2020/04/09 廣州山水比德設計股份有限公司 37

N/161411 2020/04/09 2020/04/09 廣州山水比德設計股份有限公司 42

N/161412 2020/04/09 2020/04/09 廣州山水比德設計股份有限公司 44

N/161413 2020/04/09 2020/04/09 珠海昔食記餐飲管理有限公司 43

N/161414 2020/04/09 2020/04/09 黃鴻源 34

N/161484 2020/04/09 2020/04/09 穗誠國際有限公司

SUI SHING INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

03

N/161497 2020/04/09 2020/04/09 脫普聚益股份有限公司 03

N/161498 2020/04/09 2020/04/09 J. Choo Limited 18

N/161499 2020/04/09 2020/04/09 J. Choo Limited 25

N/161502 2020/04/09 2020/04/09 陳殿松 03

N/161503 2020/04/09 2020/04/09 王莉 43

N/161504 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

03

N/161505 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

09

N/161506 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

14

N/161507 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

18

N/161508 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

25
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N/161509 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

35

N/161510 2020/04/09 2020/04/09 GILEAD SCIENCES IRELAND UC 05

N/161520 2020/04/09 2020/04/09 Akzo Nobel Coatings International B.V. 02

N/161524 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 18

N/161525 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 25

N/161526 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 35

N/161527 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 18

N/161528 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 25

N/161529 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 35

N/161530 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 18

N/161531 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 25

N/161532 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 35

N/161533 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 18

N/161534 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 25

N/161535 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 35

N/161536 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 18

N/161537 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 25

N/161538 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 35

N/161539 2020/04/09 2020/04/09 CHANEL 09

N/161540 2020/04/09 2020/04/09 CHANEL 18

N/161541 2020/04/09 2020/04/09 CHANEL 25

N/161543 2020/04/09 2020/04/09 Gulfstream Aerospace Corporation 12

N/161544 2020/04/09 2020/04/09 Gulfstream Aerospace Corporation 12

N/161545 2020/04/09 2020/04/09 Gulfstream Aerospace Corporation 12

N/161546 2020/04/09 2020/04/09 Gulfstream Aerospace Corporation 12

N/161547 2020/04/09 2020/04/09 Gulfstream Aerospace Corporation 12

N/161548 2020/04/09 2020/04/09 樊麗貞  

FAN LAI CHENG

05

N/161549 2020/04/09 2020/04/09 樊麗貞  

FAN LAI CHENG

05

N/161551 2020/04/09 2020/04/09 樊麗貞  

FAN LAI CHENG

05

N/161552 2020/04/09 2020/04/09 樊麗貞  

FAN LAI CHENG

05

N/161553 2020/04/09 2020/04/09 樊麗貞  

FAN LAI CHENG

05

N/161554 2020/04/09 2020/04/09 Subway IP LLC 43

N/161555 2020/04/09 2020/04/09 Subway IP LLC 43

N/161556 2020/04/09 2020/04/09 Subway IP LLC 43
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N/161557 2020/04/09 2020/04/09 森科產品有限公司

SEMK PRODUCTS LIMITED

03

N/161558 2020/04/09 2020/04/09 森科產品有限公司

SEMK PRODUCTS LIMITED

03

N/161559 2020/04/09 2020/04/09 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

05

N/161560 2020/04/09 2020/04/09 諾研有限公司 05

N/161561 2020/04/09 2020/04/09 諾研有限公司 05

N/161562 2020/04/09 2020/04/09 TOTO LTD. 11

N/161563 2020/04/09 2020/04/09 袁麗嬌

UN LAI KIO

30

N/161571 2020/04/09 2020/04/09 Companhia de Chocolate de Macau, Limitada 35

N/161578 2020/04/09 2020/04/09 劉雙保 25

N/161579 2020/04/09 2020/04/09 伊斯麥爾·阿瑪道夫

Ismail Ahmadov 

32

N/161580 2020/04/09 2020/04/09 愛麗絲珠寶股份有限公司

Alice Jewelry Co., Ltd.

14

N/161581 2020/04/09 2020/04/09 十一皇朝國際餐飲股份有限公司 35

N/161582 2020/04/09 2020/04/09 十一皇朝國際餐飲股份有限公司 43

N/161583 2020/04/09 2020/04/09 珠海汪之洋飲料有限公司 32

N/161584 2020/04/09 2020/04/09 深圳市康尼塑膠有限公司 35

N/161586 2020/04/09 2020/04/09 Carolina Manso Losantos 25

N/161587 2020/04/09 2020/04/09 深圳市韶音科技有限公司 09

N/161588 2020/04/09 2020/04/09 FitFlop Limited 25

N/161595 2020/04/09 2020/04/09 荒木滿洋

Mitsuhiro Araki

43

N/161596 2020/04/09 2020/04/09 荒木滿洋

Mitsuhiro Araki

43

N/161597 2020/04/09 2020/04/09 抓狂娛樂有限公司 28

N/161598 2020/04/09 2020/04/09 抓狂娛樂有限公司 35

N/161599 2020/04/09 2020/04/09 抓狂娛樂有限公司 41

N/161600 2020/04/09 2020/04/09 大光添財一人有限公司 43

N/161601 2020/04/09 2020/04/09 夢想茶有限公司 21

N/161602 2020/04/09 2020/04/09 夢想茶有限公司 29

N/161603 2020/04/09 2020/04/09 夢想茶有限公司 30

N/161604 2020/04/09 2020/04/09 夢想茶有限公司 32

N/161605 2020/04/09 2020/04/09 夢想茶有限公司 35

N/161606 2020/04/09 2020/04/09 夢想茶有限公司 43

N/161607 2020/04/09 2020/04/09 徐京諾

XU JINGNUO

35

N/161608 2020/04/09 2020/04/09 吳亭 30
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N/161609 2020/04/09 2020/04/09 廈門千優泰貿易有限公司

XIAMEN QIANYOUTAI TRADING CO.,LTD.

25

N/161613 2020/04/09 2020/04/09 IGT 28

N/161614 2020/04/09 2020/04/09 IGT 28

N/161617 2020/04/09 2020/04/09 林玉嫻 30

N/161618 2020/04/09 2020/04/09 KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD. 09

N/161619 2020/04/09 2020/04/09 KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD. 41

N/161628 2020/04/09 2020/04/09 AGNONA S.R.L. 03

N/161629 2020/04/09 2020/04/09 AGNONA S.R.L. 09

N/161631 2020/04/09 2020/04/09 AGNONA S.R.L. 18

N/161632 2020/04/09 2020/04/09 AGNONA S.R.L. 20

N/161633 2020/04/09 2020/04/09 AGNONA S.R.L. 24

N/161634 2020/04/09 2020/04/09 AGNONA S.R.L. 25

N/161635 2020/04/09 2020/04/09 AGNONA S.R.L. 35

N/161641 2020/04/09 2020/04/09 徐炎勝 05

N/161642 2020/04/09 2020/04/09 重慶左右逢源酒業有限公司 32

N/161643 2020/04/09 2020/04/09 重慶左右逢源酒業有限公司 33

N/161644 2020/04/09 2020/04/09 ISA TANTEC 一人有限公司 18

N/161645 2020/04/09 2020/04/09 優道業務發展及顧問有限公司

N O B L E WAY B U S I N E S S D E V E L O P M E N T A N D 

CONSULTANCY COMPANY LIMITED

35

N/161649 2020/04/09 2020/04/09 北京博禹小花體育文化發展有限公司 09

N/161650 2020/04/09 2020/04/09 北京博禹小花體育文化發展有限公司 35

N/161651 2020/04/09 2020/04/09 北京二鍋頭酒業股份有限公司 33

N/161652 2020/04/09 2020/04/09 山東鳳祥股份有限公司 29

N/161653 2020/04/09 2020/04/09 山東鳳祥股份有限公司 30

N/161654 2020/04/09 2020/04/09 山東鳳祥股份有限公司 29

N/161655 2020/04/09 2020/04/09 山東鳳祥股份有限公司 30

N/161656 2020/04/09 2020/04/09 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/161657 2020/04/09 2020/04/09 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 40

N/161659 2020/04/09 2020/04/09 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 44

N/161660 2020/04/09 2020/04/09 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/161661 2020/04/09 2020/04/09 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 40

N/161663 2020/04/09 2020/04/09 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 44

N/161664 2020/04/09 2020/04/09 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/161665 2020/04/09 2020/04/09 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 40

N/161667 2020/04/09 2020/04/09 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 44

N/161668 2020/04/09 2020/04/09 IGG新加坡有限私人貿易公司

IGG Singapore Pte. Ltd.

09

N/161669 2020/04/09 2020/04/09 IGG新加坡有限私人貿易公司

IGG Singapore Pte. Ltd.

41
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N/161676 2020/04/09 2020/04/09 鶴山市啟訊網絡有限公司 41

N/161677 2020/04/09 2020/04/09 澳門音樂產業協會 15

N/161678 2020/04/09 2020/04/09 澳門音樂產業協會 16

N/161679 2020/04/09 2020/04/09 澳門音樂產業協會 25

N/161680 2020/04/09 2020/04/09 澳門音樂產業協會 28

N/161681 2020/04/09 2020/04/09 澳門音樂產業協會 33

N/161682 2020/04/09 2020/04/09 澳門音樂產業協會 41

N/161683 2020/04/09 2020/04/09 CJ Cheiljedang Corporation 01

N/161684 2020/04/09 2020/04/09 CJ Cheiljedang Corporation 01

N/161685 2020/04/09 2020/04/09 深圳市宇軒網絡技術有限公司 09

N/161686 2020/04/09 2020/04/09 深圳市宇軒網絡技術有限公司 09

N/161687 2020/04/09 2020/04/09 新隆百貨有限公司 35

N/161688 2020/04/09 2020/04/09 新隆百貨有限公司 42

N/161689 2020/04/09 2020/04/09 新隆百貨有限公司 42

N/161690 2020/04/09 2020/04/09 Mesyl Limited 35

N/161691 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 35

N/161692 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/161693 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/161696 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 35

N/161697 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/161698 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/161699 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 35

N/161700 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/161701 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/161702 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 35

N/161703 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/161704 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/161705 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 35

N/161706 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/161707 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/161708 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 35

N/161709 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/161710 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/161711 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 35

N/161712 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/161713 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/161714 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 35

N/161715 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/161716 2020/04/09 2020/04/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/161727 2020/04/09 2020/04/09 東莞錦泰食品有限公司 30
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N/161735 2020/04/09 2020/04/09 上海波蔚實業有限公司 25

N/161736 2020/04/09 2020/04/09 上海波蔚實業有限公司 25

N/161739 2020/04/09 2020/04/09 泰安商業顧問有限公司 05

N/161740 2020/04/09 2020/04/09 泰安商業顧問有限公司 30

N/161745 2020/04/09 2020/04/09 小米科技有限責任公司 08

N/161746 2020/04/09 2020/04/09 卓悅化妝（海外）有限公司

BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

03

N/161748 2020/04/09 2020/04/09 Kuok Registrations Limited 39

N/161750 2020/04/09 2020/04/09 Kuok Registrations Limited 39

N/161751 2020/04/09 2020/04/09 Capella Hotel Group Pte. Ltd. 35

N/161755 2020/04/09 2020/04/09 Capella Hotel Group Pte. Ltd. 35

N/161758 2020/04/09 2020/04/09 Capella Hotel Group Pte. Ltd. 35

N/161760 2020/04/09 2020/04/09 廣州瀚星文化傳播有限公司

GUANGZHOU HANXING CULTURAL DIFFUSION Co., Ltd.

41

N/161766 2020/04/09 2020/04/09 Coupang Corp. 35

N/161771 2020/04/09 2020/04/09 歐達休閒娛樂有限公司 41

N/161772 2020/04/09 2020/04/09 歐達休閒娛樂有限公司 43

N/161773 2020/04/09 2020/04/09 歐達休閒娛樂有限公司 41

N/161774 2020/04/09 2020/04/09 歐達休閒娛樂有限公司 43

N/161775 2020/04/09 2020/04/09 歐達休閒娛樂有限公司 41

N/161776 2020/04/09 2020/04/09 歐達休閒娛樂有限公司 43

N/161778 2020/04/09 2020/04/09 饒孟友 05

N/161780 2020/04/09 2020/04/09 饒孟友 05

N/161782 2020/04/09 2020/04/09 POP RACE LIMITED 35

N/161783 2020/04/09 2020/04/09 東樂五金有限公司

DONG LE METAL MANUFACTURING LIMITED

06

N/161784 2020/04/09 2020/04/09 東樂五金有限公司

DONG LE METAL MANUFACTURING LIMITED

06

N/161785 2020/04/09 2020/04/09 亞帕斯汽車有限公司

APEX MOTORS LIMITED

12

N/161786 2020/04/09 2020/04/09 亞帕斯汽車有限公司

APEX MOTORS LIMITED

12

N/161787 2020/04/09 2020/04/09 亞帕斯汽車有限公司

APEX MOTORS LIMITED

12

N/161788 2020/04/09 2020/04/09 亞帕斯汽車有限公司

APEX MOTORS LIMITED

12

N/161789 2020/04/09 2020/04/09 藍娛博科技有限公司 41

N/161790 2020/04/09 2020/04/09 蝶舞國際有限公司 25

N/161800 2020/04/09 2020/04/09 獅帆科技有限公司 35

N/161801 2020/04/09 2020/04/09 獅帆科技有限公司 35

N/161802 2020/04/09 2020/04/09 獅帆科技有限公司 35
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N/161803 2020/04/09 2020/04/09 獅帆科技有限公司 35

N/161804 2020/04/09 2020/04/09 Bank of America Corporation 36

N/161810 2020/04/09 2020/04/09 湖北京輝牧業有限公司

Hubei Jinghui Animal Husbandry Co., Ltd

33

N/161811 2020/04/09 2020/04/09 無錫市世紀風服飾有限公司 25

N/161825 2020/04/09 2020/04/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/161826 2020/04/09 2020/04/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/161827 2020/04/09 2020/04/09 香港蘭納國際集團有限公司

HK LANNA INT’L GROUP LIMITED

03

N/161828 2020/04/09 2020/04/09 香港蘭納國際集團有限公司

HK LANNA INT’L GROUP LIMITED

05

N/161829 2020/04/09 2020/04/09 香港蘭納國際集團有限公司

HK LANNA INT’L GROUP LIMITED

10

N/161833 2020/04/09 2020/04/09 2048（澳門）有限公司 32

N/161834 2020/04/09 2020/04/09 ADEGA COOPERATIVA DE BORBA, C.R.L. 33

N/161835 2020/04/09 2020/04/09 Colgate-Palmolive Company 03

N/161836 2020/04/09 2020/04/09 Colgate-Palmolive Company 03

N/161838 2020/04/09 2020/04/09 Crystal Mind Development Limited 03

N/161839 2020/04/09 2020/04/09 SAMSONITE IP HOLDINGS S.à r.l. 18

N/161840 2020/04/09 2020/04/09 SAMSONITE IP HOLDINGS S.à r.l. 35

N/161841 2020/04/09 2020/04/09 Japan Tobacco Inc. 34

N/161842 2020/04/09 2020/04/09 J3 Group Ltd 41

N/161845 2020/04/09 2020/04/09 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 03

N/161846 2020/04/09 2020/04/09 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 04

N/161847 2020/04/09 2020/04/09 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 08

N/161848 2020/04/09 2020/04/09 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 18

N/161849 2020/04/09 2020/04/09 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 21

N/161850 2020/04/09 2020/04/09 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 35

N/161851 2020/04/09 2020/04/09 TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED 44

N/161852 2020/04/09 2020/04/09 Colgate-Palmolive Company 03

N/161853 2020/04/09 2020/04/09 C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION 25

N/161854 2020/04/09 2020/04/09 KANPAI CO., LTD. 43

N/161855 2020/04/09 2020/04/09 KANPAI CO., LTD. 43

N/161856 2020/04/09 2020/04/09 KANPAI CO., LTD. 43

N/161857 2020/04/09 2020/04/09 KANPAI CO., LTD. 43

N/161858 2020/04/09 2020/04/09 KANPAI CO., LTD. 43

N/161859 2020/04/09 2020/04/09 KANPAI CO., LTD. 43
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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/161862 2020/04/09 2020/04/09 好好順餐飲管理投資有限公司 33

N/161864 2020/04/09 2020/04/09 梁煒侖

Leong Wai Lon

30

N/161865 2020/04/09 2020/04/09 梁煒侖

Leong Wai Lon

43

N/161867 2020/04/09 2020/04/09 Discovery Communications, LLC 09

N/161871 2020/04/09 2020/04/09 Discovery Communications, LLC 25

N/161873 2020/04/09 2020/04/09 Discovery Communications, LLC 41

N/161874 2020/04/09 2020/04/09 澳楹策劃顧問有限公司 16

N/161875 2020/04/09 2020/04/09 Daiso Industries Co., Ltd. 35

N/161876 2020/04/09 2020/04/09 Daiso Industries Co., Ltd. 35

N/161881 2020/04/09 2020/04/09 鴻運貿易（國際）有限公司

Hung Win Trading Company Limited

05

N/161891 2020/04/09 2020/04/09 Bok Yi Choi 30

N/161892 2020/04/09 2020/04/09 Bok Yi Choi 35

N/161893 2020/04/09 2020/04/09 Bok Yi Choi 43

N/161898 2020/04/09 2020/04/09 陳利芳

Chen Lifang

09

N/161899 2020/04/09 2020/04/09 陳利芳

Chen Lifang

09

N/161920 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 18

N/161921 2020/04/09 2020/04/09 AMER SPORTS CANADA INC. 25

N/161922 2020/04/09 2020/04/09 澳門星顯國際集團有限公司 10

N/161923 2020/04/09 2020/04/09 澳門星顯國際集團有限公司 44

N/161924 2020/04/09 2020/04/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/161925 2020/04/09 2020/04/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/161926 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

03

N/161927 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

09

N/161928 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

14

N/161929 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

18

N/161930 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

25

N/161931 2020/04/09 2020/04/09 星睿文化傳媒有限公司

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED

35
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權利人

Titular

類別

Classe

N/161932 2020/04/09 2020/04/09 深圳麥嬌奴服飾有限公司

Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD.

18

N/161933 2020/04/09 2020/04/09 深圳麥嬌奴服飾有限公司

Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD.

25

N/161934 2020/04/09 2020/04/09 深圳麥嬌奴服飾有限公司

Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD.

35

N/161935 2020/04/09 2020/04/09 深圳麥嬌奴服飾有限公司

Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD.

18

N/161936 2020/04/09 2020/04/09 深圳麥嬌奴服飾有限公司

Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD.

25

N/161937 2020/04/09 2020/04/09 深圳麥嬌奴服飾有限公司

Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD.

35

N/161938 2020/04/09 2020/04/09 深圳麥嬌奴服飾有限公司

Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD.

18

N/161939 2020/04/09 2020/04/09 深圳麥嬌奴服飾有限公司

Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD.

25

N/161940 2020/04/09 2020/04/09 深圳麥嬌奴服飾有限公司

Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD.

35

N/161942 2020/04/09 2020/04/09 澳門愛唯林負離子油漆有限公司 02

N/161951 2020/04/09 2020/04/09 浙江吉利控股集團有限公司

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

12

N/161952 2020/04/09 2020/04/09 浙江吉利控股集團有限公司

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

37

N/161953 2020/04/09 2020/04/09 郁高股份有限公司

CORN DEVICES INC.

35

N/161954 2020/04/09 2020/04/09 黃振輝

HUANG ZHENHUI

09

N/161955 2020/04/09 2020/04/09 黃振輝

HUANG ZHENHUI

14

N/161956 2020/04/09 2020/04/09 黃振輝

HUANG ZHENHUI

37

N/161957 2020/04/09 2020/04/09 Global Beverage Company Limited 32

N/161960 2020/04/09 2020/04/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 11

N/161962 2020/04/09 2020/04/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 21

N/161963 2020/04/09 2020/04/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 24

N/161965 2020/04/09 2020/04/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 27

N/161967 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

16

N/161968 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

35

N/161969 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

36

N/161970 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

37
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N/161971 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

41

N/161972 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

42

N/161974 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

16

N/161975 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

35

N/161976 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

36

N/161977 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

37

N/161978 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

41

N/161979 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

42

N/161981 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

16

N/161982 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

35

N/161983 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

36

N/161984 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

37

N/161985 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

41

N/161986 2020/04/09 2020/04/09 梁明輝

LEUNG MING FAI MELVIN

42

N/161988 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

14

N/161989 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

16

N/161990 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

18

N/161991 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

20

N/161992 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

21

N/161993 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

24

N/161994 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

25

N/161995 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

26
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N/161996 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

27

N/161997 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

28

N/161998 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

35

N/161999 2020/04/09 2020/04/09 堅射斬有限公司

SHOOT AND CHOP LIMITED

41

N/162000 2020/04/09 2020/04/09 法馬專業有限責任公司

PROFESSIONAL BY FAMA S.R.L.

03

N/162001 2020/04/09 2020/04/09 法馬專業有限責任公司

PROFESSIONAL BY FAMA S.R.L.

03

N/162003 2020/04/09 2020/04/09 日經國際貿易有限公司 

RIJING INTERNATIONAL TRADING LIMITED

03

N/162006 2020/04/09 2020/04/09 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/162007 2020/04/09 2020/04/09 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/162008 2020/04/09 2020/04/09 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/162009 2020/04/09 2020/04/09 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/162010 2020/04/09 2020/04/09 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/162027 2020/04/09 2020/04/09 Discovery Communications, LLC 35

N/162028 2020/04/09 2020/04/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/162029 2020/04/09 2020/04/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/162030 2020/04/09 2020/04/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/162031 2020/04/09 2020/04/09 Alibaba Group Holding Limited 41

N/162032 2020/04/09 2020/04/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/162034 2020/04/09 2020/04/09 澳門愛唯林負離子油漆有限公司 03

N/162036 2020/04/09 2020/04/09 N.V. Nutricia 05

N/162037 2020/04/09 2020/04/09 N.V. Nutricia 29

N/162041 2020/04/09 2020/04/09 榮信教育文化產業發展股份有限公司

RONSHIN GROUP

09

N/162042 2020/04/09 2020/04/09 榮信教育文化產業發展股份有限公司

RONSHIN GROUP

16

N/162043 2020/04/09 2020/04/09 榮信教育文化產業發展股份有限公司

RONSHIN GROUP

28

N/162045 2020/04/09 2020/04/09 NSE Products, Inc. 35

N/162046 2020/04/09 2020/04/09 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

29
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N/162047 2020/04/09 2020/04/09 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/162048 2020/04/09 2020/04/09 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

32

N/162049 2020/04/09 2020/04/09 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

29

N/162050 2020/04/09 2020/04/09 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/162051 2020/04/09 2020/04/09 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

32

N/162052 2020/04/09 2020/04/09 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

29

N/162053 2020/04/09 2020/04/09 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/162054 2020/04/09 2020/04/09 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

32

N/162061 2020/04/09 2020/04/09 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/162062 2020/04/09 2020/04/09 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/162063 2020/04/09 2020/04/09 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/162064 2020/04/09 2020/04/09 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/162065 2020/04/09 2020/04/09 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.º N/133348

註冊日期 Data de registo 2020/04/09

批示日期 Data de despacho 2020/04/09

權利人 Titular 行之知識產權服務集團有限公司

分類 Classe 45

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“調解；仲裁；法律研究；訴訟服務；”產品的註冊，而批給“知識產

權諮詢；版權管理；知識產權許可；知識產權監督；計算機軟件許可（法律服務）；域名註冊（法律服務）”產品的商標註

冊申請。

編號 N.º N/149596

註冊日期 Data de registo 2020/04/09

批示日期 Data de despacho 2020/04/09

權利人 Titular 國城醫藥有限公司

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“醫腦藥丸”產品的註冊，而批給“藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥

油；藥用軟膏；人用藥；藥物飲料；醫用藥物；藥用膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品”產品的商標註冊申請。
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編號 N.º N/153769

註冊日期 Data de registo 2020/04/09

批示日期 Data de despacho 2020/04/09

權利人 Titular 黃文濱WONG MAN PAN

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“醫用營養品，嬰兒食品，填塞牙孔和牙模用料，消毒劑，消滅有害動物製

劑，殺真菌劑，除莠劑”產品的註冊，而批給“醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，膏藥，繃敷材料”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/158714至N/158718

註冊日期 Data de registo 2020/04/09

批示日期 Data de despacho 2020/04/09

權利人 Titular 黃文濱WONG MAN PAN

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙

模用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑”產品的註冊，而批給“醫用和獸醫用製劑”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/160007

註冊日期 Data de registo 2020/04/09

批示日期 Data de despacho 2020/04/09

權利人 Titular Pias Corporation

分類 Classe 3

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“花露水；潤膚液；肥皂；洗髮液；洗面乳；洗髮精；廁所用肥皂；香

水；芳香劑（香精油）；染髮劑；假睫毛；化妝品組；化妝品；化妝筆；化妝用乳霜；卸妝劑；脫毛劑；脫毛蠟；眉部化妝

品；假指甲；化妝粉（粉底）；眉筆；浸漬化妝水的紙巾；睫毛膏；唇彩；防曬劑；防皺面霜；美白霜；牙齒美白霜；暗瘡面

霜；祛斑霜；牙膏”產品的註冊，只批給“化妝水”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/161244至N/161245

註冊日期 Data de registo 2020/04/09

批示日期 Data de despacho 2020/04/09

權利人 Titular 星加坡鴻威藥業公司SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“藥油，搽劑，油劑（風濕油，傷風油，清涼油）”產品的註冊，只批給

“中西成藥，藥膏，貼劑，治療燒傷製劑，中藥成藥”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/161245

註冊日期 Data de registo 2020/04/09

批示日期 Data de despacho 2020/04/09

權利人 Titular 星加坡鴻威藥業公司SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“藥油，搽劑”產品的註冊，只批給“中西成藥，藥膏，貼劑，治療燒傷

製劑，中藥成藥”產品的商標註冊申請。
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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/133240 2020/04/14 國城醫藥有限公司 05 第214條第2款b）項，結合第215條及第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/146681 2020/04/09 卡達菲兒尼有限公司 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 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/146682 2020/04/09 卡達菲兒尼有限公司 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/146685 2020/04/09 卡達菲兒尼有限公司 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 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/146686 2020/04/09 卡達菲兒尼有限公司 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/146756 2020/04/09 澳門盈南有限公司 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 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/146757 2020/04/09 澳門盈南有限公司 28 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/146758 2020/04/09 澳門盈南有限公司 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/149585 2020/04/14 大樂門（日本）控股有限公司

DYNAM JAPAN HOLDINGS 

CO., LTD.

WEIKE (S) PTE. LTD.

28 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º
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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/150587 2020/04/14 ACCADEMIA NAZIONALE 

DEI SARTORI

41 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/150879 2020/04/14 SAKURA WORKS Inc. 11 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/151858 2020/04/14 Topgolf International, Inc. 09 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/151859 2020/04/14 Topgolf International, Inc. 25 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/151860 2020/04/14 Topgolf International, Inc. 28 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/151861 2020/04/14 Topgolf International, Inc. 35 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/151862 2020/04/14 Topgolf International, Inc. 41 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/151863 2020/04/14 Topgolf International, Inc. 42 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/151864 2020/04/14 Topgolf International, Inc. 43 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/152806 2020/04/14 晶鑽生醫股份有限公司 10 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/152807 2020/04/14 晶鑽生醫股份有限公司 44 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/154074 2020/04/14 戴澤鋒

Tai Chak Fong

06 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/154872 2020/04/14 翔宏有限公司

SIANGHONG CO.,LTD.

08 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/155466 2020/04/14 廣東魔方化妝品有限公司 03 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/155595 2020/04/14 山東優馬能源科技有限公司 33 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
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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/155861 2020/04/02 澳門鑄幣有限公司

MACAU MINT CO. LTD.

14 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/155862 2020/04/02 澳門鑄幣有限公司

MACAU MINT CO. LTD.

40 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/156794 2020/04/14 泰安商業顧問有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/156795 2020/04/14 泰安商業顧問有限公司 05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/159468 2020/04/01 好孩子兒童用品有限公司

Goodbaby Child Products 

Co., Ltd.

35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第204條。

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 o art.º 204.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/008559

(8269-M)

P/008560

(8270-M)

P/008561

(8271-M)

P/008562

(8272-M)

P/009767

(9940-M)

P/009768

(9941-M)

P/009953

(10063-M)

P/009954

(10064-M)

P/009955

(10062-M)

P/009957

(10059-M)

P/013020

(12904-M)

P/013021

(12905-M)

P/013022

(12906-M)

P/013023

(12907-M)

P/014613

(15017-M)

P/014618

(15030-M)

P/014780

(15128-M)

P/014781

(15092-M)

P/014782

(15093-M)

P/014784

(15095-M)

P/014786

(15097-M)

P/014790

(15101-M)

P/015048

(14955-M)

P/015099

(15007-M)

P/015132

(15106-M)

P/015133

(15107-M)

P/015134

(15108-M)

P/015138

(15302-M)

P/015286

(15192-M)

P/015333

(15249-M)

P/015382

(15296-M)

P/015443

(15370-M)

P/015444

(15371-M)

P/015447

(15384-M)

N/002245

N/004370 N/004417 N/004418 N/004419 N/004460 N/004467 N/004586

N/004587 N/004596 N/004625 N/004626 N/004698 N/004699 N/004700

N/004701 N/004702 N/004703 N/004748 N/004749 N/004829 N/005011

N/005012 N/005018 N/005021 N/017200 N/017232 N/017333 N/018705

N/018706 N/019075 N/019076 N/019077 N/019078 N/019079 N/019080

N/019081 N/019082 N/019091 N/019092 N/019093 N/019094 N/019402

N/019403 N/019590 N/019591 N/019592 N/019593 N/019594 N/019870

N/019926 N/019959 N/019960 N/019961 N/020015 N/020041 N/020042

N/020058 N/020076 N/020077 N/020078 N/020079 N/020146 N/020147

N/020148 N/020149 N/020154 N/020155 N/020178 N/020186 N/020187

N/020188 N/020224 N/020225 N/020226 N/020258 N/020264 N/020282

N/020331 N/020386 N/020391 N/020506 N/020507 N/020599 N/020600

N/020601 N/020602 N/020603 N/020682 N/020683 N/020684 N/020757

N/020797 N/021014 N/021186 N/021187 N/021210 N/021277 N/021656
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編號

N.º

N/021657 N/021720 N/021721 N/021722 N/021999 N/022047 N/022193

N/022233 N/022234 N/022251 N/022253 N/022255 N/022256 N/022257

N/022259 N/022260 N/022261 N/022290 N/022291 N/022315 N/022318

N/022330 N/022392 N/061754 N/062225 N/063463 N/063465 N/063474

N/063479 N/063480 N/063491 N/065033 N/065034 N/065035 N/065036

N/065054 N/065055 N/065056 N/065212 N/065332 N/065410 N/065411

N/065412 N/065419 N/065452 N/065453 N/065502 N/065539 N/065551

N/065602 N/065603 N/065604 N/065605 N/065613 N/065781 N/065815

N/065816 N/065873 N/065874 N/065875 N/065877 N/065878 N/065880

N/065887 N/065888 N/065889 N/066084 N/066085 N/066086 N/066102

N/066175 N/066446 N/066447 N/066448 N/066449 N/066455 N/066493

N/066494 N/066496 N/066498 N/066514 N/066515 N/066529 N/066642

N/066643 N/066644 N/066645 N/066870 N/066871 N/066872 N/066873

N/067024 N/067025 N/067074 N/067075 N/067076 N/067082 N/067083

N/067084 N/067342 N/067343 N/067344 N/067347 N/067348 N/067349

N/067362 N/067363 N/067364 N/067365 N/067366 N/067703 N/067705

N/067707 N/067708 N/067798 N/067799 N/067800 N/067858 N/067859

N/067913 N/067914 N/067915 N/067916 N/067917 N/067918 N/067919

N/067920 N/067921 N/067922 N/067982 N/068138 N/068143 N/068144

N/068145 N/068146 N/068147 N/068148 N/068149 N/068150 N/068151

N/068168 N/068238 N/068241 N/068284 N/068285 N/068286 N/068287

N/068288 N/068289 N/068290 N/068291 N/068292 N/068387 N/068395

N/068410 N/068439 N/068604 N/068605 N/068664 N/068666 N/068667

N/068668 N/068669 N/068670 N/068671 N/068672 N/068673 N/068705

N/068706 N/068782 N/068783 N/068784 N/068785 N/068786 N/068787

N/068788 N/068789 N/068790 N/068791 N/068795 N/069051 N/069052

N/069053 N/069054 N/069055 N/069072

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/010761

(10596-M)

N/003135 2020/04/01 更改認別資料

Modificação de 

identidade

The Bridge S.p.A. IL Ponte Pelletteria S.p.A.

P/010761

(10596-M)

N/003135

2020/04/01 更改地址

Modificação de sede

The Bridge S.p.A. Via Codignola 14/16, Scandicci (FI), 

Italy
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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

P/015033

(14928-M)

2020/03/30 轉讓

Transmissão

SOUTHERN 

COMFORT 

PROPERTIES, INC.

Sazerac Brands, LLC, com sede em 

10101 Linn Station Road, Suite 400, 

Louisville Kentucky 40223, United States 

of America

N/004192

N/004194

N/004197

N/004198

N/004199

2020/03/25 更改地址

Modificação de sede

Mitsubishi Tanabe 

Pharma Corporation

3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-

-shi, Osaka 541-8505, Japan

N/007274

N/007275

N/007276

N/007277

N/007278

N/007279

2020/04/03 更改地址

Modificação de sede

Sammy Corporation Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 

1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, 

Tokyo, Japan

N/010840

N/032164

N/032165

N/032166

N/032167

N/032168

N/032169

N/032170

N/032171

N/032172

N/032173

N/047229

N/047230

N/047231

N/050648

N/050862

N/052480

N/052481

N/052482

N/054793

2020/04/01 更改地址

Modificação de sede

APPLE INC. One Apple Park Way, Cupertino, California 

95014, United States of America

N/019240 2020/04/02 轉讓

Transmissão

Compagnie pour le 

Haut Commerce

COMPAGNIE VRANKEN, com sede 

em Château des Castaignes, 51270 

Montmort-Lucy, France

N/020178 2020/03/25 更改地址

Modificação de sede

Bristol-Myers Squibb 

Company

430 East 29th Street, 14th Floor, New 

York New York 10016, United States of 

America

N/020819

N/020820

2020/03/25 更改地址

Modificação de sede

Reiss (Holdings) Limited 12 Picton Place, London, England W1U 

1BW

N/021703 2020/04/03 更改地址

Modificação de sede

艾思妮國際股份有限

公司

中國台灣彰化縣員林市南東里員草路

929號

No. 929, Yuan Tsao Rd., Yuan Lin City, 

Chang Hua County, Taiwan, China

N/022516

N/022517

N/022518

2020/03/30 轉讓

Transmissão

TAG AVIATION 

HOLDING S.A.

TAG Group Limited, com sede em 

Second Floor, No. 4 The Forum, Grenville 

Street, St. Helier, Jersey JE2 4 UF

N/039720

N/146703

2020/04/02 更改地址

Modificação de sede

Famous Amos Chocolate 

Chip Cookie Company, 

LLC

404 W. Harrison Street, Suite 650, 

Chicago, IL 60607, USA

N/039720

N/146703

2020/04/02 轉讓

Transmissão

Famous Amos Chocolate 

Chip Cookie Company, 

LLC

SOREMARTEC S.A., com sede em 16 

Route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

Luxembourg

N/043761

N/043762

N/043763

N/043764

N/043765

N/043766

N/073304

N/073305

2020/03/26 更改地址

Modificação de sede

廣州皇上皇集團股份有

限公司

中國廣東省廣州市黃埔區香荔路198號

1號樓
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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/052261 2020/03/30 轉讓

Transmissão

馮彩萍

Fong Choi Peng

梁金華，地址為巴波沙大馬路18號，

泰豐新邨第三座8樓J

Leong Kam Wa

N/052529

N/052530

2020/03/30 轉讓

Transmissão

拍拍網絡（開曼）股份

有限公司

PAIPAI NETWORK 

(CAYMAN) INC.

上海悅億網絡信息技術有限公司，地

址為中國上海市寶山區紀蕰路588號1

號樓6樓101室

Shanghai Yue Yi Network Information 

Technology Co., Ltd.

N/056237

N/056877

N/056878

N/056879

N/056880

N/056881

N/056882

N/056883

N/056884

N/057759

N/057760

N/058230

N/059832

N/059833

N/059834

N/059940

N/059941

N/062723

N/062724

N/062725

N/063193

N/064183

N/064522

N/064523

N/064524

N/067536

N/067642

N/069532

N/069871

N/069872

N/070079

N/079125

N/079662

N/079665

N/079666

N/079951

N/079952

N/080516

N/080517

N/080518

N/080806

N/106396

N/106397

N/106610

N/106611

N/106612

N/106716

N/106717

N/106718

N/106719

N/106720

N/106721

N/106722

N/106723

N/106934

N/106935

N/106987

N/107064

N/107065

N/107351

N/107352

N/107396

N/107613

N/107638

N/108101

N/108102

N/108103

N/108758

N/108759

N/108760

N/108761

N/108858

N/108859

N/108913

N/108914

N/109187

N/109188

N/109189

N/109317

N/109319

N/109320

N/109321

2020/04/01 更改地址

Modificação de sede

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupert ino, 

California 95014, United States of 

America
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/080807

N/080912

N/081831

N/081832

N/082233

N/082636

N/082637

N/083703

N/084568

N/084736

N/084737

N/085804

N/085805

N/085806

N/085969

N/086039

N/086040

N/087073

N/087101

N/087340

N/087341

N/087402

N/087403

N/089142

N/089198

N/089199

N/090095

N/090117

N/090125

N/090126

N/090476

N/090477

N/090478

N/090479

N/090480

N/090481

N/090482

N/090483

N/090484

N/090485

N/090486

N/090487

N/091710

N/091751

N/092102

N/092255

N/092256

N/092257

N/092983

N/093183

N/109322

N/109323

N/109324

N/109466

N/109467

N/109495

N/109680

N/109739

N/109892

N/109893

N/109894

N/109895

N/109991

N/110526

N/110527

N/110598

N/110635

N/110636

N/110768

N/110769

N/111007

N/111629

N/111630

N/111631

N/111632

N/111785

N/112676

N/113150

N/113917

N/113964

N/113965

N/115334

N/115335

N/115393

N/115471

N/115472

N/115563

N/115564

N/116348

N/116349

N/116350

N/116876

N/116877

N/117014

N/117015

N/117474

N/117475

N/117627

N/117680

N/117745

2020/04/01 更改地址

Modificação de sede

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupert ino, 

California 95014, United States of 

America
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/093184

N/093247

N/093274

N/093275

N/093933

N/093934

N/093935

N/093936

N/094007

N/094008

N/094009

N/094010

N/094011

N/094012

N/094013

N/094014

N/094015

N/094016

N/094975

N/096019

N/096020

N/096021

N/096022

N/096023

N/096024

N/096025

N/096026

N/096027

N/096028

N/096029

N/096030

N/096031

N/096085

N/096086

N/096087

N/096088

N/096337

N/096339

N/096367

N/096368

N/096369

N/096370

N/096708

N/096709

N/096710

N/096711

N/096712

N/096713

N/096714

N/096715

N/117771

N/117772

N/117773

N/117774

N/118541

N/118542

N/118543

N/118544

N/119606

N/119607

N/119970

N/121474

N/121566

N/122377

N/122437

N/122486

N/122584

N/123110

N/123935

N/124056

N/124057

N/124058

N/124059

N/124691

N/124693

N/124704

N/124705

N/124706

N/124790

N/124791

N/124882

N/124883

N/125070

N/125333

N/125334

N/125335

N/126030

N/126212

N/126213

N/126214

N/126215

N/126381

N/127254

N/127255

N/127453

N/127476

N/127547

N/127634

N/127635

N/127636

2020/04/01 更改地址

Modificação de sede

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupert ino, 

California 95014, United States of 

America
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/097190

N/098414

N/098505

N/099078

N/100932

N/100933

N/100934

N/100935

N/100936

N/100937

N/100938

N/100939

N/100940

N/102083

N/102400

N/102401

N/102402

N/102445

N/102947

N/102948

N/103050

N/103051

N/103052

N/103053

N/103054

N/103055

N/103056

N/103057

N/103075

N/103139

N/103265

N/103266

N/103369

N/103370

N/103371

N/103372

N/103373

N/103445

N/103745

N/103746

N/103814

N/103815

N/103816

N/103817

N/104045

N/104152

N/104153

N/104209

N/104376

N/104551

N/127845

N/127846

N/127847

N/127848

N/127849

N/127850

N/127881

N/127882

N/127934

N/128071

N/128136

N/128137

N/128138

N/128139

N/128140

N/128264

N/128295

N/128432

N/128541

N/128542

N/128663

N/128793

N/129038

N/129039

N/129040

N/129041

N/129141

N/129142

N/129745

N/130909

N/130917

N/131063

N/131064

N/131140

N/131141

N/131142

N/131143

N/131144

N/131145

N/131337

N/131338

N/131339

N/131446

N/131678

N/131974

N/131975

N/131976

N/131977

N/131978

N/131979

2020/04/01 更改地址

Modificação de sede

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupert ino, 

California 95014, United States of 

America
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/104552

N/105154

N/105206

N/105250

N/105329

N/105330

N/105422

N/105423

N/105688

N/106037

N/106038

N/106039

N/106215

N/106241

N/106242

N/106393

N/106394

N/106395

N/132626

N/134156

N/134442

N/134443

N/134444

N/134445

N/134446

N/134447

N/134448

N/134449

N/134553

N/134554

N/134555

N/134556

N/134557

N/134558

N/134559

N/134675

2020/04/01 更改地址

Modificação de sede

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupert ino, 

California 95014, United States of 

America

N/066508

N/066509

2020/03/25 更改地址

Modificação de sede

JEEVES 

INTERNATIONAL 

LIMITED

Timpson House Claverton Road, 

Roundthorn Industrial Estate, Manchester, 

England, M23 9TT, United Kingdom

N/067811

N/067812

N/067813

N/067814

2020/03/26 更改地址

Modificação de sede

豆咖啡集團私人有限

公司

KOI CAFÉ 

GROUP(S) PTE LTD

2 Serangoon North Avenue 5, # 06-02, 

Singapore (554911)

N/078336

N/081342

N/084315

N/084316

N/084317

N/084318

N/084319

N/084320

N/084321

N/084322

N/084323

N/084363

N/084364

2020/04/01 更改地址

Modificação de sede

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 

95014, United States of America

N/089739

N/089740

N/089741

N/089742

N/089743

N/089744

N/089745

N/089746

N/089747

N/089748

N/089749

N/089750

2020/03/30 轉讓

Transmissão

SK Networks Co., Ltd. 株式會社韓纖，地址為韓國首爾特別

市江南區島山大路523（清潭洞）

HANDSOME CORP., com sede em 

(Cheongdam-dong) 523, Dosan-Daero, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

N/099503

N/099504

2020/03/25 轉讓

Transmissão

Television OnStream 

LLC

Apple Inc., com sede em One Apple Park 

Way, Cupertino, California 95014, United 

States of America

N/103359 2020/04/02 更改認別資料

Modificação de 

identidade

廈門美柚信息科技有限

公司

廈門美柚股份有限公司

XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

N/103964

N/103965

N/103966

N/103967

N/103968

N/103969

2020/03/25 更改地址

Modificação de sede

Penguin Books Limited 20 Vauxhall Bridge Road, London, 

England SW1V 2SA
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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/111999 2020/03/25 轉讓

Transmissão

Satin Straits Sdn Bhd L&S Cosmetics and Toiletries (M) Sdn 

Bhd, com sede em  C-6-3A, Capital 3, 

No. 2, Jalan PJU 1A/7A, Oasis Square, 

Ara Damansara, 47301, Petaling Jaya, 

Selangor, Malaysia

N/117581

N/117582

N/117583

N/117584

N/117585

N/117586

N/117587

N/117588

N/148909

2020/04/02 更改認別資料

Modificação de 

identidade

廈門美柚信息科技有限

公司

XIAMEN MEIYOU 

INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., 

LTD.

廈門美柚股份有限公司

XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

N/118431

N/118432

N/118433

N/118434

N/118435

N/118436

N/118437

N/118438

N/118439

N/118440

N/118441

N/118442

N/118443

N/118444

N/118445

N/118446

N/118447

N/118448

N/118449

N/118450

N/118451

N/118452

N/118453

N/118454

2020/03/26 更改地址

Modificação de sede

杭州有贊科技有限公司 中國浙江省杭州市西湖區西溪路698號

6幢102室

N/123720

N/123721

2020/04/01 更改地址

Modificação de sede

M. Pablo-Antonio 

FERNANDEZ 

GUTIERREZ

2775 NW 49th Avenue – Suite 205 

#119, Ocala, Florida 34482, USA

N/126351 2020/03/25 轉讓

Transmissão

SUNMAX 

BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD.

HORIEN INTERNATIONAL CO., LTD., 

com sede em No. 485, Sec 1, Zhangshui 

Road, Xiushui Township, Changhua 

County 50447, Taiwan, China

N/134679 2020/03/30 轉讓

Transmissão

東日日本物業顧問有限

公司

TY PROPERTY 

JAPAN LIMITED

東日日本物業顧問香港有限公司，地

址為香港九龍長沙灣道778-784號香港

中心27樓2701-05室

TY PROPERTY HK LIMITED, com 

sede em Room 2701-5, 27/F Clifford 

Centre, 778-784 Cheung Sha Wan Road, 

Kowloon, Hong Kong

N/143603

N/143604

N/154210

N/154211

2020/04/02 更改認別資料

Modificação de 

identidade

山東街景店車新能源科

技股份有限公司

山東街景智能製造科技股份有限公司

2020/04/02 更改地址

Modificação de sede

山東街景店車新能源科

技股份有限公司

中國山東省濰坊經濟開發區古亭街

11666號

N/159192 2020/03/30 轉讓

Transmissão

Mirco Co., Ltd. 榎原 幸治，地址為日本國埼玉縣春日

部市備後東2-17-81

Koji ENOHARA, com sede em 2-17- 

-81, Bingohigashi, Kasukabe-shi, 

Saitama 344-0032 Japan
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部分放棄

Renúncia parcial

編號

N.º

批示日期

Data de 

despacho

權利人

Titular

放棄部分

Parte 

renunciada

N/133528 2020/04/14 深圳市固勝智能科技有限公司 電力煮咖啡機。

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/161869 2020/03/02 Discovery Communications, LLC Jaguar Land Rover Limited

N/161872 2020/03/02 Discovery Communications, LLC Jaguar Land Rover Limited

N/163139 2020/04/07 新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司 Stephen Allan Sanderson

N/163140 2020/04/07 新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司 Stephen Allan Sanderson

N/163141 2020/04/07 新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司 Stephen Allan Sanderson

N/163359 2020/04/01 梁寶泉

LEONG POU CHUN

曾琦

Chang Kei

N/163360 2020/04/01 梁寶泉

LEONG POU CHUN

曾琦

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/000301

申請日 Data de pedido : 2020/04/01

申請人 Requerente : Ultra Clean - Serviços de Tratamento de 

Resíduos, Limitada

地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 

181-187-Centro Comercial do Grupo Brilhantismo, 12.º andar 

V Macau

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo 

as leis de Macau

行業 Actividade : Prestação de serviços de gestão de resíduos, 

construção civil e consultadoria de projectos relacionados 

com gestão ambiental.

名稱或標誌 Nome ou Insígnia : 

標誌顏色 Cores de insígnia : Azul pantone (2119C); Vermelho 

pantone (186C); Preto pantone (432C).
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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

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

登記日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

E/000297 2020/04/09 2020/04/09 澳葡投資推廣有限公司

MACAU PLOPS INVESTIMENTO E PROMOÇÃO COMPANHIA LIMITADA

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、

第一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權

局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》

第四條及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, apro-

vado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conju-

gados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre 

a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de 

Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir a extensão de 

pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º : J/003591

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/02/15

[71] 申請人 Requerente : 華一科技有限公司

 Infotronic Technology Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘中海日升中心23樓G室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72] 發明人 Inventor : 鄭光業, 楊錦泉, 梁偉基, 梁國成

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201680016238.0，申請日

Data de pedido 2016/10/12，公佈號N.º de anúncio CN 

108027950A，2018/05/11

[51] 分類 Classificação : G06Q50/08, H04W4/021, H04W4/38

[54] 標題 Título : 基於位置的質量保證系統。

 Sistema de garantia de qualidade baseado em localização.

[57] 摘要 Resumo : 一種基於位置的質量保證系統以及通過

用就地定位和裝配的傳感器和具有可拆卸或內置傳感器

的個人防護設備來進行的無綫交互（M2M）來在工作空

間中收集與位置、環境狀况、時間，工人和行為相關的數

據的方法，所述數據無綫傳輸到遠程服務器來進行大數

據分析，以便增進所述工作空間中的安全措施、工作流

程、勞動力、工人出勤和工程項目的有效通信和管理。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2016/06/13，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 16106796.5

[21] 編號 N.º : J/003956

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/12/16

[71] 申請人 Requerente : 生物蛋白有限公司

 BIOATLA, LLC
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 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州聖地亞哥托雷亞那路

11010號，郵編92121

 11085 Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 

92121, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 杰．M．肖特

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201880015762.5，申請日

Data de pedido 2018/01/03，公佈號N.º de anúncio CN 

110382543A，2019/10/25

[51] 分類 Classificação : C07K16/28, C07K14/00, G01N33/50, 

A61K47/68

[54] 標題 Título : 用於治療衰老細胞的蛋白治療劑。

 Agentes terapêuticos de proteínas usados no tratamen-

to de células senescentes.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了產生條件活性蛋白的方法，

該蛋白靶向衰老細胞並且在衰老細胞的細胞外環境中具

有條件活性。該方法包括使用演變的蛋白的文庫的發現

方法和使用生理濃度的體液組分的測試。本發明還公開

了用於殺死或去除衰老細胞的條件活性蛋白，使用這些

條件活性蛋白的藥物組合物和使用該藥物組合物治療與

年齡相關的疾病、病症或障礙的方法。條件活性蛋白可

以進一步演變，與其他分子綴合，被掩蔽，通過連接可切

割部分而降低活性。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2017/01/03，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/441,745

 2017/05/23，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/509,830

[21] 編號 N.º : J/003982

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/03

[71] 申請人 Requerente : 株式會社綠十字

 GREEN CROSS CORPORATION

 地址 Endereço : (Bojeong-dong) 107, Ihyeon-ro 30beon-

-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

[71] 申請人 Requerente : 株式會社醫用基因生物

 MEDIGENEBIO CORPORATION

 地址 Endereço : (Bojeong-dong) 107, Ihyeon-ro 30be-

on-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, 

Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

[72] 發明人 Inventor : 奧山虎之 OKUYAMA, Torayuki, 陳

東奎 JlN, Thong-Gyu, 卞漢烈 BYUN, Han-Yeu, 徐辰

旭 SEO, Jin-Wook, 李秉柱 LEE, Byoung-Ju, 金龍哲 

KIM, Yong-Ch, 張仁寧 JANG, In-Young, 李圭鉉 LEE, 

Kyuhyun

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201680076842.2，申請日

Data de pedido 2016/12/21，公佈號N.º de anúncio CN 

108430494A，2018/08/21

[51] 分類 Classificação : A61K38/43, A61K9/00

[54] 標題 Título : 用於治療亨特綜合征的方法和組合物。

 Métodos e composições utilizadas para tratamento da 

síndrome de Hunter.

[57] 摘要 Resumo : 本發明尤其提供了用於有效治療亨特綜

合征的用於CNS遞送艾杜硫酸酯酶-β（人重組艾杜糖醛

酸-2-硫酸酯酶蛋白）的組合物和方法。本發明提供的組

合物和方法不僅在腦和脊髓中而且在外周組織（包括心

臟、肝、脾、肺和腎）中有效地減輕症狀。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2015/12/30，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/272,843

 2016/08/02，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/369,970

[21] 編號 N.º : J/003988

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/07

[71] 申請人 Requerente : 武田藥品工業株式會社

 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LI-

MITED

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi, 4-Chome, Chuo-Ku, 

Osaka-Shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 寺尾嘉人, 高橋昌志, 原亮磨, 日高功介, 

古川英紀, 山﨑健, 河西靜夫

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201880022971.2，申請日

Data de pedido 2018/03/29，公佈號N.º de anúncio CN 

110461828A，2019/11/15

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/12, C07D209/54, 

A61K31/404, A61P9/00

[54] 標題 Título : IP6K抑制劑。

 Inibidores de IP6K.

[57] 摘要 Resumo : 本發明的目的是提供具有IP6K抑制作用

的雜環化合物，並且該化合物預期用作例如心力衰竭、糖

尿病等的疾病的預防劑或治療劑。本發明涉及一種由式

（I）表示的化合物或其鹽，其中每個符號如說明書中所

定義，其具有I P6K抑制作用并預期用作例如心力衰竭、

糖尿病等的疾病的預防劑或治療劑。
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2017/03/30，日本 Japão，編號

N.º 2017-066579

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/004005

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/20

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : 百時美施貴寶公司

 Bristol-Myers Squibb Company

 地址 Endereço : Patent Department, Route 206 & Pro-

vince Line Road, Princeton, NJ 08543, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : M．M．米勒, C．馬佩利, M．P．艾倫, M．

S．鮑舍, K．M．博伊, E．P．吉利斯, D．R．蘭利, E．馬爾, 

M．A．波里爾, N．桑維, L-Q．孫, D．J．坦尼, K-S．楊, J．

朱, P．C．里德, P．M．斯科拉

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480027014.0，申請

日Data de pedido 2014/03/13，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105209479B，2019/11/26

[51] 分類 Classificação : C07K7/56, C07K7/08, A61K38/12, 

G01N33/68

[54] 標題 Título : PD-1/PD-L1相互作用的大環抑制劑。

 Inibidores macrocíclicos de interacções de PD-1/PD-L1.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供新穎的大環肽，其抑制PD-1/

PD-L1及PD-L1/CD80蛋白質／蛋白質相互作用，且因此

適用於改善各種疾病，包括癌症和感染性疾病。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/03/15，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/794,589

 2013/12/19，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/918,184

 2014/03/10，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 14/201,977

[21] 編號 N.º : J/004006

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/20

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : 百時美施貴寶公司

 Bristol-Myers Squibb Company

 地址 Endereço : Patent Department, Route 206 & Pro-

vince Line Road, Princeton, NJ 08543, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : J．R．科爾特, I．德盧卡, 方天安, 楊武, 王

裕豐, A．K．迪爾格, K．B．帕比塞蒂, W．R．尤因, 朱曄恒, 

R．R．韋克斯勒, D．J．P．品托, M．J．奧瓦特, 利昂．M．史

密斯二世

 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 ZL201580006495.1，申請

日Data de pedido 2015/01/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105980384B，2019/11/15

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/08, C07D487/08, 

A61K31/529, A61P7/00

[54] 標題 Título : 作為因子XIA抑制劑的具有雜環P2’基團

的大環化合物。

 Compostos macrocíclicos contendo grupos heterocíclicos 

P2’ como inibidores do factor XIA.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供式（I）化合物或其立體異構

體、互變異構體或藥用鹽，其中所有變量均如本文中所定

義。這些化合物為選擇性因子XIa抑制劑或FXIa及血漿

激肽釋放酶的雙重抑制劑。本發明還涉及包含這些化合

物的藥物組合物及使用其治療血栓栓塞性和／或炎性病

症的方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/01/31，美國 Estados Unidos da 

América，編號N.º 61/933,942

 2014/10/01，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/058,293
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[21] 編號 N.º : J/004007

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/20

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : 杏林製藥株式會社

 KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 6, Kanda Surugadai 4-chome, Chiyoda-

-ku, Tokyo 1018311, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 高橋裕保, 齋藤佳史, 津田浩輔, 柴崎

光人, 大畠康平

 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 ZL201480064964.0，申請

日Data de pedido 2014/11/27，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105814019B，2019/12/06

[51] 分類 C las s i f icação : C07D207/273, A61K31/4015, 

A61K31/4025, A61K31/403, A61K31/42, A61K31/423, 

A61K31/427, A61K31/428, A61K31/4439, A61K31/497, 

A61K31/506, A61P9/00, A61P11/00, A61P25/00, 

A61P25/04, A61P29/0 0, A61P31/04, A61P31/18, 

A61P35/00, A61P37/08, A61P43/00, C07D209/54, 

C07D401/04, C07D401/12, C07D403/12, C07D405/04, 

C07D405/12, C07D409/04, C07D409/12, C07D413/12, 

C07D417/12, C12N15/09

[54] 標題 Título : 脲衍生物、或其藥理學上所容許的鹽。

 Derivado da ureia ou seu sal farmacologicamente acei-

tável.

[57] 摘要 Resumo : 提供具有甲酰基肽受體樣1（FPRL1）激

動劑作用的化合物。涉及以通式（I）表示的化合物、或

其藥理學上所容許的鹽。另外，本發明還涉及含有以通式

（I）表示的化合物、或其藥理學上所容許的鹽的醫藥品

組合物及其醫藥用途。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2013/11/29，日本 Japão，編號

N.º 2013-245502

[21] 編號 N.º : J/004008

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/20

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : ATH澳大利亞私人有限公司

 ATH (AUSTRALIA) PTY LTD

 地址 Endereço : 36 Adrian Court, Carlingford, New 

South Wales 2118, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

[72] 發明人 Inventor : A.J.奇瑟姆, N.德盧卡

 國家知識產權局發明專利 Patente de Invenção da DNPI : 

專利號N.º de patente ZL201680016742.0，申請日Data 

de pedido 2016/02/05，授權公告號N.º de anúncio da 

concessão CN 107407680B，2019/11/01

[51] 分類 Classificação : G01N33/574

[54] 標題 Título : 用於檢測疾病的包括含汞試劑的製劑。

 Formulações compreendendo reagentes com mercúrio 

para detectar doenças.

[57] 摘要 Resumo : 本文中公開了用於檢測患者中指示疾病

的物質的製劑。製劑包括含汞試劑，其在與來自患者的流

體樣品接觸時以比色的方式表明所述流體樣品是否含有

所述物質。含汞試劑包含在不流動的載體中，所述不流動

的載體在暴露於流體樣品時導致基本上所有的含汞試劑

和流體樣品的快速混合。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2015/02/05，澳大利亞 Austrália，編

號N.º 2015900347

[21] 編號 N.º : J/004009

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/20

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : 小野藥品工業株式會社

 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-5, Doshomachi 2-Chome, Chuo-Ku, 

Osaka-Shi, Osaka 541-8526 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 竹內淳, 板穀敏, 井倉誠泰, 東野勝人, 

木島秀臣, 小野靜香, 康廣徹也, 長浦健

 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 ZL201580044302.1，申請

日Data de pedido 2015/08/17，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106573913B，2019/11/19

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/12, A61K31/506, 

A61K45/00, A61P1/04, A61P11/02, A61P13/02, A61P17/04, 

A61P17/06, A61P25/02 , A61P25/06, A61P29/0 0, 

A61P35/00, A61P37/08, A61P43/00, C07D401/14

[54] 標題 Título : 抑制Trk的化合物的酸加成鹽。

 Sal de adição de ácido do composto inibidor de Trk.

[57] 摘要 Resumo : 為了提供Trk相關疾病的預防劑和／或治

療劑，本發明提供具有選擇性Trk抑制活性、持續抑制

NGF血管通透性增加并且不具有藥物相互作用、而且相

對游離碱具有優異的溶解性和吸收性的化合物。本發明

的化合物具有選擇性Trk抑制活性，持續抑制NGF血管

通透性增加，不具有藥物相互作用，相對游離碱具有優異

的溶解性和吸收性，因此可用作Trk-相關疾病的預防劑

和／或治療劑。

[30] 優先權 P r ior idade : 2014/08/18，日本 Japão，編號

N.º 2014-165622



N.º 19 — 6-5-2020  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6373

[21] 編號 N.º : J/004010

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/20

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : 杜比國際公司

 DOLBY INTERNATIONAL AB

 地址 Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

[72] 發明人 Inventor : 邁克爾．霍羅威茨

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201611136169.5，申請

日Data de pedido 2011/12/28，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106791831B，2019/11/22

[51] 分類 Classificação : H04N19/105, H04N19/70, H04N19/46, 

H04N19/61, H04N19/117, H04N19/174, H04N19/82, 

H04N19/436

[54] 標題 Título : 編碼方法、解碼方法、編碼或解碼設備、存

儲介質。

 Métodos de codificação, métodos de decodificação, 

dispositivos de codificação ou de decodificação, mídia 

de armazenamento.

[57] 摘要 Resumo : 本公開涉及用於選擇性地破壞視頻編碼

中的預測的方法和系統。描述了在視頻編碼和。或解碼

中允許選擇性地破壞跨視頻圖像的不同段之間的段邊

界的預測和。或環內濾波的技術。無論是否可以跨段邊

界地應用相關聯的預測或環路濾波工具，高級語法元素

（例如參數集或片報頭）都可以包括向編碼器和。或解

碼器發送信號的一個或多個指示。響應於該一個或多個

指示，然後編碼器和。或解碼器可以相應地控制預測或

環路濾波工具。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2010/12/28，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/427,569

 2011/12/23，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 13/336,475

[21] 編號 N.º : J/004012

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : 正大天晴藥業集團股份有限公司

 地址 Endereço : 中國江蘇省連雲港市鬱州南路369號，

郵編222062

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 丁照中, 吳顥, 孫飛, 吳立方, 楊玲

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580041989.3，申請

日Data de pedido 2015/08/14，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106661034B，2019/11/29

[51] 分類 Classificação : C07D487/04, A61K31/519, A61P31/12

[54] 標題 Título : 作為TLR7激動劑的吡咯并嘧啶化合物。

 Compostos de pirrolopirimidina usados como agonista 

do TLR7.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及作為TLR7激動劑的吡咯并

嘧啶化合物，具體涉及式（I）化合物或其藥學上可接受的

鹽、其製備方法、含有該類化合物的藥物組合物、及其用

於製備抗病毒藥物的用途。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2014/08/15，中國 Ch ina，編號

N.º 201410405136.0

 2015/07/06，中國 China，編號N.º 201510392499.X

[21] 編號 N.º : J/004013

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : 理森製藥股份公司

 Rhizen Pharmaceuticals S.A.

 地址 Endereço : Fritz Courvoisier 40, CH-2300, La Chaux 

de Fonds, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[72] 發明人 Inventor : 買雅潘．木特胡帕拉尼亞潘MUTHU-

PPALANIAPPAN, Meyyappan, 斯里坎坦．維斯瓦納

德哈 VISWANADHA, Srikant, 坎西克蘭．Vs．瓦拉納

西 VARANASI, Kanthikiran, Vs., 伽雅特里．斯瓦魯

普．買里卡普地 MERIKAPUDI, Gayatri, Swaroop, 斯

瓦魯普．庫馬爾．V．S．瓦卡拉恩卡 VA K K A LA NK A, 

Swaroop, Kumar, V.S.

 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 ZL201510114126.6，申請

日Data de pedido 2010/10/07，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104788430B，2019/10/22

[51] 分類 Classificação : C07D403/12, C07D401/12, C07D401/14, 

C07D471/04, C07D473/34, C07D473/08, A61K31/4184, 

A61K31/4196, A61K31/4709, A61K31/498, A61K31/4155, 

A61K31/437, A61K31/52, A61K31/522, A61P29/00, 

A61P35/0 0, A61P37/06, A61P37/08, A61P11/0 0, 

A61P19/02 , A61P1/0 0, A61P11/02 , A61P11/0 6 , 

A61P25/28, A61P17/06, A61P19/08, A61P13/12 , 
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A61P1/16, A61P9/14, A61P17/00, A61P21/00, A61P15/02, 

A61P19/10, A61P37/02, A61P27/02, A61P3/10, A61P5/00, 

A61P15/0 0, A61P 25/16 , A61P 25/14, A61P 9/0 0, 

A61P3/06, A61P9/10, A61P35/02

[54] 標題 Título : 吡唑衍生物鈣釋放激活鈣通道調節劑及非

小細胞肺癌的治療方法。

 Moduladores de derivados de pirazóis do canal de cál-

cio activado por liberação de cálcio e métodos para tra-

tamento de cancro do pulmão de células não pequenas.

[57] 摘要 Resumo : 公開了新型鈣釋放激活鈣（CRAC）通道

抑制劑、其製備方法、含有其的藥物組合物和使用其的治

療方法。本公開還涉及用CR AC抑制劑治療非小細胞肺

癌（NSC LC）的方法，并且涉及鑒定用於治療和診斷癌

症的治療劑的方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2009/10/08，印度 Índ ia，編號

N.º 2439/CHE/2009

 2009/10/30，印度 Índia，編號N.º 2636/CHE/2009

 2009/12/01，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/265,540

 2010/01/25，印度 Índia，編號N.º 158/CHE/2010

 2010/06/02，印度 Índia，編號N.º 1513/CHE/2010

 2010/06/02，印度 Índia，編號N.º 1514/CHE/2010

 2010/08/19，印度 Índia，編號N.º 2385/CHE/2010

[21] 編號 N.º : J/004014

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : 日東電工株式會社

 NITTO DENKO CORPORATION

 地址 Endereço : 1-2, Shimohozumi 1-chome lbaraki-

-shi Osaka, 567-8680 (JP), Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : X．金, L．餘, H．高橋, Y．田中, Y．新

津, E．范斯坦, S．艾弗肯-納馳姆, H．卡林斯基, I．邁特, 

S．埃爾利赫, E．C．斯奎爾斯, N．陳

 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 ZL201610933223.2，申請

日Data de pedido 2010/12/08，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106701757B，2019/11/01

[51] 分類 Classificação : C12N15/113

[54] 標題 Título : HSP47表達的調節。

 Modulação da expressão de HSP47.

[57] 摘要 Resumo : 本文提供了調節靶基因，尤其是熱休克

蛋白47（h sp47）的表達的組合物、方法和試劑盒。所述

組合物、方法和試劑盒可包括調節編碼h s p47的基因，

例如編碼人h s p47的基因的核酸分子（例如，短干擾核

酸（siNA）、短干擾R NA（siR NA）、雙鏈R NA（dsR-

NA）、微RNA（miRNA）或短髮夾RNA（shRNA））。

本文公開的所述組合物和方法也可用於治療與hsp47相

關的病狀和病症，例如肝纖維化、肺纖維化、腹膜纖維化

和腎纖維化。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2009/12/09，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/285,149

 2010/02/23，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/307,412

 2010/08/09，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/372,072

[21] 編號 N.º : J/004015

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : 百利遊戲有限公司

 Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6601 South Bermuda Road, Las Vegas, 

NV 89119, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 哈文．A．馬瑟 MERCER, Haven A., 

特洛伊．D．尼爾森 NELSON, Troy D., 詹姆士．P．荷

吉森 HELGESEN, James P., 保羅．K．史屈普 SCHE-

PER, Paul K., 賈莫．哈尼．寇蒂法尼 KOTIFANI, Ja-

mal Hani, 喬治．費凱特 FEKETE, Georg

 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 ZL201680056111.1，申請

日Data de pedido 2016/09/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 108697927B，2019/12/17

[51] 分類 Classificação : A63F5/00, A63F7/24, A63F7/26, 

A63F7/34

[54] 標題 Título : 輪盤球發射系統。

 Sistema de lançamento de bolas de roleta.

[57] 摘要 Resumo : 公開了用於將輪盤球自動發射到輪盤輪

的球道中的設備、系統和方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2015/09/25，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 14/865,592
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[21] 編號 N.º : J/004017

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : 眼驗股份有限公司

 EYEVERIFY INC.

 地址 Endereço : 1740 Main Street, Suite 100, Kansas 

City, MO 64108, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : S．K．薩里帕勒 SARIPALLE, SASHI, 

K., V．格特木庫拉 GOTTEMUKKULA, VIKAS, R．

R．德拉赫沙尼 DERAKHSHANI, REZA, R.

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680060614.6，申請

日Data de pedido 2016/09/09，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 108351961B，2019/11/01

[51] 分類 Classificação : G06K9/00, G06K9/46, G06K9/62

[54] 標題 Título : 以圖像為基礎的生物識別系統及計算機實

施方法。

 Sistemas biométricos baseados em imagens e métodos 

de práticas computadorizadas.

[57] 摘要 Resumo : 本文描述用於眼部血管、眼周及面部區域

的生物識別注冊及驗證技術。可基於面部區域的圖像中

經識別的眼部區域的尺寸來界定眼周圖像區域。可使用

圖案化直方圖特徵描述符的組合來針對所述眼部及眼周

區域中的關注點產生特徵描述符。可基於以圍繞所述關

注點的紋理為基礎所計算的區域值分數來確定所述區域

的質量度量。一種用於基於所述眼部及眼周區域來計算

匹配分數的生物識別匹配過程可逐步包含額外眼周區域

以獲得更大匹配可信度。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2015/09/11，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/217,660

[21] 編號 N.º : J/004018

[22] 申請日 Data de pedido : 2020/01/24

[24] 批示日 Data de despacho : 2020/04/09

[73] 權利人 Titular : 眼驗股份有限公司

 EYEVERIFY INC.

 地址 Endereço : 1740 Main Street, Suite 100, Kansas 

City, MO 64108, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 雷扎．德拉克沙尼 DERAKHSHA-

NI, REZA, 維卡斯．格特木庫拉 GOTTEMUKKULA, 

VIKAS, 凱茜．休利特 HUGHLETT, CASEY

 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 ZL201610115192.X，申請

日Data de pedido 2013/07/02，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105787454B，2019/12/20

[51] 分類 Classificação : G06K9/00

[54] 標題 Título : 用於生物特徵驗證的方法和系統。

 Método e sistema para verificação da autenticação bio-

métrica.

[57] 摘要 Resumo : 本申請案涉及用於生物特徵驗證的紋理

特徵的方法和系統。本說明書描述與基於眼睛的圖像的

生物特徵驗證有關的技術。一般來說，本說明書中所描

述的標的物的一個方面可體現於方法中，所述方法包含

獲得來自眼睛的第一圖像的一個或一個以上圖像區。所

述圖像區中的每一者可包含所述眼睛的眼白的相應部分

的視圖。所述方法可進一步包含將若干相異過濾器應用

到所述圖像區中的每一者以產生所述區的多個相應描述

符。所述若干相異過濾器可包含卷積過濾器，所述卷積過

濾器各自經配置以描述眼睛脉管系統的一個或一個以上

方面，且組合起來描述特徵空間中的可見眼睛脉管系統。

可基於所述所產生的描述符且基於與眼睛脉管系統的第

二圖像相關聯的一個或一個以上描述符確定匹配分數。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2012/08/10，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 13/572,188

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/003184 2020/04/09 轉讓

Transmissão

麥格尼特諮詢公司

MAGNET CONSULTING, INC.

Fortiss, LLC, com sede em 1100 S. Flower St., 

Ste 3100, Los Angeles, CA 90015-2127, U.S.A.
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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/001586

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/16

[71] 申請人 Requerente : 尊博科技股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣台中市西屯區工業區38路210

號5樓之6，5樓之8，6樓之1，6樓之2

[72] 發明人 Inventor : 許順宗, 王章義, 吳彥緻, 賴彥成

[51] 分類 Classificação : G07F17/32

[54] 標題 Título : 一種提升賠率的遊戲獎勵系統。

 Um tipo de sistema de prémio de jogo do aumento de 

probabilidades.

[57] 摘要 Resumo : 本發明為一種提升賠率的遊戲獎勵系統，

其藉由一處理單元通知一倍率提升單元產生至少一提升

賠率，並依據該些提升賠率的數量，選擇對應數量的遊

戲結果，依據該些提升賠率，讓該些遊戲結果的賠付賠

率調整為較高的數值；且該處理單元可當遊戲結果產生

單元產生的遊戲結果或該倍率提升單元選擇的該些遊戲

結果符合一指定圖案時，讓該倍率提升單元再次產生該

些提升賠率而增加該些提升賠率的數量；據此藉由讓更

多的遊戲結果可以增加賠率，而吸引玩家進行投注，以滿

足增加遊戲營業額的需求。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : I/001588

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/05

[71] 申請人 Requerente : Fresh Idea Global Limited

 地址 Endereço : Unit C, 19/F., Entertainment Building, 

30 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

[72] 發明人 Inventor : Jay Chun

[51] 分類 Classificação : A63F9/34

[54] 標題 Título : 用於電子博彩遊戲機的博彩遊戲器具的翻

滾設備。

 Equipamento de rolamento de aparelho de jogos de for-

tuna e azar para máquina electrónica de jogos de fortu-

na e azar.

[57] 摘要 Resumo : 改進的系統、設備和方法，用於以隨機、

可靠的方式翻滾諸如骰子的博彩遊戲器具。器具翻滾平

臺可容納於與電子博彩遊戲機相關的容器中。該容器至

少是部分透明的，從而使用戶（例如，博彩遊戲玩家）能

觀察到器具翻滾。該器具翻滾平臺可用於從一面向相反

的一面翻滾器具（例如，骰子），反之亦然。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2018/10/22，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 16/167/455

[21] 編號 N.º : I/001621

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/08/06

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

 Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 

3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 小山 雅樹 OYAMA, Masaki, 陣內 俊

和JINNOUCHI, Toshikazu

[51] 分類 Classificação : G07F17/32

[54] 標題 Título : 信息處理裝置及遊戲程序。

 Dispositivo de processamento de informações e programa 

de jogos.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種信息處理裝置及程序，

其在對伴隨抽選的遊戲的結果所賦予的獎賞中設置多種

獎賞量的情况下，用於簡化其控制程序的構建。在反複執

行投幣遊戲的過程中，每當符號顯示區域（21）中重新配

置“U P”符號時，根據合計分數、即重新配置在符號顯

示區域（21）的“RED V”符號的個數所對應的分數以及

“BLUE V”符號的個數所對應的分數的合計分數而賦

予的獎賞增加，能夠頻繁地增加可能被賦予的獎賞量，

從而設置多種獎賞量。
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2018/11/02，日本 Japão，編號

N.º 2018-207647

[21] 編號 N.º : I/001629

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/10/22

[71] 申請人 Requerente : OPUS MEDICAL THERAPIES, 

LLC

 地址 Endereço : 1252 Swims Valley Drive, Atlanta, GA 

30327, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : RAJAGOPAL, Vivek, SARABIA, 

Jaime Eduardo, LlAO, Yenchin

[51] 分類 Classificação : A61F2/24, A61F2/76

[54] 標題 Título : 用於二尖瓣的經導管錨定裝置、二尖瓣以及

相關方法。

 Dispositivo de ancoragem por tubo utilizado para vál-

vula mitral, válvula mitral e os respectivos métodos.

[57] 摘要 Resumo : 將經導管的心臟瓣膜植入心臟中瓣膜部

署位置的醫療裝置以及相關植入和遞送方法。將錨經血

管內引入心臟並使用錨遞送系統和遞送纜植入到心臟

壁。第二遞送系統引入系繩，其與植入的錨和經導管的心

臟瓣膜偶聯。經導管的心臟瓣膜包括頂部或底部邊緣，

其定位的位置符合部署位置處的心房底。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2018/10/22，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/748,563

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/001471 2020/04/08 2020/04/08 Fresh Idea Global Limited

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/001582 2020/04/07 天使遊戲紙牌股份有限公司

ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

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
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001585 2020/04/07 天使遊戲紙牌股份有限公司

ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

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

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/000263

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[71] 申請人 Requerente : 三郎國際貿易工程有限公司

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路24號宏基大廈

10樓Q室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

[72] 發明人 Inventor : 張學術

[51] 分類 Classificação : A45C11/24

[54] 標題 Título : 一種弧形滑蓋籌碼盤。

 Uma bandeja para fichas com tampa deslizante em for-

ma de arco.

[57] 摘要 Resumo : 本實用新型公開了一種弧形滑蓋籌碼盤，

包括盤體，放置在所述盤體內的活動盤，與所述盤體活

動連接的盤蓋，所述盤蓋成型為弧形，所述盤體頂部安

裝有限位蓋，所述限位蓋為中間鏤空的框體，所述限位

蓋底部後端成型有槽孔，所述盤蓋安裝在所述限位蓋與

盤體之間，所述盤蓋穿過所述限位蓋的槽孔與所述盤體

滑動連接。本實用新型通過設置帶弧形的盤蓋，將盤蓋

安裝在盤體與限位蓋中間，帶弧形的盤體可以在限位蓋

的作用下與盤體滑動連接，盤蓋即可方便打開或關閉；

在盤體內設置第一空腔和第二空腔，第二空腔成型在盤

體底部後方，與第一空腔形成階梯狀，即不會阻擋盤蓋的

滑動，也可以增加盤體的儲存空間。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2019/06/18，中國 Ch ina，編號

N.º 201920915688.4

[21] 編號 N.º : U/000264

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[71] 申請人 Requerente : 三郎國際貿易工程有限公司

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路24號宏基大廈

10樓Q室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

[72] 發明人 Inventor : 張學術

[51] 分類 Classificação : A45C11/24

[54] 標題 Título : 一種帶隱藏式滑蓋的籌碼盤 。

 Uma bandeja para fichas com tampa deslizante de ca-

rácter oculto.

[57] 摘要 Resumo : 實用新型公開了一種帶隱藏式滑蓋的籌碼

盤，包括盤體、鉸接在盤體內的活動盤、蓋合在盤體頂部

並通過轉軸結構連接的盤蓋，所述盤體的頂部成型有折

彎邊，所述盤體在連接所述轉軸結構一側的所述折彎邊

上成型有可容納所述盤蓋通過的槽孔，所述盤蓋的底部

設置有滑軌，在所述盤體與盤蓋連接的轉軸結構上設置

有與所述盤蓋的滑軌滑動連接的滑塊，所述盤蓋可通過

所述轉軸結構以及其滑塊在所述盤體的折彎邊的槽孔中

穿插滑動。本實用新型在盤體的折彎邊上成型的槽孔，在

盤蓋底部設置的滑軌，連接在盤體和盤蓋之間的轉軸結

構上設置的滑塊，通過滑塊與滑軌滑動連接，使盤蓋可在

槽孔中穿插移動，達到將盤蓋隱藏收納的效果。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2019/05/29，中國 China，編號

N.º 201920787956.9
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[21] 編號 N.º : U/000265

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[71] 申請人 Requerente : 三郎國際貿易工程有限公司

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路24號宏基大廈

10樓Q室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

[72] 發明人 Inventor : 張三術

[51] 分類 Classificação : A47B25/00

[54] 標題  T í t u l o : 一種帶餐盤和無線充電功能裝置的娛

樂臺。

 Uma mesa de entretenimento com pratos e dispositi-

vos de carregamento sem fio.

[57] 摘要 Resumo : 實用新型公開了一種帶餐盤和無線充電

功能的娛樂臺，包括娛樂臺和餐盤，所述娛樂臺的側面

開設有凹槽，所述餐盤通過設置在所述凹槽開口處的轉

軸鉸接固定在所述凹槽中，所述轉軸設置在所述凹槽開

口處的左端或者右端，使所述餐盤可通過轉軸轉出所述

凹槽。本實用新型結構簡單，在娛樂臺的側面開設的凹槽

中，用轉軸鉸接固定有餐盤，使餐盤可從娛樂臺的凹槽中

轉出，達到使用方便、且不佔用娛樂臺上方和四周空間的

效果。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2019/04/25，中國 China，編號

N.º 201920574687.8

[21] 編號 N.º : U/000266

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[71] 申請人 Requerente : 三郎國際貿易工程有限公司

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路24號宏基大廈

10樓Q室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

[72] 發明人 Inventor : 張三術

[51] 分類 Classificação : H05K7/1489

[54] 標題 Título : 一種新型隨掛式滑軌。

 Um novo tipo de trilho deslizante da forma pendurada.

[57] 摘要 Resumo : 本實用新型公開了一種新型隨掛式滑軌，

解決了現有的滑軌安裝程序比較繁瑣，加工麻煩，不可以

重複利用的問題，其包括外滑軌、中滑軌和內滑軌，所述

中滑軌置於外滑軌上且相對於外滑軌前後移動，內滑軌

置於中滑軌上且相對於中滑軌前後移動，且外滑軌和內

滑軌的內部均嵌裝有相對運動的滑動裝置，外滑軌的底

部固定連接兩個可連接到櫃身上的連接片，且連接片與

外滑軌之間形成一間隙，且在間隙內安裝一緩衝裝置。本

實用新型結構新穎，構思巧妙，使用方便，可通過連接片

直接安裝在櫃身上，任何抽屜或籃子只要裝上兩個小鈎，

直接掛在弧形滑道上，便能隨意拉伸，而且拆卸方便，抽

屜如有損毀，把抽屜換掉，滑軌可終身使用。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2019/03/19，中國 Ch ina，編號

N.º 201920347125.X

[21] 編號 N.º : U/000267

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[71] 申請人 Requerente : 三郎國際貿易工程有限公司

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路24號宏基大廈

10樓Q室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

[72] 發明人 Inventor : 張三術

[51] 分類 Classificação : A63F1/06

[54] 標題 Título : 一種小型紙牌清點機。

 Uma pequena máquina de contagem de cartas.

[57] 摘要 Resumo : 實用新型公開了一種小型紙牌清點機，包

括清點機本體，在所述清點機本體上設置有輸入口和輸

出口，在所述清點機本體內設置有連接在輸入口和輸出

口之間的輸送通道，在所述清點機本體內還設置有與所

述輸送通道配合使用的輸送模塊和計數模塊，所述輸送

模塊和計數模塊與設置在所述清點機本體內的控制模塊

電連接，所述控制模塊將數據傳送到與所述控制模塊連

接的顯示模塊。本實用新型結構簡單，只需要電機同步帶

動分頁輪、輸送輪，將紙牌從容置槽底部一張一張輸送，

配合計數模塊即可清點數量；可做成小型化的設備，放置

在娛樂場或賭場等室內使用，紙牌無需人手清點，提高清

點的效率，同時也降低了清點的出錯率。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2019/01/18，中國 Ch ina，編號

N.º 201920081126.4

[21] 編號 N.º : U/000268

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[71] 申請人 Requerente : 三郎國際貿易工程有限公司

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路24號宏基大廈

10樓Q室
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

[72] 發明人 Inventor : 張三術

[51] 分類 Classificação : A45C11/24, A45C13/14

[54] 標題 Título : 籌碼盤平行鉸鏈安裝結構。

 Estrutura de montagem das dobradiças paralelas para 

tabuleiro de fichas de jogo.

[57] 摘要 Resumo : 籌碼盤平行鉸鏈安裝結構，包括盤體和

活動內盒，下安裝板固定在盤體上，上安裝板固定在活動

內盒上；曲桿的上端鉸接在上安裝板上，曲桿的下端成

型有凹窩，滾針軸承插套在凹窩中，滾針軸承的外圈過

盈配合固定在曲桿上；下安裝板上固定有鉸接軸，鉸接軸

插套在滾針軸承的內圈的中心孔中。它曲桿與下安裝板

之間採用滾針軸承連接，曲桿可以沿鉸接軸軸向運動，

盒蓋可以通過調節曲桿在鉸接軸上的位置而蓋合在盒體

上，滾針軸承還可以防止曲桿與鉸接軸之間卡死。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2019/01/14，中國 Ch ina，編號

N.º 201920055731.4

[21] 編號 N.º : U/000269

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[71] 申請人 Requerente : 三郎國際貿易工程有限公司

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂大馬路24號宏基大廈

10樓Q室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

[72] 發明人 Inventor : 張三術

[51] 分類 Classificação : A45C11/24

[54] 標題 Título : 一種新型儲牌盒。

 Uma nova caixa para cartão.

[57] 摘要 Resumo : 實用新型公開了一種新型儲牌盒，包括

儲牌盒本體、在所述儲牌盒本體上設置的開口和在所述

儲牌盒本體內用於放置撲克牌的置物台，還包括與所述

置物台連接的滑動模組，所述滑動模組包括與所述置物

台連接固定的滑塊、與所述滑塊滑動連接的滑軌和上端

固定在所述儲牌盒本體上部、下端固定在所述置物臺上

的彈簧組，所述置物台在彈簧組的作用下可通過滑塊在

滑軌上滑動。本實用新型通過設置彈簧組，使儲牌盒具

有升降功能，方便工作人員的工作，提高效率；其滑動模

組運用滑塊、滑軌滑動配合，在彈簧組的作用下，可根據

置物台的重量實現升降，無需通電；在置物台和彈簧組

之間增加滑輪模組的連接，使置物台升降的過程更加平

穩、順暢。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2019/01/14，中國 Ch ina，編號

N.º 201920055926.9

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.

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

U/000239 2020/04/08 2020/04/08 比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED
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拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000214 2020/04/07 Greensafety Technology 

Limited

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

更正

Rectificações

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:

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)

…… pesquisa genealógica; concessão 

de licenças para terceiros para o uso 

de direitos de propriedade industrial 

e direitos de autor; …… ; gestão de 

direitos de propriedade industrial e 

de direitos de autor; licenciamento 

de software informático; serviços de 

consultadoria relacionada com normas 

de segurança no trabalho; ……

…… pesquisa genealógica;  concessão 

de licenças para terceiros para o uso 

de direitos de propriedade industrial 

e direitos de autor; …… ; gestão de 

direitos de propriedade industrial e 

de direitos de autor; licenciamento 

de software informático; serviços 

de consultadoria relacionada com 

normas de segurança no trabalho; 

……

2016年3月16日第11期第二組《澳門特別行政區公報》副刊，有關商標編號N/108036的公佈地址應改為NO.66, Shanjiao Rd., 

Dacun Township, Changhua County, Taiwan, China。

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 11, II Série, de 16 de Março de 2016, em relação ao mapa de publicação de endereço da 

marca n.º N/108036 deve ler-se NO.66, Shanjiao Rd., Dacun Township, Changhua County, Taiwan, China.

2017年6月21日第25期第二組《澳門特別行政區公報》副刊，有關商標編號N/122742的公佈地址應改為8F, No.80, SEC.2, Chung-

Hsiao E. Rd., Taipei, Taiwan, China。

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 25, II Série, de 21 de Junho de 2017, em relação ao mapa de publicação de endereço da  marca 

n.º N/122742 deve ler-se 8F, No. 80, SEC.2, Chung-Hsiao E. Rd., Taipei, Taiwan, China.

2017年6月21日第25期第二組《澳門特別行政區公報》副刊，有關商標編號N/122743，N/122744，N/122745的公佈地址應改為8F., 

No.34, Sec. 2, Ren’ai Rd., Jhongjheng Dist., Taipei City 10060, Taiwan, China。

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 25, II Série, de 21 de Junho de 2017, em relação ao mapa de publicação de endereço da  marca 

n.os N/122743, N/122744, N/122745 devem ler-se 8F., No. 34, Sec. 2, Ren’ai Rd., Jhongjheng Dist., Taipei City 10060, Taiwan, China.

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/162475，N/162476，N/162477，N/162478的公佈地址

應改為23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan, China。

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 6, II Série, de 5 de Fevereiro de 2020, em relação ao mapa de publicação de endereço da  

marca n.os N/162475, N/162476, N/162477, N/162478 devem ler-se 23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan, 

China.
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2020年4月1日第14期第二組《澳門特別行政區公報》副刊，有關商標編號N/165123的公佈地址應改為No.878-57, Yongchun 

E. 7th Rd., Nantun Dist., Taichung City 40874, Taiwan, China。

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 14, II Série, de 1 de Abril de 2020, em relação ao mapa de publicação de endereço da 

marca n.º N/165123 deve ler-se No. 878-57, Yongchun E. 7th Rd., Nantun Dist., Taichung City 40874, Taiwan, China.

二零二零年四月十四日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 14 de Abril de 2020. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $695,030.00）
(Custo desta publicação $ 695 030,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $100.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 100,00
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