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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
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AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

經 濟 局

para formato electrónico; conversão de programas e

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

dados informáticos, excepto conversão física; serviços
de encriptação e descodificação de dados; design e

通 告
Aviso

desenvolvimento de programas informáticos para telefones móveis; design e desenvolvimento de software
informático para computadores; diagnóstico de fa-

商標之保護

lhas em programas informáticos; alojamento de sítios

Protecção de Marca

web [web sites]; alojamento de software como serviço
[SaaS]; manutenção de software informático em maté-

申請

ria de segurança informática e da prevenção de riscos

Pedido

informáticos; fornecedores de serviços de tecnologias
de informação por outsourcing; informações sobre

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法

tecnologia e programação informáticas através de um

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

website; fornecimento de motores de busca para a in-

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

ternet; fornecimento de uso temporário de software de

公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

autenticação em linha não descarregável para comunicação com computadores através de uma rede mundial

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 R A EM, sobre os quais, a partir da data da
publicação deste aviso, começa a contar o prazo de dois meses
para a apresentação de reclamação.

de comunicação; fornecimento de acesso temporário
a software em linha não descarregável para processamento de pagamentos electrónicos; fornecimento temporário de software em linha não descarregável para
processamento de pagamentos sem fios; fornecimento
temporário de software não descarregável para comércio electrónico; alojamento de servidores; software

[210] 編號 N.º : N/160433

como serviço [SaaS]; consultadoria tecnológica; con-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

sultadoria em tecnologia de comunicações; resolução

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED
地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis,
Singapore 138522
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 : Computação em nuvem; programação de computadores; consultadoria em matéria de
segurança informática; consultadoria em software
informático; design de software informático; design de
sistemas de computador; serviços de integração de sistemas informáticos; consultadoria em tecnologia informática; serviços informáticos de protecção antivírus;
conversão de dados ou documentos de suporte físico

de problemas de software informático [apoio técnico];
actualização de software informático em matéria de
segurança informática e da prevenção de riscos informáticos; consultadoria em concepção de websites;
concepção de websites; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para analisar dados
financeiros e elaboração de relatórios; monitoramento
electrónico de actividade de cartão de crédito para detecção de fraudes através da internet; serviços de consultadoria, de informação e de assessoria relacionados
com os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/160438

monitoramento electrónico de actividade de cartão de

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

crédito para detecção de fraudes através da internet;

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

serviços de consultadoria, de informação e de assessoria relacionados com os serviços supracitados.

VATE LIMITED
地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis,

[540] 商標 Marca :

Singapore 138522
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 : Computação em nuvem; programação de computadores; consultadoria em matéria de

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

segurança informática; consultadoria em software

Group Blue” (Pantone 072 C) e “AirPay Blue” (Panto-

informático; design de software informático; design

ne 279 C) tal como representado na figura.

de sistemas de computador; serviços de integração de
sistemas informáticos; consultadoria em tecnologia
informática; serviços informáticos de protecção anti-

[210] 編號 N.º : N/160443

vírus; conversão de dados ou documentos de suporte

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

físico para formato electrónico; conversão de progra-

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

mas e dados informáticos, excepto conversão física;

VATE LIMITED

serviços de encriptação e descodificação de dados;

地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis,

design e desenvolvimento de programas informáticos

Singapore 138522

para telefones móveis; design e desenvolvimento de

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

software informático para computadores; diagnóstico

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de falhas em programas informáticos; alojamento de

[511]

類別 Classe : 42

sítios web [web sites]; alojamento de software como

[511]

服務 Serviços : Computação em nuvem; programa-

serviço [SaaS]; manutenção de software informático

ção de computadores; consultadoria em matéria de

em matéria de segurança informática e da prevenção

segurança informática; consultadoria em software

de riscos informáticos; fornecedores de serviços de

informático; design de software informático; design

tecnologias de informação por outsourcing; informa-

de sistemas de computador; serviços de integração de

ções sobre tecnologia e programação informáticas

sistemas informáticos; consultadoria em tecnologia

através de um website; fornecimento de motores de

informática; serviços informáticos de protecção anti-

busca para a internet; fornecimento de uso temporário

vírus; conversão de dados ou documentos de suporte

de software de autenticação em linha não descarregá-

físico para formato electrónico; conversão de progra-

vel para comunicação com computadores através de

mas e dados informáticos, excepto conversão física;

uma rede mundial de comunicação; fornecimento de

serviços de encriptação e descodificação de dados;

acesso temporário a software em linha não descarre-

design e desenvolvimento de programas informáticos

gável para processamento de pagamentos electrónicos;

para telefones móveis; design e desenvolvimento de

fornecimento temporário de software em linha não

software informático para computadores; diagnóstico

descarregável para processamento de pagamentos sem

de falhas em programas informáticos; alojamento de

fios; fornecimento temporário de software não descar-

sítios web [web sites]; alojamento de software como

regável para comércio electrónico; alojamento de ser-

serviço [SaaS]; manutenção de software informático

vidores; software como serviço [SaaS]; consultadoria

em matéria de segurança informática e da prevenção

tecnológica; consultadoria em tecnologia de comunica-

de riscos informáticos; fornecedores de serviços de

ções; resolução de problemas de software informático

tecnologias de informação por outsourcing; informa-

[apoio técnico]; actualização de software informático

ções sobre tecnologia e programação informáticas

em matéria de segurança informática e da prevenção

através de um website; fornecimento de motores de

de riscos informáticos; consultadoria em concepção

busca para a internet; fornecimento de uso temporário

de websites; concepção de websites; fornecimento de

de software de autenticação em linha não descarregá-

acesso temporário a software não descarregável para

vel para comunicação com computadores através de

analisar dados financeiros e elaboração de relatórios;

uma rede mundial de comunicação; fornecimento de
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acesso temporário a software em linha não descarre-

vestimentos financeiros; planeamento financeiro rela-

gável para processamento de pagamentos electrónicos;

cionado com tributação fiscal; prestação de consultoria

fornecimento temporário de software em linha não

tributária financeira; serviços fiduciários; serviços de

descarregável para processamento de pagamentos sem

corretagem de acções da bolsa de valores; investimen-

fios; fornecimento temporário de software não descar-

to imobiliário; serviços de seguros; serviços relaciona-

regável para comércio electrónico; alojamento de ser-

dos com seguros pessoais; serviços de seguro de vida e

vidores; software como serviço [SaaS]; consultadoria

seguro de vida; seguro de invalidez; seguro de protec-

tecnológica; consultadoria em tecnologia de comunica-

ção de renda; seguro de continuidade salarial; serviços

ções; resolução de problemas de software informático

de seguros; serviços bancários; serviços bancários de

[apoio técnico]; actualização de software informático

investimento; serviços bancários electrónicos; servi-

em matéria de segurança informática e da prevenção

ços de pagamento electrónico; operações bancárias

de riscos informáticos; consultadoria em concepção

através da Internet; fornecimento de dinheiro e outras

de websites; concepção de websites; fornecimento de

facilidades de crédito e empréstimo; serviços financei-

acesso temporário a software não descarregável para

ros de crédito; serviços de hipoteca; refinanciamento

analisar dados financeiros e elaboração de relatórios;

de empréstimos; empréstimo de margem; emissão de

monitoramento electrónico de actividade de cartão de

certificados ou moedas comemorativas de utilidade em

crédito para detecção de fraudes através da internet;

relação com fornecimento de benefícios para esquema

serviços de consultadoria, de informação e de assesso-

de lealdade do cliente e esquemas de programas de

ria relacionados com os serviços supracitados.

recompensa; serviços imobiliários, incluindo aquisi-

[540] 商標 Marca :

ção e gestão para investimentos e leasing; serviços de
sociedades mandatadas para investimentos; prestação
de serviços de informação, assessoria e consultoria
relacionados com os serviços atrás referidos; incluindo
todos os serviços mencionados acima, fornecidos on-line.

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

[540] 商標 Marca :

Group Blue” (Pantone 072 C) e “AirPay Blue” (Pantone 279 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160457

[300] 優先權 P r i o r i d a d e : 2019/07/04，特立尼達和多巴哥
Trindade e Tobago，編號N.º 55568

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08
[730] 申請人 Requerente : First Sentier Investors (Australia)
Services Pty Ltd
地址 Endereço : Level 5 Tower Three International

[210] 編號 N.º : N/160540

Towers Sydney, 300 Barangaroo Avenue, Barangaroo

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

NSW 2000, Australia

[730] 申請人 Requerente : Mr. Leonardo FREYRIE

國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

地址 Endereço : Via Cappuccio 21 – 20123 Milano MI

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

- Italy

[511]

類別 Classe : 36

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

[511]

服務 Serviços : Serviços financeiros; negócios mone-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

tários; serviços de investimento; gestão de patrimó-

[511]

類別 Classe : 9

nios; gestão de fundos; gestão dos activos financeiros;

[511]

產品 Produtos : Instrumentos, aparelhos e produtos

serviços de gestão de carteiras de investimentos, pro-

ópticos e produtos oftálmicos (lentes); óculos, óculos

priedades, fundos de investimento em ações e hipote-

de sol, armações de óculos, lentes, estojos, correntes e

cas; serviços de aposentadoria; serviços de pensões;

invólucros para óculos; lentes de contacto; aparelhos

administração e gestão de planos, fundos e esquemas

e instrumentos, fatos, luvas, fatos, aparelhos respira-

de pensão e aposentadoria; serviços de planeamento

tórios, fatos de mergulho náuticos; bóias salva-vidas,

financeiro; consultadoria financeira; planeamento de

máscaras de mergulho, artigos náuticos não incluídos

investimento; serviços de assessoria em matéria de in-

em outras classes.
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[540] 商標 Marca :
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地址 Endereço : 美國印第安納州47721-0001埃文斯維爾
市西勞埃德公路2400號
2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721-0001, Estados Unidos da América
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/160965

[511]

類別 Classe : 5

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/18

[511]

產品 Produtos : Preparações alimentares para bebés;

[730] 申請人 Requerente : RB Health (US) LLC

preparações de vitaminas; substâncias radioactivas

地址 Endereço : 399 Interpace Parkway, Parsippany,

para uso médico; gases para uso médico; condutores

New Jersey 07054, United States of America

químicos para eléctrodos de electrocardiógrafo; es-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

perma para inseminação artificial; desinfectantes para

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

uso higiénico; preparações para a limpeza de lentes de

[511]

類別 Classe : 5

contacto; substâncias nutritivas para microorganismos;

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para alívio

alimentos para bebés; alimentos dietéticos adaptados

de sintomas de tosse e resfriado, dor, dependência

para uso médico; bebidas dietéticas para uso médico;

de opiáceos, refluxo gástrico, prisão de ventre e azia;

suplementos nutricionais; produtos para a purificação

confeitaria medicinal; alimentos e bebidas dietéticos

do ar; produtos veterinários; repelentes de insectos;

adaptados para uso médico; alimentos para inválidos

papel antiséptico; discos de amamentaçãos; matérias

para fins médicos, para apoiar a saúde geral; alimentos

para chumbar os dentes; fraldas para animais de esti-

para bebés; suplementos nutricionais; suplementos die-

mação; alimentos para bébés.

téticos; suplementos alimentares dietéticos; suplemen-

[540] 商標 Marca :

tos nutricionais sob a forma de misturas de bebidas em
pó e bebidas líquidas; remédios à base de plantas, nomeadamente, suplementos à base de ervas; vitaminas e
minerais; suplementos vitamínicos e suplementos minerais; vitaminas e minerais e suplementos vitamínicos

[210] 編號 N.º : N/161190

e minerais para a saúde de articulações, aumentando

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/24

a imunidade contra infecções e fadiga, aumentando a

[730] 申請人 Requerente : 美贊臣美國控股有限公司

capacidade e abilidade mental e cognitiva, reduzindo o

MJN U.S. HOLDINGS LLC

declínio da capacidade e abilidade mental e cognitiva,

地址 Endereço : 美國印第安納州47721-0001埃文斯維爾

e a saúde intestinal; emulsões de vitaminas, minerais e

市西勞埃德公路2400號

à base de plantas; preparações de vitaminas, minerais

2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana

e à base de plantas; cremes tópicos; cremes para con-

47721-0001, Estados Unidos da América

forto tópico; pomadas (medicinais); gomas e artigos de

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

confeitaria para melhorar a saúde (medicinais); gomas

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

e artigos de confeitaria para o bem-estar da saúde

[511]

類別 Classe : 29

(medicinais); suplementos probióticos; suplementos

[511]

產品 Produtos : Leite; fórmula à base de leite, que não

prebióticos; misturas de bebidas para suplementos nu-

seja para bebés ou crianças; extratos de carne; extrac-

tricionais à base de hidratos de carbono; barras ener-

tos de algas para uso alimentar; alimentos à base de

géticas sendo suplementos nutricionais.

peixe; legumes enlatados; compotas; nozes de betel

[540] 商標 Marca :

processadas; preparações para fazer sopa; ovos em pó;
leite de soja; laticínios; matérias gordas para o fabrico
de gorduras alimentícias; geleias de frutas; nozes, preparadas; cogumelos secos comestíveis; proteínas para
cozinhar; tripas para fazer enchidos, naturais ou artifi-

[210] 編號 N.º : N/161189
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/24
[730] 申請人 Requerente : 美贊臣美國控股有限公司
MJN U.S. HOLDINGS LLC

ciais.
[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/161204

missão e transmissão contínua de gravações de áudio

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/25

e de vídeo de eventos e reuniões em directo para par-

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

ticipantes remotos, e distribuição on-line de materiais

地址 Endereço : 170 West Tasman Drive, San Jose, Ca-

relacionados dos mesmos; programas de transmissão

lifornia 95134, United States of America

via redes informáticas; transmissão contínua de áudio,

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

dados, vídeo e imagens na Internet; fornecimento de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

fóruns on-line para transmissão de mensagens entre

[511]

類別 Classe : 38

usuários informáticos, relacionados com o desenvol-

[511]

服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços

vimento, planeamento e realização de apresentações

de telecomunicações, nomeadamente, transmissão de

em multimédia, reuniões on-line, formação on-line,

informações, dados, documentos, imagens e aplicações

vendas on-line e marketing on-line; fornecimento de

de software através da Internet; transmissão electróni-

salas de conversas on-line e quadros de avisos electró-

ca de dados e documentos de multimédia por meio de

nicos para transmissão de mensagens entre usuários

terminais informáticos; serviços de telecomunicações,

na área de interesse geral; fornecimento de fóruns on-

nomeadamente, fornecimento de serviços de teleconfe-

-line para transmissão de mensagens e dados entre

rência videoconferência e reunião on-line de multimé-

usuários informáticos; fornecimento de uma base de

dia baseados na rede que permitem visualização, par-

dados on-line de informações sobre telecomunica-

tilha, edição e discussão em simultâneo e assíncrono

ções e a Internet; fornecimento de serviços seguros de

de documentos, dados e imagens pelos participantes

comunicações electrónicas em tempo real através de

por meio de um navegador da Internet; fornecimento

uma rede informática que permite aos usuários pes-

a clientes com relatórios on-line sobre o desempenho,

quisar e localizar informações e pessoas, comunicar,

eficácia e estado de teleconferências, videoconferên-

colaborar, e compartilhar ecrãs de computador, am-

cias e reuniões baseados na rede; serviços de teleco-

bientes de trabalho, dados, documentos electrónicos,

municações, nomeadamente, fornecimento a clientes e

vídeos e aplicações através da Internet; fornecimento

seus funcionários com acesso remoto e seguro através

de serviços de comunicação de multimédia em tempo

da Internet para redes informáticas privadas; serviços

real, através de uma página de Internet para agendar e

de comunicação de multimédia em tempo real base-

gerir calendários, contactos, reuniões on-line, telecon-

ados na rede através de uma página de Internet para

ferência, e videoconferência; serviços de mensagens

visualizar, gerir, editar e armazenar documentos; ser-

instantâneas; serviços de videoconferência; serviços de

viços de telecomunicações, nomeadamente, facilitan-

conferência na Internet; serviços de teleconferência;

do a colaboração e formação on-line de funcionários

transmissão de softwares informáticos descarregáveis

remotos de organizações empresariais e governamen-

que permitem usuários participarem em reuniões e

tais; serviços de telecomunicações, nomeadamente,

aulas baseados na rede, com acesso a dados, documen-

fornecimento de serviços de colaboração on-line per-

tos, imagens e aplicações de software através de um

mitindo usuários remotos aceder documentos, dados,

navegador da Internet; mensagens de voz electrónicas,

calendários, listas de tarefas, agendas de endereços e

nomeadamente, gravação e transmissão subsequente

fóruns de discussão partilhados conjuntamente; servi-

de mensagens de voz; serviços de telefonia através da

ços de consultoria na área de planeamento de teleco-

Internet; serviços de telecomunicações, nomeadamen-

municações para a continuidade de negócios, serviços

te, fornecimento de conexões de telecomunicações a

de comunicação por correio electrónico, serviços de

uma rede global informática e serviços de conversão

comunicação VoIP (Voice over Internet Protocol);

de telecomunicações relacionados; serviços on-line,

serviços de consultadoria sobre telecomunicações,

nomeadamente, fornecimento de informações através

nomedamente, planeamento, organização, produção,

de redes locais e globais informáticas nas áreas de te-

e execução de reuniões, eventos e seminários on-line

lecomunicações e telefonia; transmissão de software

e distribliição on-line de materiais relacionados dos

que facilita as comunicações de vídeo e de voz entre

mesmos; serviços de apoio a reuniões e eventos on-

grupos; serviços de conferências de áudio; serviços de

-line, nomeadamente, desenvolvimento e realização de

comunicação por correio electrónico e comunicação

reuniões e eventos on-line para clientes e distribuição

VoIP (Voice over Internet Protocol); transmissão de

on-line de materiais relacionados dos mesmos; servi-

voz, áudio, imagens e dados visuais por redes de tele-

ços de transmissão da Internet, nomeadamente, trans-

comunicações, redes de comunicação sem fios, Inter-
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net, redes de serviços de informação e redes de dados;

aos usuários da Internet por meio de uma linha direc-

fornecimento de acesso e conexão à Internet, redes in-

ta de suporte, consultas sobre hardware informático,

formáticas e bases de dados e aplicações informáticas;

software informático, sistemas informáticos, redes

e, transmissão electrónica de mensagens; fornecimento

informáticos, Intranets, e a Internet; fornecimento

de fóruns on-line nas áreas de tecnologia, telecomuni-

de uso temporário de software não-descarregável on-

cações e comunicações.

-line para permitir o carregamento, publicação, apre-

[540] 商標 Marca :

sentação, exibição, edição e transmissão de obras de
imagens, vídeo e audiovisuais; serviços de software
como serviço (SaaS) que apresentam software para
facilitar a interoperabilidade de várias aplicações de
software; serviços de software como serviço (SaaS)

[210] 編號 N.º : N/161205

que apresentam software para permitir que os usuá-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/25

rios identifiquem a disponibilidade de outros usuários

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

e integrarem agendas de endereços e calendários elec-

地址 Endereço : 170 West Tasman Drive, San Jose, Ca-

trónicos; serviços de software como serviço (SaaS)

lifornia 95134, United States of America

que apresentam software para facilitar os serviços de

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

teleconferência e videoconferência de multimédia,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

mensagens instantâneas, correio electrónico e serviços

[511]

類別 Classe : 42

de comunicação VoIP (Voice over Internet Protocol);

[511]

服務 Serviços : Serviços informáticos, serviços de su-

serviços de software como serviços (SaaS) que apre-

porte informático, serviços tecnológicos e serviços de

sentam software para transmissão de informações,

consultoria; serviços informáticos relacionados com

vídeo, voz, áudio e conteúdos em uma rede global de

transmissão de informações, dados, documentos e

informações informáticas; serviços de software como

imagens através da Internet; serviços de Fornecedor

serviços (SaaS) que apresentam software para per-

de Serviços de Aplicações (ASP), nomeadamente,
hospedagem de aplicações de software de terceiros;
serviços de Fornecedor de Serviços de Aplicações
(ASP) apresentando software nas áreas de conferências baseadas na rede, conferências de áudio, mensagens electrónicas, colaboração de documentos, videoconferência, e processamento de voz e de chamadas;
serviços de Fornecedor de Serviços de Aplicações
(ASP), apresentando software para carregar, gravar,
publicar, visualizar, exibir, editar, organizar, transmitir e compartilhar conteúdos de vídeo, imagens, áudio,
dados, apresentações documentos, voz e multimédia;
fornecimento de software on-line não descarregável
para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações
de software; fornecimento de software on-line não-descarregável para criar, editar, entregar e monitorizar apresentações de multimédia distribuídas através
da Internet e por telefone para vários participantes;
serviços de suporte técnico fornecidos on-line, por e-mail e por telefone; fornecimento de informações on-line sobre hardware e software informáticos; serviços
informáticos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-line para usuários registados participar em
debates, obter comentários de seus semelhantes, formar comunidades virtuais, participar em redes sociais,
e trocar documentos; assessoria tecnológica fornecida

mitir usuários comunicar, colaborar e compartilhar
ecrãs de computador, ambientes de trabalho, dados,
documentos electrónicos, vídeo e aplicações através
da Internet; serviços de software como serviço (SaaS)
apresentando software para visualização gestão edição
e armazenamento de documentos através de redes informáticas; serviços de software como serviço (SaaS)
apresentando software para agendar e gerir calendários, contactos; reuniões on-line, teleconferência e
videoconferência; fornecimento de consultoria técnica
relacionada a hardware informático, software informático, equipamentos de rede informática, sistemas de
telefonia, equipamentos de telecomunicações telefonia
em IP, sistemas de telecomunicações, design de redes
informáticas, design de armazenamento, segurança de
redes, e comunicações sem fios e de voz; e, serviços de
suporte técnico para soluções de redes informáticas e
videoconferências e serviços de gestão de soluções de
redes e videoconferências, nomeadamente, solução de
problemas na natureza de diagnóstico de problemas
com sistemas de videoconferências e software de redes
informáticas, e monitorização de sistemas de redes informáticas para fms de suporte técnico.
[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/161396

ça), para armazenamento e transferência de valores ou

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/29

dados via internet, de maneira transparente, segura e

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

autónoma, sem um órgão de controlo central; venda a

TIER

retalho ou por grosso de produtos em linha, via tecno-

地址 Endereço : 2, r ue du Pont-Neu f, 75001 Pa r is,

logia “blockchain”, para fortalecer o relacionamento

France

com os clientes; venda de produtos através de um siste-

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

ma que permita rastrear as trocas; gestão de ficheiros

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

informáticos; serviços de entrada e processamento de

[511]

類別 Classe : 9

dados, aluguer de ficheiros informáticos; informações

[511]

產品 Produtos : Software e sistemas informáticos;

ao consumidor e consultoria de negócios; licenciamen-

programas de computador (software) para a gestão

to comercial de produtos e serviços.

de operações de trânsito multimodal e a rastreabili-

[540] 商標 Marca :

dade dos fluxos físicos e financeiros; software para as
actividades de gestão, supervisão e rastreabilidade de
cadeias de distribuição de produtos, a fim de fortalecer
o relacionamento com os clientes; software para tecnologia de “blockchain”; programas de computador gravados, programas de computador e telefones móveis

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/04/30，法國 França，編號

(software descarregável) e publicações electrónicas

N.º 194547719

descarregáveis em linha ou na internet; dispositivos de
pagamento electrónico em linha.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/161398
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/29
[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLETIER
地址 Endereço : 2, r ue du Pont-Neu f, 75001 Pa r is,
France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/04/30，法國 França，編號

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

N.º 194547719
[210] 編號 N.º : N/161397
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/29
[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

[511]

類別 Classe : 36

[511]

服務 Serviços : Assuntos monetários e financeiros;
processamento de pagamentos por qualquer meio
com excepção de cartão de crédito; serviços de câm-

TIER

bio de moedas concebidos para o comércio mundial;

地址 Endereço : 2, r ue du Pont-Neu f, 75001 Pa r is,

serviços de pagamento seguro; serviços prestados por

France

associações ou fundações, nomeadamente a recolha

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

de doações em dinheiro para terceiros, patrocínios e

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

patrocínios financeiros; serviço de rastreabilidade de

[511]

類別 Classe : 35

fluxos financeiros; serviços de assessoria financeira;

[511]

服務 Serviços : A reunião para terceiros de produtos

transferência electrónica de fundos; serviços de paga-

diversos (com excepção do transporte), permitindo

mento fornecidos através de dispositivos e aparelhos

que os clientes os visualizem e comprem comodamen-

de telecomunicações sem fio; investimento de fundos.

te esses produtos em lojas retalhistas, lojas grossistas,

[540] 商標 Marca :

por meios electrónicos, tais como websites; gravação,
transcrição, composição, compilação ou sistematização de comunicações e gravações escritas, bem como
a compilação de dados matemáticos ou estatísticos;
distribuição de produtos; gestão de bases de dados
transaccionáveis distribuídos não falsificáveis, com
base num protocolo de consenso partilhado (confian-

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/04/30，法國 França，編號
N.º 194547719
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[210] 編號 N.º : N/161399

de software; computação em nuvem; armazenamento

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/29

electrónico de dados; pesquisa, desenvolvimento, de-

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

sign e criação de sistemas e soluções informáticas e

TIER

técnicas para o controlo, inspecção e rastreabilidade

地址 Endereço : 2, r ue du Pont-Neu f, 75001 Pa r is,

na cadeia de fabrico e distribuição de produtos, fluxos

France

físicos e financeiros, visando fortalecer o relaciona-

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

mento com os clientes; testes, autenticação e controlo

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de qualidade; distribuição de produtos via tecnologia

[511]

類別 Classe : 38

“blockchain”, para fortalecer o relacionamento com

[511]

服務 Serviços : Comunicação através de terminais de

o cliente; serviços de design de software e sistemas de

computador, permitindo a transferência de meios de
pagamento; transmissão de ficheiros digitais, infor-

computador para rastreabilidade de fluxos financeiros.
[540] 商標 Marca :

mações, valores e dados criptografados via Internet
usando protocolos criptográficos; serviços de conexão
à Internet ou bases de dados via telecomunicações;
fornecimento de acesso a um site numa rede informática mundial para a disseminação de informações e
documentos de qualquer tipo; serviços de comunica-

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/04/30，法國 França，編號

ção por terminal de computador para rastreabilidade

N.º 194547719

de transferências financeiras.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/161401
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/29
[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLETIER
地址 Endereço : 2, r ue du Pont-Neu f, 75001 Pa r is,
[300] 優先權 P r ior idade : 2019/04/30，法國 França，編號

France

N.º 194547719

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/161400

[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Software e sistemas informáticos;

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/29

programas de computador (software) para a gestão

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

de operações de trânsito multimodal e a rastreabili-

TIER

dade dos fluxos físicos e financeiros; software para as

地址 Endereço : 2, r ue du Pont-Neu f, 75001 Pa r is,

actividades de gestão, supervisão e rastreabilidade de

France

cadeias de distribuição de produtos, a fim de fortalecer

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

o relacionamento com os clientes; software para tecno-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

logia de “blockchain”; programas de computador gra-

[511]

類別 Classe : 42

vados, programas de computador e telefones móveis

[511]

服務 Serviços : Serviços de design de software e siste-

(software descarregável) e publicações electrónicas

mas de computador para gestão e criação de moedas;
serviços de tecnologia e informática relacionados com
a protecção de dados informáticos, informações pesso-

descarregáveis em linha ou na internet; dispositivos de
pagamento electrónico em linha.
[540] 商標 Marca :

ais e financeiras e detecção de acesso não autorizado
a dados e informações, nomeadamente serviços de segurança informática e de dados pessoais e financeiros,
serviços de monitorização de sistemas informáticos
para detecção de acessos ou violações não autorizados de protecção de dados; serviços de criptografia
de dados; desenvolvimento de software; publicação

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/04/30，法國 França，編號
N.º 194547739
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[210] 編號 N.º : N/161402

[511]
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服務 Serviços : Assuntos monetários e financeiros;

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/29

processamento de pagamentos por qualquer meio

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

com excepção de cartão de crédito; serviços de câm-

TIER

bio de moedas concebidos para o comércio mundial;

地址 Endereço : 2, r ue du Pont-Neu f, 75001 Pa r is,

serviços de pagamento seguro; serviços prestados por

France

associações ou fundações, nomeadamente a recolha

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

de doações em dinheiro para terceiros, patrocínios e

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

patrocínios financeiros; serviço de rastreabilidade de

[511]

類別 Classe : 35

fluxos financeiros; serviços de assessoria financeira;

[511]

服務 Serviços : A reunião para terceiros de produtos

transferência electrónica de fundos; serviços de paga-

diversos (com excepção do transporte), permitindo

mento fornecidos através de dispositivos e aparelhos

que os clientes os visualizem e comprem comodamen-

de telecomunicações sem fio; investimento de fundos.

te esses produtos em lojas retalhistas, lojas grossistas,

[540] 商標 Marca :

por meios electrónicos, tais como websites; gravação,
transcrição, composição, compilação ou sistematização de comunicações e gravações escritas, bem como
a compilação de dados matemáticos ou estatísticos;
distribuição de produtos; gestão de bases de dados
transaccionáveis distribuídos não falsificáveis, com

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/04/30，法國 França，編號
N.º 194547739

base num protocolo de consenso partilhado (confiança), para armazenamento e transferência de valores ou
dados via internet, de maneira transparente, segura e
autónoma, sem um órgão de controlo central; venda a
retalho ou por grosso de produtos em linha, via tecnologia “blockchain”, para fortalecer o relacionamento

[210] 編號 N.º : N/161404
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/29
[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLETIER

com os clientes; venda de produtos através de um siste-

地址 Endereço : 2, r ue du Pont-Neu f, 75001 Pa r is,

ma que permita rastrear as trocas; gestão de ficheiros

France

informáticos; serviços de entrada e processamento de

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

dados, aluguer de ficheiros informáticos; informações

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

ao consumidor e consultoria de negócios; licenciamento comercial de produtos e serviços.
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 38

[511]

服務 Serviços : Comunicação através de terminais de
computador, permitindo a transferência de meios de
pagamento; transmissão de ficheiros digitais, informações, valores e dados criptografados via Internet
usando protocolos criptográficos; serviços de conexão
à Internet ou bases de dados via telecomunicações;

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/04/30，法國 França，編號
N.º 194547739

fornecimento de acesso a um site numa rede informática mundial para a disseminação de informações e
documentos de qualquer tipo; serviços de comunica-

[210] 編號 N.º : N/161403
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/29
[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

ção por terminal de computador para rastreabilidade
de transferências financeiras.
[540] 商標 Marca :

TIER
地址 Endereço : 2, r ue du Pont-Neu f, 75001 Pa r is,
France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 36

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/04/30，法國 França，編號
N.º 194547739
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[210] 編號 N.º : N/161405

ao fornecimento de um sistema de classificação de

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/29

indices e títulos globais fornecidos on-line a partir de

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

uma base de dados ou rede global informática, servi-

TIER

ços de análise financeira e de assessoria financeira,

地址 Endereço : 2, r ue du Pont-Neu f, 75001 Pa r is,

serviços de pesquisa, informação e assessoria relacio-

France

nados à classificação de empresas (financeira) e valores

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

mobiliários; seguros, negócios monetários; negócios

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

imobiliários.

[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Serviços de design de software e siste-

[540] 商標 Marca :

mas de computador para gestão e criação de moedas;
serviços de tecnologia e informática relacionados com
a protecção de dados informáticos, informações pessoais e financeiras e detecção de acesso não autorizado
a dados e informações, nomeadamente serviços de segurança informática e de dados pessoais e financeiros,
serviços de monitorização de sistemas informáticos
para detecção de acessos ou violações não autorizados de

[210] 編號 N.º : N/161521
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/01
[730] 申請人 Requerente : RB Health (US) LLC
地址 Endereço : 399 Interpace Parkway, Parsippany,

protecção de dados; serviços de criptografia de dados;

New Jersey 07054, United States of America

desenvolvimento de software; publicação de software;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

computação em nuvem; armazenamento electrónico

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de dados; pesquisa, desenvolvimento, design e criação
de sistemas e soluções informáticas e técnicas para
o controlo, inspecção e rastreabilidade na cadeia de
fabrico e distribuição de produtos, fluxos físicos e fi-

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para alívio
de sintomas de tosse e resfriado, dor, dependência

nanceiros, visando fortalecer o relacionamento com os

de opiáceos, refluxo gástrico, prisão de ventre e azia;

clientes; testes, autenticação e controlo de qualidade;

confeitaria medicinal; alimentos e bebidas dietéticos

distribuição de produtos via tecnologia “blockchain”,

adaptados para uso médico; alimentos para inválidos

para fortalecer o relacionamento com o cliente; servi-

para fins médicos, para apoiar a saúde geral; alimentos

ços de design de software e sistemas de computador

para bebés; suplementos nutricionais; suplementos die-

para rastreabilidade de fluxos financeiros.

téticos; suplementos alimentares dietéticos; suplemen-

[540] 商標 Marca :

tos nutricionais sob a forma de misturas de bebidas em
pó e bebidas líquidas; remédios à base de plantas, nomeadamente, suplementos à base de ervas; vitaminas e
minerais; suplementos vitamínicos e suplementos minerais; vitaminas e minerais e suplementos vitamínicos
e minerais para a saúde de articulações, aumentando

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/04/30，法國 França，編號
N.º 194547739

a imunidade contra infecções e fadiga, aumentando a
capacidade e abilidade mental e cognitiva, reduzindo o
declínio da capacidade e abilidade mental e cognitiva,

[210] 編號 N.º : N/161466

e a saúde intestinal; emulsões de vitaminas, minerais e

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/31

à base de plantas; preparações de vitaminas, minerais

[730] 申請人 Requerente : MSCI Inc.

e à base de plantas; cremes tópicos; cremes para con-

地址 Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich

forto tópico; pomadas (medicinais); gomas e artigos de

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

confeitaria para melhorar a saúde (medicinais); gomas

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

e artigos de confeitaria para o bem-estar da saúde

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

(medicinais); suplementos probióticos; suplementos

[511]

類別 Classe : 36

prebióticos; misturas de bebidas para suplementos nu-

[511]

服務 Serviços : Serviços financeiros, serviços monetá-

tricionais à base de hidratos de carbono; barras ener-

rios, serviços de informações financeiras relacionados

géticas sendo suplementos nutricionais.
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[730] 申請人 Requerente : RB Health (US) LLC
地址 Endereço : 399 Interpace Parkway, Parsippany,
New Jersey 07054, United States of America
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/161522

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para alívio
de sintomas de tosse e resfriado, dor, dependência

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/01

de opiáceos, refluxo gástrico, prisão de ventre e azia;

[730] 申請人 Requerente : RB Health (US) LLC

confeitaria medicinal; alimentos e bebidas dietéticos

地址 Endereço : 399 Interpace Parkway, Parsippany,

adaptados para uso médico; alimentos para inválidos

New Jersey 07054, United States of America

para fins médicos, para apoiar a saúde geral; alimentos

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

para bebés; suplementos nutricionais; suplementos die-

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

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para alívio

téticos; suplementos alimentares dietéticos; suplementos nutricionais sob a forma de misturas de bebidas em
pó e bebidas líquidas; remédios à base de plantas, no-

de sintomas de tosse e resfriado, dor, dependência

meadamente, suplementos à base de ervas; vitaminas e

de opiáceos, refluxo gástrico, prisão de ventre e azia;

minerais; suplementos vitamínicos e suplementos mi-

confeitaria medicinal; alimentos e bebidas dietéticos

nerais; vitaminas e minerais e suplementos vitamínicos

adaptados para uso médico; alimentos para inválidos

e minerais para a saúde de articulações, aumentando

para fins médicos, para apoiar a saúde geral; alimentos

a imunidade contra infecções e fadiga, aumentando a

para bebés; suplementos nutricionais; suplementos die-

capacidade e abilidade mental e cognitiva, reduzindo o

téticos; suplementos alimentares dietéticos; suplemen-

declínio da capacidade e abilidade mental e cognitiva,

tos nutricionais sob a forma de misturas de bebidas em

e a saúde intestinal; emulsões de vitaminas, minerais e

pó e bebidas líquidas; remédios à base de plantas, no-

à base de plantas; preparações de vitaminas, minerais

meadamente, suplementos à base de ervas; vitaminas e

e à base de plantas; cremes tópicos; cremes para con-

minerais; suplementos vitamínicos e suplementos mi-

forto tópico; pomadas (medicinais); gomas e artigos de

nerais; vitaminas e minerais e suplementos vitamínicos

confeitaria para melhorar a saúde (medicinais); gomas

e minerais para a saúde de articulações, aumentando

e artigos de confeitaria para o bem-estar da saúde

a imunidade contra infecções e fadiga, aumentando a

(medicinais); suplementos probióticos; suplementos

capacidade e abilidade mental e cognitiva, reduzindo o

prebióticos; misturas de bebidas para suplementos nu-

declínio da capacidade e abilidade mental e cognitiva,

tricionais à base de hidratos de carbono; barras ener-

e a saúde intestinal; emulsões de vitaminas, minerais e

géticas sendo suplementos nutricionais.

à base de plantas; preparações de vitaminas, minerais

[540] 商標 Marca :

e à base de plantas; cremes tópicos; cremes para conforto tópico; pomadas (medicinais); gomas e artigos de
confeitaria para melhorar a saúde (medicinais); gomas
e artigos de confeitaria para o bem-estar da saúde
(medicinais); suplementos probióticos; suplementos

[210] 編號 N.º : N/161694

prebióticos; misturas de bebidas para suplementos nu-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/08

tricionais à base de hidratos de carbono; barras ener-

[730] 申請人 Requerente : CHANEL
地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200

géticas sendo suplementos nutricionais.

Neuilly-Sur-Seine, França

[540] 商標 Marca :

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 imitações de couro e produtos
nestas matérias; peles de animais; baús e sacos de via-

[210] 編號 N.º : N/161523

gem; chapéus de chuva e chapéus de sol; bengalas; chi-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/01

cotes e selaria; malas de mão; malas de trazer ao om-

N.º 16 — 15-4-2020

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

5125

bro; malas de mão para a noite; sacos de viagem; mo-

comerciais e de negócios em bases de dados informá-

chilas; bolsas (sacos); sacos para as compras, sacos de

ticos; organização de exposições para fins comerciais

desporto; sacos para vestuário; sacos de praia; sacolas

ou de publicidade; serviços de assessoria para gestão

para a escola; pastas para a escola; correias em couro;

de negócios; organização de feiras para fins comerciais

maletas e pastas em couro; sacos e malas com rodas;

ou de publicidade; serviços de publicidade de exterior;

sacos ou maletas (envelopes, bolsas) em couro para

consultoria em gestão de pessoal; recrutamento de

embalagem; sacos de viagem para vestuário; carteiras

pessoal; serviços de lojas de vendas a retalho relacio-

e porta-moedas (nomeadamente em couro); estojos

nados com comidas e bebidas, ingredientes para comi-

para chaves em cabedal; porta-cartões (marroquina-

das e bebidas, café, moinhos de café, torrefadores para

ria); suportes para cartões de negócios; baús e caixas

café, percoladores para café (ambos eléctricos e não-

em couro; caixas em couro ou imitações de couro;

-eléctricos), cápsulas de café (cheias), filtros de papel

baús de viagem; caixas para cosméticos; estojos para

em papel, serviços de café (louça de mesa), bules de

cosméticos (vazios) e conjuntos (em couro) para cos-

café, aromas de café, bebidas à base de café, bebidas

méticos (vendidos vazios); conjuntos de viagem (mar-

não-alcoólicas aromatizadas com café; gestão de negó-

roquinaria); peles [peles de animais]; revestimentos

cios; administração de negócios; funções de escritório;

de móveis em couro; acessórios em couro para móveis;

serviços de vendas, de promoção e de marketing; ser-

arreios para animais; equipamentos para equitação

viços de vendas por grosso relacionados com comidas

(artigos de selaria; cobertores para cavalos; coberturas

e bebidas, ingredientes para comidas e bebidas, café,

de selas para cavalos); trelas e coleiras para animais;

moinhos de café, torrefadores para café, percoladores

vestuário para animais; chicotes; sacos de transporte

para café (ambos eléctricos e não-eléctricos), cápsulas

para animais.
[540] 商標 Marca :

de café (cheias), filtros de papel em papel, serviços de
café (louça de mesa), bules de café, aromas de café,
bebidas à base de café, bebidas não-alcoólicas aromatizadas com café, serviços de pedidos por telefone,
serviços de catálogos por correio; serviços de vendas
a retalho relacionados com comidas e bebidas, ingredientes para comidas e bebidas, café, moinhos de café,
torrefadores para café, percoladores para café (ambos
eléctricos e não-eléctricos), cápsulas de café (cheias),

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/05/10，法國 Fra nça，編號
N.º 4550303

filtros de papel em papel, serviços de café (louça de
mesa), bules de café, aromas de café, bebidas à base de
café, bebidas não-alcoólicas aromatizadas com café,

[210] 編號 N.º : N/161747

serviços de pedidos por telefone, serviços de catálo-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/08

gos por correio; serviços de distribuição relacionados

[730] 申請人 Requerente : Kuok Registrations Limited

com comidas e bebidas, ingredientes para comidas e

地址 Endereço : The offices of Intetrust Limited, Level

bebidas, café, moinhos de café, torrefadores para café,

2, Lotemau Centre Building, Vaea Street, Apia, Sa-

percoladores para café (ambos eléctricos e não-eléc-

moa

tricos), cápsulas de café (cheias), filtros de papel em

國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana

papel, serviços de café (louça de mesa), bules de café,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

aromas de café, bebidas à base de café, bebidas não-

[511]

類別 Classe : 35

-alcoólicas aromatizadas com café, serviços de pedidos

[511]

服務 Serviços : Assistência em gestão de negócios; ser-

telefónicos, serviços de catálogo por correio; serviços

viços de gestão comercial relacionados com parques

de vendas a retalho on-line relacionados com comidas

de estacionamento; aluguer de espaço publicitário;

e bebidas, ingredientes para comidas e bebidas, café,

publicidade; assistência de gestão de negócios para o

moinhos de café, torrefadores para café, percoladores

funcionamento de lojas de vendas a retalho; assistência

para café (ambos eléctricos e não-eléctricos), cápsulas

de gestão de negócios para o funcionamento de restau-

de café (cheias), filtros de café em papel, serviços de

rantes; consultoria profissional em negócios; consulto-

café (louça de mesa), bules de café, aromas de café,

ria em organização de negócios; assistência em gestão

bebidas à base de café, bebidas não-alcoólicas aroma-

comercial ou industrial; compilação de informações

tizadas com café; serviços de vendas por grosso on-line
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relacionados com comidas e bebidas, ingredientes para

nados com comidas e bebidas, ingredientes para comi-

comidas e bebidas, café, moinhos de café, torrefadores

das e bebidas, café, moinhos de café, torrefadores para

para café, percoladores para café (ambos eléctricos

café, percoladores para café (ambos eléctricos e não-

e não-eléctricos), cápsulas de café (cheias), filtros de

-eléctricos), cápsulas de café (cheias), filtros de papel

café em papel, serviços de café (louça de mesa), bules

em papel, serviços de café (louça de mesa), bules de

de café, aromas de café, bebidas à base de café, be-

café, aromas de café, bebidas à base de café, bebidas

bidas não-alcoólicas aromatizadas com café; compra

não-alcoólicas aromatizadas com café; gestão de negó-

de bens e serviços em nome de terceiros; serviços de

cios; administração de negócios; funções de escritório;

secretariado; promoção de bens e serviços através do

serviços de vendas, de promoção e de marketing; ser-

patrocínio de eventos desportivos; serviços de com-

viços de vendas por grosso relacionados com comidas

pras on-line; serviços de gestão comercial, consultoria

e bebidas, ingredientes para comidas e bebidas, café,

ou de valor acrescentado relacionados com o comér-

moinhos de café, torrefadores para café, percoladores

cio Empresa-Para-Empresa (Business-To-Business

para café (ambos eléctricos e não-eléctricos), cápsulas

(B2B)); serviços de gestão comercial, consultoria ou

de café (cheias), filtros de papel em papel, serviços de

de valor acrescentado relacionados com o comércio

café (louça de mesa), bules de café, aromas de café,

On-line para Off-line (On-line to Off-Line (O2O))

bebidas à base de café, bebidas não-alcoólicas aro-

e de comércio Negócios para Clientes (Business-to-

matizadas com café, serviços de pedidos por telefone,

-Customer (B2C)); serviços de planos de fidelização;

serviços de catálogos por correio; serviços de vendas

serviços relativos a cartões de fidelidade; tudo incluído

a retalho relacionados com comidas e bebidas, ingre-

na classe 35.

dientes para comidas e bebidas, café, moinhos de café,

[540] 商標 Marca :

torrefadores para café, percoladores para café (ambos
eléctricos e não-eléctricos), cápsulas de café (cheias),
filtros de papel em papel, serviços de café (louça de
mesa), bules de café, aromas de café, bebidas à base de
café, bebidas não-alcoólicas aromatizadas com café,

[210] 編號 N.º : N/161749

serviços de pedidos por telefone, serviços de catálo-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/08

gos por correio; serviços de distribuição relacionados

[730] 申請人 Requerente : Kuok Registrations Limited

com comidas e bebidas, ingredientes para comidas e

地址 Endereço : The offices of Intetrust Limited, Level

bebidas, café, moinhos de café, torrefadores para café,

2, Lotemau Centre Building, Vaea Street, Apia, Sa-

percoladores para café (ambos eléctricos e não-eléc-

moa

tricos), cápsulas de café (cheias), filtros de papel em

國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana

papel, serviços de café (louça de mesa), bules de café,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

aromas de café, bebidas à base de café, bebidas não-

[511]

類別 Classe : 35

-alcoólicas aromatizadas com café, serviços de pedidos

[511]

服務 Serviços : Assistência em gestão de negócios; ser-

telefónicos, serviços de catálogo por correio; serviços

viços de gestão comercial relacionados com parques

de vendas a retalho on-line relacionados com comidas

de estacionamento; aluguer de espaço publicitário;

e bebidas, ingredientes para comidas e bebidas, café,

publicidade; assistência de gestão de negócios para o

moinhos de café, torrefadores para café, percoladores

funcionamento de lojas de vendas a retalho; assistência

para café (ambos eléctricos e não-eléctricos), cápsulas

de gestão de negócios para o funcionamento de restau-

de café (cheias), filtros de café em papel, serviços de

rantes; consultoria profissional em negócios; consulto-

café (louça de mesa), bules de café, aromas de café,

ria em organização de negócios; assistência em gestão

bebidas à base de café, bebidas não-alcoólicas aroma-

comercial ou industrial; compilação de informações

tizadas com café; serviços de vendas por grosso on-line

comerciais e de negócios em bases de dados informá-

relacionados com comidas e bebidas, ingredientes para

ticos; organização de exposições para fins comerciais

comidas e bebidas, café, moinhos de café, torrefadores

ou de publicidade; serviços de assessoria para gestão

para café, percoladores para café (ambos eléctricos

de negócios; organização de feiras para fins comerciais

e não-eléctricos), cápsulas de café (cheias), filtros de

ou de publicidade; serviços de publicidade de exterior;

café em papel, serviços de café (louça de mesa), bules

consultoria em gestão de pessoal; recrutamento de

de café, aromas de café, bebidas à base de café, be-

pessoal; serviços de lojas de vendas a retalho relacio-

bidas não-alcoólicas aromatizadas com café; compra
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de bens e serviços em nome de terceiros; serviços de

de carne de bovino e óleos para cozinha; serviços por

secretariado; promoção de bens e serviços através do

grosso de talheres [cutelaria, garfos e colheres], facas

patrocínio de eventos desportivos; serviços de com-

domésticas, pinças para carne, sacos de mão, utensílios

pras on-line; serviços de gestão comercial, consultoria

de cozinha para uso em churrascos domésticos, utensí-

ou de valor acrescentado relacionados com o comér-

lios de cozinha, utensílios para cozinha, caçarolas (não

cio Empresa-Para-Empresa (Business-To-Business

eléctricas), caçarolas com pegas (não elétricas), ca-

(B2B)); serviços de gestão comercial, consultoria ou

necas, artigos de tecido para cozinha, t-shirts, bonés,

de valor acrescentado relacionados com o comércio

chapéus, aventais [vestuário], vestuário, cintos [vestu-

On-line para Off-line (On-line to Off-Line (O2O))

ário], calçado, carnes, carne de vaca, peixe (não vivo),

e de comércio Negócios para Clientes (Business-to-

carne de aves, carnes de caça, extratos de carne, carne

-Customer (B2C)); serviços de planos de fidelização;

de vaca processada, produtos de carne de bovino e

serviços relativos a cartões de fidelidade; tudo incluído

óleos para cozinha (sendo todos vendas por grosso on-

na classe 35.

line ou através de lojas de vendas por grosso).

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 Prioridade : 2019/05/17，澳大利亞 Austrália，編
號N.º 2010137

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja e preto.
[210] 編號 N.º : N/161949

[210] 編號 N.º : N/162035

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/14

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/15

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

[730] 申請人 Requerente : Fabian Andreas Kreutzberger

地址 Endereç o : L1 Tower A, Gasworks Pla za, 76

地址 Endereço : Kirchstraße 31, 73779 Deizisau, Ger-

Skyring Tce, Newstead, QLD 4006, Australia

many

國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

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

類別 Classe : 35

[511]

[511]

服務 Serviços : serviços de vendas a retalho relaciona-

[511]

類別 Classe : 42
服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e

dos com talheres [cutelaria, garfos e colheres], facas

pesquisa e projectos relacionados com os mesmos;

domésticas, pinças para carne, sacos de mão, utensílios

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e

de cozinha para uso em churrascos domésticos, uten-

desenvolvimento de hardware e software informático;

sílios de cozinha, utensílios para cozinha, caçarolas

desenvolver e criar aplicações e software e fornecer

(não eléctricas), caçarolas com pegas (não eléctricas),

serviços de consultoria e assessoria relacionados a to-

canecas, artigos de tecido para cozinha, t-shirts, bonés, chapéus, aventais [vestuário], vestuário, cintos

dos os serviços acima mencionados.
[540] 商標 Marca :

[vestuário], calçado, carnes, carne de vaca, peixe (não
vivo), carne de aves, carnes de caça, extratos de carne,
carne de vaca processada, produtos de carne de bovino e óleos para cozinha; serviços de venda a retalho
de produtos (online ou através de lojas de vendas a
retalho) relacionados com talheres [cutelaria, garfos e
colheres], facas domésticas, pinças para carne, sacos

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, vermelho, amarelo,
cinzento, azul, verde e laranja.

de mão, utensílios de cozinha para uso em churrascos domésticos, utensílios de cozinha, utensílios para

[210] 編號 N.º : N/162101

cozinha, caçarolas (não eléctricas), caçarolas com

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/19

pegas (não elétricas), canecas, artigos de tecido para

[730] 申請人 Requerente : HERMES INTERNATIONAL

cozinha, t-shirts, bonés, chapéus, aventais [vestuário],

地址 Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré,

vestuário, cintos [vestuário], calçado, carnes, carne de

75008 Paris, França

vaca, peixe (não vivo), carne de aves, carnes de caça,

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

extratos de carne, carne de vaca processada, produtos

活動 Actividade : 商業 comercial
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[511]

類別 Classe : 18

[210] 編號 N.º : N/162187

[511]

產品 Produtos : Sacos de mão, mochilas com duas

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/21

alças, sacos de viagem, sacos de desporto, sacos de

[730] 申請人 Requerente : HERMES INTERNATIONAL

ombro, pastas porta-documentos [marroquinaria],

地址 Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré,

carteiras de bolso, bolsas, porta-cartões (estojo de bol-

75008 Paris, França

so); porta-cartões de visita, porta-cartões de crédito,

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

estojos para chaves [marroquinaria], estojos de higiene

活動 Actividade : 商業 comercial

pessoal, vendidos vazios, pochettes destinadas a con-

[511]

類別 Classe : 18

ter produtos de higiene (vazias), pochettes (bolsas de

[511]

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

noite), pochettes em couro.

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

[540] 商標 Marca :

roquinaria], carteiras de bolso, bolsas, porta-cartões
(estojo de bolso); estojos para chaves [marroquinaria],
estojos de higiene pessoal, vendidos vazios, pochettes

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/06/26，法國 França，編號

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

N.º 4562864

chettes (bolsas de noite), pochettes em couro.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/162181
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/21
[730] 申請人 Requerente : MATILDE FIOCCHI

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/06/17，法國 Fra nç a，編號
N.º 4560164

地址 Endereço : Corso Garibaldi 36, 20121 Milano,
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 : Agrupamento, para benefício de tercei-

[210] 編號 N.º : N/162318
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/25
[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc
地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf

ros, de vestuário, casacos, casacos [vestuário], coletes,

Road, London, W2 1NW, UK

calças, camisas, camisetas, saias, resguardos para os

國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

ombros [vestuário], calças largas, calções, camisolas

活動 Actividade : 商業 comercial

interiores, camisolas, sweatshirts, fatos, fatos feitos à
medida, malhas [vestuário], camisolas [vestuário], vestuário em couro, peles [vestuário], roupa de cerimónia, roupa interior, tops (camisolas sem alças), cuecas,
roupões, combinações [roupa interior], fatos de banho,
páreos de praia [tecido que se enrola à volta do corpo],
sapatos, chinelos, calçado de praia, gravatas, laços
para o pescoço, echarpes de homem, lenços de bolso,
cintos [vestuário], luvas [vestuário], cachecóis, echarpes [cachecóis], chapéus, boinas, bonés com viseira,
collants, meia, chapelaria, “Cheongsam” (vestidos
tradicionais chineses), permitindo aos consumidores
visualizar e adquirir comodamente esses serviços; serviços de importação e exportação; gestão de empresas;
serviços de lojas de venda a retalho.
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções administrativas; demonstração de produtos; distribuição directa de material publicitário; distribuição de amostras; serviços de
agências de importação-exportação; marketing; organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; organização de desfiles de moda para fins promocionais; organização de feiras para fins comerciais
ou de publicidade; apresentação de produtos nos meios
de comunicação, para fins de venda a retalho; serviços
de comparação de preços; fornecimento de um mercado on-line para compradores e vendedores de bens e
serviços; promoção de vendas [para terceiros]; serviços
de organização, operação e supervisão de programas
de fidelização e incentivos; serviços de retalho e serviços de retalho on-line relacionados com a venda de
cosméticos não medicinais e de produtos de higiene
pessoal, dentifrícios não medicinais, perfumaria, óleos

[300] 優先權 Prioridade : 2019/10/11，意大利 Itália，編號
N.º 302019000074096

essenciais, preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, preparações para limpeza, po-
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limento, limpeza e abrasão, sabões, perfumes, cosmé-

bateria, bases de encaixe para carregamento, produtos

ticos, maquilhagem, artigos de higiene pessoal, prepa-

de óptica, óculos, óculos para ler, óculos (óptica), esto-

rações para cuidado da pele, produtos de limpeza para

jos para óculos, óculos de sol, estojos para óculos de

o corpo e de beleza, preparações para cuidado do ca-

sol, correias para óculos, lentes de contacto, estojos

belo e penteados, dentifrícos, mistura de pétalas secas

para lentes de contacto, cabos adaptadores para aus-

perfumadas para perfumar roupas ou espaços (pot-

cultadores, aparelhos para processamento de paga-

-pourri), preparações para o cuidado das unhas, verniz

mentos electrónicos, aparelhos para entrada, saída,

para as unhas, acetona para as unhas, graxa para sapa-

transmissão e armazenamento de dados, aparelhos

tos, preparações de proteção solar, preparações de

para gravação som ou imagens, aplicação de software

bronzeamento, preparações de bronzeamento artifi-

para serviços de computação em nuvem, gravadores de

cial, conjuntos de garrafa de viagem para produtos de

áudio, unidades de backup para computadores, CD-

higiene pessoal, pérolas de banho, cremes de banho,

-ROMs virgens para gravação de som ou vídeo, capa-

cristais de banho, excepto para uso medicinal, espuma

cetes, óculos de proteção para desporto, metais pre-

de banho, gel de banho, loções para banho, prepara-

ciosos e suas ligas, joalharia, pedras preciosas e semi-

ções para o cuidado do corpo e da beleza, desodori-

-preciosas, instrumentos horológicos e cronológicos,

zantes para cuidado com o corpo, cremes pós-praia,

broches de jóias, caixas e estojos de jóias, estojos em

óleo de amêndoa (para a pele), cremes de aromatera-

rolo para joalharia, porta-anéis em metais preciosos,

pia, loções de aromaterapia, óleos de aromaterapia,

relógios, relógios despertador, despertadores eléctri-

preparações de aromaterapia, géis de banho e duche,

cos, relógios de pulso, estojos para relógios de pulso,

excepto para uso medicinal, sabão de creme de corpo,

botões de punho, caixas para botões de punho, porta-

desodorizantes para o corpo, máscaras corporais, cre-

-chaves e chaveiros, amuletos decorativos para os mes-

mes de limpeza e hidratação, óleos (pele), loções e

mos, porta-chaves de fantasia, ornamentos, estátuas e

preparações (pele), instrumentos e aparelhos para uso

estatuetas, feitas ou revestidas de metais ou pedras

científico, pesquisa, navegação, agrimensura, fotogra-

preciosos ou semi preciosos ou suas imitações, pulsei-

fia, cinematográfico, audiovisual, óptico, pesagem, me-

ras de tornozelo, relógios de pulso automáticos, reló-

dição, sinalização, detecção, teste, inspeção, aparelhos

gios de automóvel, emblemas de metais preciosos, pul-

e instrumentos para gravar, transmitir, reproduzir ou

seiras, pulseiras de contas, contas para joalharia, five-

processar som, imagens ou dados, suportes gravados e

las para pulseiras de relógio, pulseiras em metais pre-

descarregáveis, software para programas de computa-

ciosos, estojos adaptados para conter items de joalha-

dor, suportes de gravação e armazenamento digitais

ria, estojos para instrumentos cronométricos, estojos

ou analógicos virgens, para náutica, verificação (super-

para relógios e relógios de pulso, estojos para relógios,

visão) de electricidade, aparelhos para gravação, trans-

amuletos para pulseiras, fechos para joalharia, caixas

missão ou reprodução de som ou imagens, discos de

de relógios de parede ou de sala, fechos para colares,

gravação, discos compactos, DVDs e outros meios de

caixas decorativas em metais preciosos, broches deco-

gravação digital, mecanismos para aparelhos de pré-

rativos [joalharia], objectos decorativos [ornamentos]

-pagamento, caixas registadoras, máquinas de calcular,

feitos de metais preciosos, alfinetes decorativos [joa-

equipamento de processamento de dados, computado-

lharia], relógios de mesa, relógios digitais, brincos

res, aplicações para telemóveis, rádios, fitas métricas,

pendentes, brincos de mola, chaveiros sofisticados de

rádios que incorporam despertadores, adaptadores de

metais preciosos, ornamentos para chapéus em metais

tomada eléctrica, adaptadores, estojos para computa-

preciosos, guarda-jóias, couro e imitações de couro,

dores portáteis [laptops], estojos para telemóveis, dis-

peles e couros de animais, bagagem e malas de trans-

positivos electrónicos de controlo e monitorização de

porte, guarda-chuvas e guarda-sóis, bastões de cami-

aquecimento e sistemas de refrigeração e ventilação,

nhada, coleiras, trelas e roupa para animais, pele sin-

aparelhos e instrumentos para regular ou controlar a

tética, malas [baús] e malas de viagem, sacos, sacos de

electricidade, dispositivos para monitorazação e con-

mão, mochilas com duas alças, mochilas, sacos para

servação de uso de energia, dispositivos para rastrear

desporto, pasta para documentos, maletas para docu-

o uso de energia, termóstatos, aparelho de controle de

mentos, malas, correias de bagagem, rótulos de baga-

termóstato, painéis solares, painéis solares para gera-

gem, etiquetas de bagagem, sacos para artigos de hi-

ção de electricidade, baterias, carregadores de bateria,

giene pessoal, sacos para cosméticos, sacos para ma-

pacotes de baterias, equipamento de carregamento de

quilhagem, estojos de beleza, carteiras, carteiras de
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bolso, bolsas, porta- cartões [pastas], estojos de docu-

ponjas para o corpo, esponjas de pó-de-arroz, escovas

mentos em couro, caixas de couro, estojos de couro,

para unhas, pentes, pincéis de maquilhagem, luvas de

atacadores de couro, sacos e bolsas para vestuário des-

manicure, escovas de tecido, escovas de dentes, esco-

portivo, sacos para campistas, sacos de praia, guarda-

vas de dentes elétricas, recipientes de escova de den-

-chuvas de praia, sacolas de livros, estojos para cartões

tes, suportes para escovas de dentes, estojos para esco-

de visita sob a forma de carteiras, estojos para escritó-

va de dentes, ornamentos de jardim, estátuas, estatue-

rio, bolsas para cosmética, sacos de noite, bolsas noite

tas e obras de arte em vidro, terracota, cerâmica ou

[bolsas de mão], bolsas de moda, malas de vôo, sacos

cristal, aplicadores para aplicação de loções cosméti-

de vestuário para viagens em couro, sacos de mão para

cas para a pele, escovas de banho, suportes de vidro

homem, sacos de mão para senhora, pegas para bas-

para quarto de banho, suportes de toalha para quarto

tões, sacos de caminhada, mochilas com duas alças de

de banho, secadores de roupa de banho, esponjas de

caminhada, varas para caminhada, utensílios e reci-

banho, copos de cerveja, canecas de cerveja, copos de

pientes para uso doméstico ou para a cozinha, panelas

bebidas, artigos de vidro para bebidas, agitadores de

e utensílios de mesa, excepto garfos, facas e colheres,

bebidas, esponjas para esfregar o corpo, esponjas do

pentes e esponjas, escovas, excepto pincéis, materiais

corpo, abre-garrafas, caixas eléctricas para distribui-

para fabricação de escovas, artigos para limpeza, vidro

ção de toalhas de papel, caixas de vidro, vassouras,

não trabalhado ou semi-trabalhado, excepto vidro de

frascos para velas [suportes], frascos de doces, taças de

construção, vidraria, lã de aço, artigos de porcelana e

cerâmica, canecas de cerâmica, garrafas de água, ves-

louça de barro não incluídos noutras classes, artigos

tuário, calçado, chapelaria, roupa interior, roupa ínti-

em cristal, cerâmica para uso doméstico, louça de por-

ma feminina, cintos, fraldas de têxteis para bebés,

celana, cafeteiras (não eléctricas), espremedores (não

guardanapos de têxteis para bebés, roupa interior para

eléctricos), espremedor de citrinos (não eléctrico), ba-

bebé, sapatinhos de bebé, botas de bebé, calçado de

tedor de leite (não eléctrico), moínhos de pimenta e sal

bebé, pijamas de bebé, camisas de bebé, sapatos de

(operados manualmente), caixas para pão, tábuas de

bebé, calções de bebé, agasalhos de bebé, calças de

corte, latas de bolo, latas de biscoito, recipientes de ar-

moletom de bebé, tops de bebé, fatos de banho, fatos

mazenamento (para alimentos e bebidas), frascos de

de banho para criança, fatos de banho para homem,

armazenamento, tábuas de passar roupa a ferro, panos

fatos de banho para senhora, roupões de banho, roupa

para passar roupa a ferro, molas para roupa, cestas de

de praia, roupa de praia solta, chapéus de praia, san-

lavandaria, cestas de lavagem, vasilhas, recipientes

dálias de praia, xaile de praia, cintos para vestuário,

com isolamento térmico (uso doméstico) para alimen-

cintos de imitação de couro, partes inferiores de biquí-

tos e bebidas, canecas isoladas termicamente, vasos de

ni, cuecas de biquíni, tops de biquíni, blazers, blusas

flores e plantas, tabuleiros de sementes, alimentadores

[vestuário de negócios], calças de ganga azul, cartolas,

de pássaro, luvas de jardinagem, garfos e pinças para

blusões, botas e sapatos, botas para criança, meias-

churrasco, suportes para utensílios, suportes para co-

-calça para adultos, meias-calça para criança, meias-

pos, assadeiras, prato refratário, latas e utensílios, cai-

-calça para homem, meias-calça para senhora, cuecas

xas em alumínio para cozedura, tabuleiros de alumí-

boxer, bermudão, calções para rapaz [roupa interior],

nio para cozer, louça, bandejas de talheres, louça de

cintas para roupas [suspensórios], sapatos de lona, cor-

barro, conjuntos de jantar, serviços de jantar, pratos

sários, casacos curto de lã, corsários com bolsos de

de mesa, pratos, garfos de servir, colheres, tenazes, ti-

carga nas laterais das pernas no nível da coxa, calças

gelas e bandejas, copos e canecas, copos para beber,

com bolsos de carga nas laterais das pernas no nível da

louça de bar, individuais de mesa, excluindo os de pa-

coxa, roupa de caxemira, luvas de caxemira, casacos

pel ou têxtil, guardanapos de mesa, suportes de guar-

de caxemira, xailes de caxemira, camisolas de caxemi-

danapos, aparelhos de perfumar o ar, difusores para

ra, calçado casual, calça casual, sapatos casuais, roupa

purificar o ar, difusores de incenso, vasos, candela-

casual, peúgas de criança, babetes de pano para crian-

bros, castiçais, utensílios de cozinha, panelas [panelas

ças, vestuário para desporto, vestuário de couro, capo-

e frigideiras], louça para o forno, pratos de forno, arti-

tes [casacos], capotes de senhora [casacos], casacos de

gos de banho, saboneteiras, dispensadores de sabão,

algodão, vestidos de cocktail, camisas com colarinho,

escovas de quarto de banho, porta-papel higiénico,

colarinhos, colarinhos para vestidos, calças de comba-

utensílios de quarto de banho, esponjas de quarto de

te, trajes para uso em actividades infantis, trajes para

banho, utensílios cosméticos, esponjas para a pele, es-

uso em jogos, jaquetas de algodão, gravatas de algo-
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dão, xailes de algodão, blusas de algodão, jaquetas de

homem, meias de homem, fatos de homem, mini-saias,

ciclismo, calças de ciclismo, sapatos de ciclismo, cal-

camisolas de gola alta, tops de gola alta, toucas de dor-

ções de ciclismo, trajes de dança, roupa de dança, cor-

mir, vestido de noite, roupa de dormir, macacões de

sário de sarja, roupa de ganga, sapatos de vela, casacos

peça única, macacões de peça única, roupa para o ar

de ganga, calças de ganga, corsários de ganga, com

livre, roupa de exterior para bebé, roupa de exterior

bolsos de carga nas laterais das pernas no nível da

para rapaz, roupa de exterior para criança, roupa de

coxa, vestidos de ganga, jaquetas de ganga, corsários

exterior para rapariga, sobretudos, camisas de noite,

de ganga, calções de ganga, saias de ganga, vestidos,

jaquetas acolchoadas, partes inferiores do pijama, pija-

vestidos [vestuário de negócios], vestidos para criança,

mas para adulto, pijamas para criança, pijamas para

vestidos para rapariga, vestidos para senhora, vestidos

homem, pijamas para senhora, parcas, sapatos de lona

feitos de peles, vestidos de caxemira, vestidos de lã,

leve com sola de borracha, tops de malha pólo, cami-

roupões, sapatos para vestidos, fatos de senhora, casa-

sas de pólo, roupa para carrinhos de bebé, T-shirts es-

co com capuz e preso com botão de alternar (“duffle”),

tampadas, bombas para sapatos [calçado], capas para a

aquecedores de orelhas [vestuário], vestuário bordado,

chuva, impermeáveis, chapéus para a chuva, casacos

vestidos de noite, roupa de noite, pequeno chapéu or-

para a chuva, forros de roupas pronto-a-vestir, vestuá-

namental que se encaixa na cabeça usando uma base

rio pronto-a-vestir, sapatos de corrida, sandálias para

ou faixa do tipo alice-band ou até um pequeno pente

criança, sandálias para homem, sandálias para senho-

(“fascinator hats”), chapéus de moda, luvas sem dedos,

ra, sarongues, lenços, uniformes escolares, luvas de

jaquetas de pescadores, roupa adaptada para homens,

pele de carneiro, camisas, camisas [vestuário de negó-

sapatos rasos, roupa inferior de lã, casacos de lã, pu-

cios], camisas para adulto, camisas para crianças, ca-

lôveres de lã, velo (lã), calções de lã, tops de lã, chine-

misas para homem, camisas para vestir com fatos, ca-

los [calçados], calçado para adulto, calçado para crian-

misas para senhora, sapatos para adulto, sapatos para

ça, calçado para homem, calçado para senhora, roupa

criança, sapatos para homem, sapatos para senhora,

formal para homem, calçado formal, calças formais,

conjuntos curtos [vestuário], calções para adulto, cal-

roupas de pêlo, casacos de pêlo, luvas de pêlo, chapéus

ções para criança, calções para homem, calções para

de pêlo, jaquetas de pêlo, aquecedores de orelhas em

senhora, blusas de manga curta, jaquetas de manga

pêlo, chapéus, chapéus para criança, bandanas como

curta, camisas desportivas de manga curta, blusas de

vestuário, bandoletes para usar na cabeça [vestuário],

manga curta, T-shirts de manga curta, lenços de seda,

camisolas com capuz, tops com capuz, botas infantis,

xailes de seda, saias, saias [vestuário de negócios], saia

calçado infantil, sapatos infantis, calças de ganga, jér-

de fatos, fatos de esqui, roupa de dormir para bebé,

sei [vestuário], tops para jogging, vestidos tipo “jum-

roupa de dormir para criança, roupa de dormir para

per”, macacões [vestuário], partes inferiores em ma-

homem, roupa de dor m i r pa ra sen hora, chi nelos,

lha, vestidos de malha, saias de malha, luvas de malha,

meias-chinelo, combinados como roupa interior, cami-

tops de malha, roupa de malha, bandas para a cintura

solas desportivas, camisas desportivas, coletes despor-

de quimonos [“koshihimo”], xailes de renda, cintos de

tivos, fatos [vestuário de negócios], fatos [vestuário],

couro [vestuário], casacos de couro, vestidos de couro,

vestidos de verão, chapéus de sol, roupa de praia, ca-

luvas de couro, chapelaria de couro, jaquetas de couro,

misolas [pullovers], camisolas para adulto [pullovers],

camisas de couro, sapatos de couro, chinelos de couro,

camisolas para criança [pullovers], camisolas para ho-

perneiras [polainas], leggings [calças], calçado de la-

mem [pullovers], camisolas para senhora [pullovers],

zer, sapatos de lazer, roupa de lazer, casacos reflecto-

calças de treino, calças de treino para adulto, calças de

res de luz, jaquetas reflectoras de luz, jaquetas leves,

treino para criança, calças de treino para homem, cal-

blusas leves, roupa de linho, jaquetas longas, blusas de

ças de treino para senhora, calções de banho, roupa

mangas compridas, jaquetas de mangas compridas, ca-

térmica, chapelaria térmica, meias térmicas, fatos de

misas de mangas compridas, blusas de mangas compri-

treino, tops para fatos de treino, calças, calças [vestuá-

das, T-shirts de mangas compridas, camisetas interio-

rio de negócios], calças para adulto, calças para bebé,

res de mangas compridas, roupa casual, roupa de ma-

calças para criança, calças para lactantes, calças para

ternidade, vestidos de maternidade, leggings de mater-

homem, calças para senhora, T-shirts com logotipos,

nidade, camisas de maternidade, calções de materni-

camisas de gola alta, blusas de gola alta, tops de gola

dade, roupa de noite de maternidade, avental de ma-

alta, uniformes, tops para coletes, viseiras como cha-

ternidade, tops de maternidade, saias maxi, peúgas de

pelaria, roupas impermeáveis, jaquetas impermeáveis,
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roupa de exterior impermeável, roupa à prova de in-

[210] 編號 N.º : N/162593

tempéries, jaquetas à prova de intempéries, calças à

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

prova de intempéries, vestuário exterior resistente às

[730] 申請人 Requerente : CANDIANI S.P.A.

intempéries, bota até o joelho de borracha ou plástico

地址 Endereço : Via Arese 85, 20020 Robecchetto Con

à prova de água [“wellies”], botas de inverno, casacos

Induno (Milano), Italy

de inverno, luvas de Inverno, peúgas de senhora, ja-

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

quetas de lã, roupa de lã, chapéus de lã, meias de lã,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

calças justas de lã, xailes de lã, blusas de lã, partes in-

[511]

類別 Classe : 24

feriores para ioga, calças de ioga, tops de ioga, carpe-

[511]

產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não com-

tes, tapetes, esteiras, linóleo e outros materiais para

preendidos noutras classes, tecidos destinados ao ves-

revestimento de pisos existentes, tapeçarias murais,

tuário, tecidos de ganga; roupa de cama e de mesa.

excluindo as de matérias têxteis, tapetes de banho, ta-

[540] 商標 Marca :

petes para jogar, sacos para tapetes de ioga, tapetes
para exercício físico, tapetes para o chão, tapetes de
ioga, jogos, brinquedos e artigos de brincar, aparelhos
de jogos de vídeo, artigos de ginástica e de desporto,
decorações para árvores de Natal, cartas de jogar, de-

[210] 編號 N.º : N/162594

corações e enfeites para árvores de Natal, árvores de

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/29

Natal artificiais, decorações festivas, biscoitos de Na-

[730] 申請人 Requerente : CANDIANI S.P.A.

tal, meias de Natal, bonecas, chocalhos de bebé que

地址 Endereço : Via Arese 85, 20020 Robecchetto Con

incorporam anéis de dentição, brinquedos de bebé,

Induno (Milano)), Italy

brinquedos de banho, sacos de feijão [brinquedos], bo-

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

necas de Natal, brinquedos de berço, brinquedos de
personagens de fantasia; serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com os serviços

[511]

類別 Classe : 24

[511]

產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não compreendidos noutras classes, tecidos destinados ao ves-

anteriormente referidos.

tuário, tecidos de ganga; roupa de cama e de mesa.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 Prioridade : 2019/10/04，英國 Reino Unido，編
號N.º 3434079
[210] 編號 N.º : N/162639
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02
[210] 編號 N.º : N/162328

[730] 申請人 Requerente : Samsung Electronics Co., Ltd.
地址 Endere ç o : 129, Sa m su ng-ro, Yeong tong-g u,

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/11/25

Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

地址 Endereço : 廣東省深圳市南山區粵海街道海德三道
以北與後海濱路以東交匯處航天科技廣場B座6樓602C
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；蛋糕；可可製品；茶；冰淇淋；加奶
可可飲料；加奶咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；麵包；
布丁；加果汁的碎冰（冰塊）；食用冰；咖啡飲料；可可飲
料；巧克力飲料；冰茶；茶飲料；奶茶（以茶為主）/含奶茶
飲料（以茶為主）；凍酸奶甜點；甜食。

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 7

[511]

產品 Produtos : Aspiradores robóticos; máquinas de
lavar louça para uso doméstico; máquinas de lavar
roupa para uso doméstico; aspiradores; sacos para aspiradores; robôs para uso doméstico, que ajudam nas
tarefas diárias.

[540] 商標 Marca :
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poram leitores de MP3; correias de relógio; colares;

號N.º 70-2019-0001235

anéis (joalharia).
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/162640
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02
[730] 申請人 Requerente : Samsung Electronics Co., Ltd.
地址 Endere ç o : 129, Sa m su ng-ro, Yeong tong-g u,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/13，南韓 Coreia do Sul，編
號N.º 70-2019-0001235

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Telefones inteligentes (“Smartpho-

[210] 編號 N.º : N/162643

nes”); telemóveis; computadores portáteis; computado-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02

res em forma de tablet; software informático interacti-

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

vo que permite a troca de informações; software para

地址 Endere ç o : 129, Sa m su ng-ro, Yeong tong-g u,

pesquisar e recuperar informações numa rede de com-

Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

putadores; software que permite o fornecimento de in-

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

formação através de redes de comunicações; software

活動 Actividade : 商業 comercial

de comunicação por computador para permitir que os

[511]

類別 Classe : 42

clientes acedam a informações da conta bancária e re-

[511]

服務 Serviços : Software como serviço [SaaS]; forneci-

alizem transações bancárias; software de computador

mento de uso temporário de software operacional on-

interactivo; software de entretenimento interactivo

-line, não descarregável, para aceder e utilizar uma

para uso em computadores; programas de computador

rede de computação em nuvem; serviços de computa-

para televisão interactiva e jogos e / ou questionários

ção em nuvem; aplicativos de software para fornecedor

interactivos; software interactivo de entretenimento

de serviços [ASP].

para uso em computadores pessoais; software interac-

[540] 商標 Marca :

tivo, de computador que fornece informações de navegação e viagens; reconhecedores de voz; sistemas de
processamento de voz; software de reconhecimento de
voz; relógios inteligentes (“smartwatches”).
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/162646
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02
[730] 申請人 Requerente : LUCILE LEMIERE
地址 Endereço : 5 Passage Bu l lou rde 75011 Par is,
France
[210] 編號 N.º : N/162642

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02
[730] 申請人 Requerente : Samsung Electronics Co., Ltd.
地址 Endere ç o : 129, Sa m su ng-ro, Yeong tong-g u,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

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

類別 Classe : 25

[511]

產品 P rodutos : 服裝；內衣；胸衣；抹胸；背心；衣服吊
帶；內褲；睡衣褲；緊身圍腰（女內衣）；女士內衣。

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 14

[511]

產品 Produtos : Relógios-pulseiras; relógios; pulseiras
de relógio; peças e acessórios para relógios; relógios
electrónicos e relógios de pulso; relógios de controle

[210] 編號 N.º : N/162647

(relógios de referência); pulseiras (joalharia); relógios

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02

que incorporam câmeras; relógios de pulso que incor-

[730] 申請人 Requerente : LUCILE LEMIERE
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地址 Endereço : 5 Passage Bu l lou rde 75011 Par is,

unhas; pot-pourris [fragrâncias]; saquetas para per-

France

fumar a roupa; graxa para sapatos; cera para calçado;

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

cremes para couro; cera para alfaiates; sabão líquido

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

para lavandaria; produtos amaciadores de roupa para

[511]

類別 Classe : 35

uso em lavandaria.

[511]

服務 Serviços : 廣告；廣告宣傳；為零售目的在通信媒體

[540] 商標 Marca :

上展示商品；在網站上為商品和服務提供廣告空間；廣告
（通過所有大眾傳播途徑）；廣告片製作；為廣告或銷售
組織時裝展覽；商業諮詢、顧問和信息服務；市場營銷；
為他人安排和組織市場促銷。

[300] 優先權 P r i o r i d a d e : 2019/06/04，瑞士 S u í ç a，編號

[540] 商標 Marca :

N.º 07578/2019

[210] 編號 N.º : N/162655
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02
[730] 申請人 Requerente : Consitex SA
[210] 編號 N.º : N/162654

地址 Endereço : Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Swit-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02

zerland

[730] 申請人 Requerente : Consitex SA

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

地址 Endereço : Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Swit-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

zerland

[511]

類別 Classe : 9

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[511]

產品 P rodutos : A r maç ões de ócu los; lentes pa ra

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

óculos; lentes de contacto; recipientes para lentes de

[511]

類別 Classe : 3

contacto; óculos graduados; óculos de sol; lentes para

[511]

產品 Produtos : Perfumes; água-de-colónia; água-de-

óculos de sol; óculos para natação; óculos para a neve;

-toilette; desodorizantes para uso pessoal; cosméticos;

estojos para óculos; estojos para óculos de sol; cordões

preparações cosméticas para cuidar da pele; máscaras

para óculos; monóculos; armações para monóculos; te-

de beleza; preparações cosméticas para cuidados com

lescópios; lupas; telefones móveis; telefones inteligen-

o corpo; geles para o duche; loções para uso cosmé-

tes; estojos adaptados para telefones inteligentes; capas

tico; sprays perfumados para o corpo; cremes para o

para leitores de MP3; capas para computadores tablet;

corpo; loções para o corpo; preparações cosméticas

estojos para organizadores pessoais electrónicos; es-

para banhos; sais de banho, não para uso medicinal;

tojos adaptados para computadores; estojos para cal-

cremes cosméticos; pó-de-talco para fins de toilette;

culadoras de bolso; capas para leitores de livros elec-

óleos para perfumes e aromas; óleos para fins cosmé-

trónicos; estojos de transporte para leitores de música

ticos; preparações para maquilhagem; máscara para

portáteis; estojos para dispositivos de navegação por

pestanas; brilhos para os lábios; pós de maquilhagem;

satélite; estojos em couro para telefones móveis; capas

rouges; pós para o rosto; batons; sombras para os

para telefones inteligentes; ímanes decorativos; capa-

olhos; lápis cosméticos; preparações para remover a

cetes de protecção para desporto; tapetes para ratos;

maquilhagem; champôs; sprays para os cabelos; bálsa-

diários electrónicos; apoios para os pulsos para uso em

mo para os cabelos; geles para os cabelos; sabões per-

computadores; computadores pessoais; computadores

fumados; sabão desodorizante; sabonetes; preparações

portáteis; altifalantes para computador; conjunto de

para barbear; sabão de barbear; bálsamos de barbear;

auscultadores e microfone; auscultadores estereofóni-

cremes de barbear; bálsamos para depois de barbear;

cos; auriculares; auscultadores sem fios para uso com

loções para depois de barbear; cremes para depois de

telefones móveis; cabos USB; cabos eléctricos; bate-

barbear; dentífricos; colutórios, não para uso medi-

rias para telefones móveis; gravadores; amplificadores

cinal; preparações para perfumar o ambiente; sprays

de áudio; suportes adaptados para telefones móveis;

perfumados para a roupa de casa; preparações cosmé-

hardware de computador; dispositivos de memória de

ticas para fins de emagrecimento; cremes para exposi-

computador; sacos adaptados para computadores por-

ção solar; preparações de protecção solar (ecrã total)

táteis; impressoras para uso com computadores; net-

[cosméticos]; cremes para depois da exposição solar;

books [computadores]; ratos de computador; teclados

cremes depilatórios; preparações para os cuidados das

de computador; teclados de computador; computado-
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res tablet; filmes de protecção adaptados para ecrãs de

地址 Endereço : Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Swit-

computador; software de jogos electrónicos para tele-

zerland

móveis; máquinas fotográficas [fotografia]; software de

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

jogos.
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : Fatos; fatos sob medida; camisolas;
sweatsh i r ts; coletes; casacos casuais; sobretudos;
vestuário impermeável; jaquetas [vestuário]; parkas;

[300] 優先權 P r i o r i d a d e : 2019/06/04，瑞士 S u í ç a，編號

jaquetas resistentes ao vento; camisas; camisetas;
peitilhos de camisas; casacos de cerimónia; camiso-

N.º 07578/2019

las para desporto; punhos de camisa; calças; calções
[210] 編號 N.º : N/162656

(calças curtas); cuecas com perna; cuecas; roupa in-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02

terior; soutiens; agasalhos para os braços [vestuário];

[730] 申請人 Requerente : Consitex SA

pijamas; bolsos para vestuário; enxovais [vestuário];

地址 Endereço : Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Swit-

calças de bebé [roupa interior]; roupões de banho;

zerland

fatos de banho; combinações [vestuário]; fatos de trei-

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

no; cintos [vestuário]; suspensórios; roupões; fatos de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

máscaras; casacos de esqui; calças de esqui; luvas de

[511]

類別 Classe : 18

esqui; maillots; vestidos de noiva; vestidos; roupa de

[511]

產品 Produtos : Imitação de couro; porta-moedas;

noite; saias; anáguas; fatos para teatro; calçado para

pochetes [bolsas]; malas de mão; sacos para compras

homem; gáspeas para calçado; botas de neve; polainas;

em pele; sacos para compras em tecido; armações de

solas para calçado; tacões para calçado; calçado para

malas de mão; sacos para a praia; sacos para desporto;

desporto; biqueiras para calçado; sapatos de dança;

mochilas escolares; mochilas; mochilas com rodas;

sandálias; sapatos de ginástica; sandálias para o ba-

carteiras de bolso; estojos para cartões de crédito

nho; chinelos para o banho; botas; botins; chuteiras

[carteiras]; estojos para cartões-de-visita; estojos para

para futebol; botas de rendas; botas de esqui; chinelos;

chaves em couro; etiquetas de bagagem; estojos para

sapatos de praia; sapatos de caminhada; sapatos de

artigos de toucador, não guarnecidos; bandoleiras [ti-

corrida; peúgas; meias; leotards (fatos de ginástica ou

ras] de couro; porta-música; malas diplomáticas; caixas

dança); boinas; bonés [chapelaria]; viseiras; chapéus;

de couro ou cartão-couro; estojos de couro ou cartão-

tapa-orelhas [vestuário]; gravatas; lenços de pescoço

-couro; pastas para documentos; caixas em couro para

[cachecóis]; xales; plastrões (gravatas); luvas [vestuá-

chapéus; sacos de mão; maletas; sacos multiuso; sacos

rio]; luvas sem dedos (mitenes); estolas de peles; casu-

de equipamento; baús de viagem; sacos para vestuário

las; toucas de banho; toucas para o duche; máscaras

para viagem; sacos de viagem para sapatos; sacos fim-

para dormir; aventais [vestuário].

-de-semana; sacos pequenos para homens; guarnições

[540] 商標 Marca :

em couro para móveis; chapéus-de-chuva; capas para
chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bastões de caminhada; chicotes; estribos; selaria; roupas para animais
de estimação; sacos [envelopes, bolsas] de couro, para

[300] 優先權 P r i o r i d a d e : 2019/06/04，瑞士 S u í ç a，編號
N.º 07578/2019

embalagem.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/162880
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06
[300] 優先權 P r i o r i d a d e : 2019/06/04，瑞士 S u í ç a，編號

[730] 申請人 Requerente : Cosmetic Warriors Limited

N.º 07578/2019

地址 Endereço : 29 High Street, Poole, Dorset, BH15
1AB, United Kingdom

[210] 編號 N.º : N/162657

國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/02
[730] 申請人 Requerente : Consitex SA

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

類別 Classe : 21
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產品 Produtos : Suportes para flores e plantas [arran-

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

jos florais]; suportes para plantas; terrários de interior

segundo as leis de Macau

para plantas; vasos para plantas; recipientes para re-

活動 Actividade : 商業 comercial

envasar plantas; tabuleiros para sementes; recipientes

[511]

類別 Classe : 45

para flores; cestos para flores; vasos para flores; reci-

[511]

服務 Serviços : 支付安全，線上社交網路服務。

pientes (vasos) para flores; pincéis para maquilhagem;

[540] 商標 Marca :

esponjas de maquilhagem; aparelhos para remover a
maquilhagem; aplicadores de maquilhagem para os
olhos; cintos para maquilhadores; aplicadores para
cosméticos; escovas; escovas para esfregar; pincéis
para os lábios; pincéis para rímel; escovas para unhas;
escovas para sobrancelhas; pincéis de barbear; escovas

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

de cabelo; escovas para pestanas; escovas de dentes
e estojos para escovas de dentes; escovas cosméticas;

[210] 編號 N.º : N/162906

escovas esfoliantes; pincéis para delineadores; esco-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

vas para limpeza da pele; pentes, escovas; acessórios

[730] 申請人 Requerente : 澳門通股份有限公司

(utensílios) para quartos de banho; esponjas; caixas

地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心13

para sabão; saboneteiras; distribuidores de sabão;

樓A-B座

queimadores de perfume; pulverizadores de perfume;

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

vaporizadores de perfume; frascos para perfume; quei-

segundo as leis de Macau

madores de óleos essenciais; artigos de vidro, porcela-

活動 Actividade : 商業 comercial

na, faiança, louça de mesa e talheres, louça de barro.
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 45

[511]

服務 Serviços : 支付安全，線上社交網路服務。

[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 Prioridade : 2019/06/10，英國 Reino Unido，編

[591] 商標顏色 C ores de ma rc a : 橙色，白色，灰色（如圖所

號N.º 3405714

示）。

[210] 編號 N.º : N/162892

[210] 編號 N.º : N/162913

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06

[730] 申請人 Requerente : 澳門通股份有限公司

[730] 申請人 Requerente : 澳門通股份有限公司

地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心13

地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心13

樓A-B座

樓A-B座

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

segundo as leis de Macau

segundo as leis de Macau

活動 Actividade : 商業 comercial

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

類別 Classe : 45

[511]

類別 Classe : 45

[511]

服務 Serviços : 支付安全，線上社交網路服務。

[511]

服務 Serviços : 支付安全，線上社交網路服務。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 C ores de ma rc a : 橙色，白色，灰色（如圖所
[210] 編號 N.º : N/162899

示）。

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/06
[730] 申請人 Requerente : 澳門通股份有限公司

[210] 編號 N.º : N/163091

地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心13

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/10

樓A-B座

[730] 申請人 Requerente : 純然國際有限公司
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[730] 申請人 Requerente : NopixGlobal AG

地址 Endereço : 澳門道咩卑利士圍33號勝聯大廈3樓B

地址 Endereço : Schaffhauserstrasse 16, 8302 Kloten,

座

Switzerland

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

segundo as leis de Macau

活動 Actividade : 商業 comercial

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

類別 Classe : 18

[511]

類別 Classe : 35

[511]

產品 Produtos : 行李箱、旅行箱和旅行袋；雨傘；鞭，馬

[511]

服務 Serviços : 提供自動販賣機出租服務。

[540] 商標 Marca :

具和鞍具；動物用項圈、皮帶和毯。
[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 C ores de ma rc a : 橙紅色(C9Y91M91K0)，
白 色 ( C 0 Y 0 M 0 K 0 )，淺 黃 ( C 3 Y 7 M 4 0 K 0 )，橙 色

[300] 優先權 P r i o r i d a d e : 2019/06/12，瑞士 S u í ç a，編號

(C6Y51M94K0)，海洋綠(C82Y31M56K0)，如圖所示。

N.º 07915/2019

[210] 編號 N.º : N/163113

[210] 編號 N.º : N/163117

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11

[730] 申請人 Requerente : NopixGlobal AG

[730] 申請人 Requerente : NopixGlobal AG

地址 Endereço : Schaffhauserstrasse 16, 8302 Kloten,

地址 Endereço : Schaffhauserstrasse 16, 8302 Kloten,

Switzerland

Switzerland

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

活動 Actividade : 商業 comercial

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

類別 Classe : 9

[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : 科學、導航、測量、攝影、電影、視聽、光

[511]

產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

學、衡具、量具、信號、偵測、檢驗（監督）、監控、救生和

[540] 商標 Marca :

教學用裝置及儀器；處理、開關、轉換、積累、調節或控制
電的配送的裝置和儀器；錄製、傳送、重放或處理聲音、
影像或數據的裝置和儀器；已錄製或可下載的媒體，計
算機軟件，錄製和存儲用空白的數字或模擬介質；收銀
機，計算設備；計算機和外圍設備；安全警報裝置；安全

[300] 優先權 P r i o r i d a d e : 2019/06/12，瑞士 S u í ç a，編號

頭盔；安全用護目鏡；防事故用服裝，防火及防輻射用服

N.º 07915/2019

裝；防事故用鞋，防火及防輻射用鞋；防事故用頭戴物，
防火及防輻射用頭戴物；防塵眼鏡及呼吸器；防護面罩；

[210] 編號 N.º : N/163136

防護眼鏡；飛行員防護服；工人用護膝墊；防暴盾牌；非

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11

醫用防護面罩；潛水服，潛水面罩，潛水用耳塞，潛水和

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

游泳用鼻夾，潛水員手套，潛水呼吸器；滅火設備；用於

地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park,

產生電磁場的電子裝置和儀器；用於產生電磁場的電子

Illinois 60064, United States of America

裝置和儀器的零件；螺線管；電子元器件；電子信號發射

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

器。

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Auxiliares dietéticos (preparações
farmacêuticas), nomeadamente um ingrediente usado
em géneros alimentícios e bebidas para dietas; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos; barras

[300] 優先權 P r i o r i d a d e : 2019/06/12，瑞士 S u í ç a，編號
N.º 07915/2019

substitutas de refeições e bebidas de substituição para
uso medicinal; nutracêuticos utilizados em produtos
alimentares e bebidas para o tratamento de perda

[210] 編號 N.º : N/163115

muscular, perda óssea, deterioração muscular e perda

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11

de massa muscular.
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[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/163138
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/11
[730] 申請人 Requerente : R I VOLTA CA R M IGNA N I
S.P.A.
地址 Endereço : Via Visconti di Modrone, 15 20846

[210] 編號 N.º : N/163320

Macherio (MB) – Italy

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

[730] 申請人 Requerente : 元歲控股有限公司

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 E ndere ç o : 香港中環干諾道中88號南豐大廈9樓

[511]

類別 Classe : 24

908-911室

[511]

產品 Produtos : Linhos de mesa, casa de banho e cozi-

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

nha

segundo as leis de H.K.

[540] 商標 Marca :

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

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/11/04，意大利 Itália，編號
N.º 302019000080902

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/163294
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/16
[730] 申請人 Requerente : 走瓶清潔用品有限公司
BOTTLE FREE CLEANING PRODUCTS LIMITED
地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路221號南方工業大廈

[210] 編號 N.º : N/163321
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17
[730] 申請人 Requerente : 元歲控股有限公司
地址 E ndere ç o : 香港中環干諾道中88號南豐大廈9樓

第1座8樓830室

908-911室

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

segundo as leis de Macau

segundo as leis de H.K.

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 洗衣液，衣物柔順劑，洗潔精。

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 P ro duto s : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西
米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙
司（調味品），調味用香料，飲用冰，非醫用保健品（營養
食品）。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163319
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17
[730] 申請人 Requerente : 元歲控股有限公司
地址 E ndere ç o : 香港中環干諾道中88號南豐大廈9樓

[210] 編號 N.º : N/163322

908-911室

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

[730] 申請人 Requerente : 元歲控股有限公司

segundo as leis de H.K.

地址 E ndere ç o : 香港中環干諾道中88號南豐大廈9樓

活動 Actividade : 商業 comercial

908-911室
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[540] 商標 Marca :

segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 P ro duto s : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

[300] 優先權 P r ior id ade : 2019/06/24，中國 C h i na，編號

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

N.º 39088504

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙
司（調味品），調味用香料，飲用冰，非醫用保健品（營養
食品）。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163340
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17
[730] 申請人 Requerente : ACCOR
地址 Endereço : 82 rue Henri Farman, 92130 lssy-les-Moulineaux, France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

[210] 編號 N.º : N/163337
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17
[730] 申請人 Requerente : ACCOR

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

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : 旅館預訂；會議室出租；養老院服務；日
間托兒所（看孩子）服務；動物膳宿；椅子、桌子、桌布和

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

玻璃器皿出租；烹飪設備出租；飲水機出租；照明設備出

-Moulineaux, France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

租。
[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 35

[511]

服務 Ser v iç o s : 廣告；電腦網路線上廣告；企業管理協
助；為 他 人 授權 之商品 及 服務提 供商 業 管 理；消費 者
忠誠度計劃管理；旅館經營管理；提供促銷活動（為他

[300] 優先權 P r ior id ade : 2019/06/24，中國 C h i na，編號
N.º 39066144

人）；為買賣雙方的商品及服務提供線上市場之服務；人
員招募；企業營業點評估；建立電腦資訊系統資料庫；電
腦檔案管理；會計；協尋贊助廠商；販賣機租賃；銷售攤
位租賃；醫療用品的零售或批發服務；藥物、獸醫、衛生
製劑及醫療用品之零售服務。

[210] 編號 N.º : N/163342
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17
[730] 申請人 Requerente : Nabriva Therapeutics US, Inc.
地址 Endereço : 1000 Continental Drive, Suite 600,

[540] 商標 Marca :

King of Prussia, Pennsylvania 19406, United States
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業 comercial

[300] 優先權 P r ior id ade : 2019/06/24，中國 C h i na，編號
N.º 39069925

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o tratamento de doenças respiratórias; antibióticos; anti-infecciosos; preparações farmacêuticas para o tratamento de pneumonia e infecções bacterianas; preparações

[210] 編號 N.º : N/163338
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17

farmacêuticas.
[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : ACCOR
地址 Endereço : 82 rue Henri Farman, 92130 lssy-les-Moulineaux, France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/163343

[511]

類別 Classe : 36

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17

[511]

服務 Serviços : 保險資訊；電子資金轉帳；藝術品估價；

[730] 申請人 Requerente : Nabriva Therapeutics US, Inc.

不動產管理；金融海關經紀服務；擔保服務；慈善基金募

地址 Endereço : 1000 Continental Drive, Suite 600,

集；信託管理；抵押貸款。

King of Prussia, Pennsylvania 19406, United States
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國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

地址 Endereço : 2 rue des Martinets, 92500 Rueil-

活動 Actividade : 商業 comercial

-Malmaison, Franca

[511]

類別 Classe : 5

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

tamento de doenças respiratórias; antibióticos; anti-

[511]

類別 Classe : 33

-infecciosos; preparações farmacêuticas para o trata-

[511]

產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com exceção das

mento de pneumonia e infecções bacterianas.

cervejas); cidras; vinhos; bebidas espirituosas; licores;

[540] 商標 Marca :

extratos ou essências alcoólicas.
[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/08，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 88/503,355
[210] 編號 N.º : N/163379
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17
[730] 申請人 Requerente : SALVATORE FERRAGAMO

[210] 編號 N.º : N/163391
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18
[730] 申請人 Requerente : 鼎豐集團有限公司
地址 Endereço : 澳門高園街19A-19B月明樓地下A座

S.P.A.

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

地址 Endereço : Via dei Tornabuoni 2, Firenze, Italia

segundo as leis de Macau

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

活動 Actividade : 商業 comercial

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 não
preciosos, designadamente, pulseiras, colares, corren-

[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : 曲奇餅乾，糖果，果餡餅。

[540] 商標 Marca :

tes de pescoço e anéis, broches, brincos, pendentes, alfinetes de gravata, botões de punho, pedras preciosas.
[540] 商標 Marca :
[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、綠色，如圖所示。
[210] 編號 N.º : N/163380
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17
[730] 申請人 Requerente : HEINEKEN ENTREPRISE
地址 Endereço : 2 rue des Martinets, 92500 Rueil-

[210] 編號 N.º : N/163394
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18
[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited
地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place,

-Malmaison, Franca

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

Islands

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

類別 Classe : 32

[511]

產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e
sumos de fruta; xaropes e outras preparações não
alcoólicas para bebidas.

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : Café, sucedâneos do café, substitutos
do café; bebidas à base de café; chá, folhas de chá e
produtos de chá; bebidas à base de chá; cacau, cacau
em pó e produtos de cacau; pizza; produtos de panificação para alimentos; creme inglês; pão; biscoitos;
croissa nt; bolos; bolos lu na res; snacks; biscoitos;
bolachas; bolos chineses e bolos de estilo ocidental;
bolinhos de massa chineses, lascas de amêndoa (açu-

[210] 編號 N.º : N/163381

caradas); chocolate; mousses de chocolate; bebidas à

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/17

base de chocolate; grissines; panquecas [crepes]; so-

[730] 申請人 Requerente : HEINEKEN ENTREPRISE

bremesas; pudins; pastelaria e confeitaria; macarrão,
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esparguete, talharim [massas com ovos] e massas ali-

de melaço; levedura; geleia real; tostas; fermento em

mentares; tartes [empadas]; pizzas; pipocas; quiches;

pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta, especia-

ramen [prato japonês à base de noodles]; ravióli; bolos

rias; molhos de rábanos; molhos (condimentos); maio-

de arroz; snacks à base de arroz; sanduíches; rolinhos

nese; molhos para saladas; ketchup; caril; gelo; arroz;

primavera [spring rolls]; sushi; tacos [alimentação];

tapioca; sagú; gelados; sorvetes; iogurte gelado [gelados

tartes; tortilhas; waffles [gaufres]; farinhas e prepara-

alimentares]; algas (condimentos); rolinhos de ovo;

ções feitas de cereais; cereais processados; mel; xarope

aveia triturada; rebuçados; temperos; chá com leite,

de melaço; levedura; geleia real; tostas; fermento em

(sem predominância de leite); tudo incluído na Classe
30.

pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta, especiarias; molhos de rábanos; molhos (condimentos); maio-

[540] 商標 Marca :

nese; molhos para saladas; ketchup; caril; gelo; arroz;
tapioca; sagú; gelados; sorvetes; iogurte gelado [gelados
alimentares]; algas (condimentos); rolinhos de ovo;
aveia triturada; rebuçados; temperos; chá com leite,
(sem predominância de leite); tudo incluído na Classe

[210] 編號 N.º : N/163487

30.

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : First Sentier Investors (Australia)
Services Pty Ltd
地址 Endereço : Level 5 Tower Three International
Towers Sydney, 300 Barangaroo Avenue, Barangaroo
NSW 2000, Australia
國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

[210] 編號 N.º : N/163400

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

[511]

類別 Classe : 36

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

[511]

服務 Serviços : Serviços financeiros; negócios monetá-

地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place,

rios; serviços de investimento; gestão de patrimónios;

P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

gestão de fundos; gestão dos activos financeiros; ser-

Islands

viços de gestão de carteiras de investimentos, proprie-

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

dades, fundos de investimento em ações e hipotecas;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

serviços de planeamento financeiro para aposentado-

[511]

類別 Classe : 30

ria; serviços de pensões; administração e gestão de

[511]

產品 Produtos : Café, sucedâneos do café, substitutos

planos, fundos e esquemas de pensão e aposentadoria;

do café; bebidas à base de café; chá, folhas de chá e

serviços de planeamento financeiro; consultadoria

produtos de chá; bebidas à base de chá; cacau, cacau

financeira; planeamento de investimento; serviços de

em pó e produtos de cacau; pizza; produtos de pani-

assessoria em matéria de investimentos financeiros;

ficação para alimentos; creme inglês; pão; biscoitos;

planeamento financeiro relacionado com tributação

croissa nt; bolos; bolos lu na res; snacks; biscoitos;

fiscal; prestação de consultoria tributária financeira;

bolachas; bolos chineses e bolos de estilo ocidental;

serviços fiduciários; serviços de corretagem de acções

bolinhos de massa chineses, lascas de amêndoa (açu-

da bolsa de valores; investimento imobiliário; serviços

caradas); chocolate; mousses de chocolate; bebidas à

de seguros; serviços relacionados com seguros pesso-

base de chocolate; grissines; panquecas [crepes]; so-

ais; serviços de seguro de vida e seguro de vida; seguro

bremesas; pudins; pastelaria e confeitaria; macarrão,

de invalidez; seguro de protecção de renda; seguro de

esparguete, talharim [massas com ovos] e massas ali-

continuidade salarial; serviços de seguros; serviços

mentares; tartes [empadas]; pizzas; pipocas; quiches;

bancários; serviços bancários de investimento; ser-

ramen [prato japonês à base de noodles]; ravióli; bolos

viços bancários electrónicos; serviços de pagamento

de arroz; snacks à base de arroz; sanduíches; rolinhos

electrónico; operações bancárias através da Internet;

primavera [spring rolls]; sushi; tacos [alimentação];

fornecimento de dinheiro e outras facilidades de cré-

tartes; tortilhas; waffles [gaufres]; farinhas e prepara-

dito e empréstimo; serviços financeiros de crédito;

ções feitas de cereais; cereais processados; mel; xarope

serviços de hipoteca; refinanciamento de empréstimos;
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empréstimo de margem; emissão de certificados ou

[210] 編號 N.º : N/163513

moedas comemorativas de utilidade em relação com

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

fornecimento de benefícios para esquema de lealdade

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

do cliente e esquemas de programas de recompensa;

地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre,

serviços imobiliários, incluindo aquisição e gestão

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

para investimentos e leasing; serviços de sociedades

Virgin Islands
國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

mandatadas para investimentos; prestação de serviços

Britânicas

de informação, assessoria e consultoria relacionados
com os serviços atrás referidos; incluindo todos os serviços mencionados acima, fornecidos on-line.
[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 4

[511]

產品 Produtos : Óleos e gorduras, ceras industriais;
lubrificantes; compostos para absorver, humedecer e
compactar poeira; combustíveis e iluminantes; velas e
pavios para iluminação; velas pequenas.

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163510
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18
[730] 申請人 Requerente : The Good Fat Co., Ltd.
地址 Endereço : Suite 600, 8 Market Street, Toronto,

[210] 編號 N.º : N/163514

Ontario M5E 1M6, Canada

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

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

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

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : Barras alimentares à base de frutos de

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British
Virgin Islands
國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

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

Britânicas

rija; snacks à base de frutos de casca rija.
[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 10

[511]

產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, dentários e veterinários, próteses artificiais
de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos;
materiais de sutura; ligaduras (- para suporte); ligaduras (suspensivas); ligaduras (elásticas); ligaduras para

[210] 編號 N.º : N/163511

os pés (para suporte); ligaduras para joelhos (para

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

suporte); palmilhas (ortopédicas); recipientes para

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

lavar os olhos; aparelhos de diagnóstico para testes de

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

gravidez; limpadores para as orelhas; máquinas para

Ontario M5E 1M6, Canada

massagem facial; aparelhos de massagem operados

國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

electricamente; máquinas para massagem de costas;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

máquinas para massagem corporal; aparelhos e instru-

[511]

類別 Classe : 29

mentos de massagem manual; termómetros digitais,

[511]

產品 Produtos : Barras alimentares à base de frutos de

para fins médicos; monitores de pressão arterial; mo-

casca rija; barras de snacks à base de frutos de casca
rija; snacks à base de frutos de casca rija.
[540] 商標 Marca :

nitores de pressão arterial para fins médicos; tampões
para protecção de ouvidos.
[540] 商標 Marca :
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[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18
[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

[210] 編號 N.º : N/163520

Britânicas

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

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

[511]

類別 Classe : 11

地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

[511]

產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aqueci-

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

mento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, se-

Virgin Islands

cagem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitá-

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

rios; desumidificadores; desumidificadores (alfazema,

Britânicas
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

carvão, não perfumado).
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 23

[511]

產品 Produtos : Fios e linhas para uso têxtil.

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163518
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

[210] 編號 N.º : N/163521

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

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

地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

Virgin Islands

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

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

Virgin Islands

Britânicas

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

Britânicas

[511]

類別 Classe : 21

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 P rodutos : Utensí l ios e recipientes para uso

[511]

類別 Classe : 25

doméstico ou para a cozinha (sem serem de metais

[511]

產品 Produtos : Aventais; bibes feitos de materiais

preciosos ou em plaqué); pentes e esponjas; escovas;

têxteis; calças para bebés; robes de banho; sandálias

materiais para o fabrico de escovas; artigos para fins

e chinelos; toucas de banho; fatos e fatos de banho

de limpeza; molas para roupa; alfinetes para roupa; pa-

(shorts); vestuário e calçado de praia; cintos; bóinas;

lhinhas para bebidas; esponjas de pó-de-arroz; escovas

bibes, sem serem de papel; corpetes (roupa interior);

de dentes; escovas de dentes eléctricas; fios para fins

roupa interior; suportes para vestuário (suspensórios);

dentários incluindo bastonetes dentais, fitas dentais;

soutiens; camisolas interiores para senhoras; bonés;

rolos de retirar cotão (adesivos) para remover cotão

vestuário; espartilhos (roupa interior); malha (body)

da roupa; panos (trapos) para limpeza de pó; toalhetes

para ginástica; roupões; calçado; presilhas para cal-

para limpeza; panos de limpar para limpeza; esponjas

ças; jarreteiras; cintas elásticas (roupa interior); luvas;

vegetais (loofahs); tampas para utensílios domésticos

chapéus; chapelaria para vestuário; meias de malha;

ou de cozinha; panos de limpeza para serviços de

perneiras (leggings); gravatas; roupas exteriores; cal-

mesa; panos de limpeza descartáveis; panos de limpe-

ças; vestuário em papel; camisolas tipo pulôveres;

za em matérias têxteis; artigos de limpeza para limpar;

pijamas; peças de vestuário pronto-a-vestir; sandálias;

panos de limpeza para uso doméstico; materiais de

cachecóis; xailes; camisas; sapatos; resguardos para os

limpeza; caixas para lenços de papel; rolos de retirar

ombros (vestuário); camisolas desportivas sem man-

cotão e recargas para rolos de retirar cotão.

gas; saias; chinelos; peúgas; camisolas desportivas;
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sapatos desportivos; collants (meias); suspensórios;

[210] 編號 N.º : N/163525

roupa interior absorvente de transpiração; roupa ínti-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

ma absorvente de transpiração; camisolas de lã; fatos

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

de banho; meias-calças (collants); roupa interior; cal-

地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ças interiores; roupa íntima; coletes sem alças; coletes;

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

bibes para bebés (sem serem de papel); casacos para a

Virgin Islands

chuva (impermeáveis); máscaras para os olhos.

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

[540] 商標 Marca :

Britânicas
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 10

[511]

產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, dentários e veterinários, próteses artificiais
de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos;

[210] 編號 N.º : N/163522

materiais de sutura; ligaduras (- para suporte); ligadu-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

ras (suspensivas); ligaduras (elásticas); ligaduras para

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

os pés (para suporte); ligaduras para joelhos (para

地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

suporte); palmilhas (ortopédicas); recipientes para

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

lavar os olhos; aparelhos de diagnóstico para testes de

Virgin Islands

gravidez; limpadores para as orelhas; máquinas para

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

massagem facial; aparelhos de massagem operados

Britânicas

electricamente; máquinas para massagem de costas;

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

類別 Classe : 26

[511]

產品 Produtos : Renda, cordões(laços) e bordados, e

máquinas para massagem corporal; aparelhos e instrumentos de massagem manual; termómetros digitais,
para fins médicos; monitores de pressão arterial; mo-

fitas e laços para retrosaria; botões, colchetes e ilhós,

nitores de pressão arterial para fins médicos; tampões

alfinetes e agulhas; flores artificiais; decorações para

para protecção de ouvidos.

cabelo; cabelo postiço; kits de costura.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163524
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163526
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18
[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

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

地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

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

Virgin Islands

Virgin Islands

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

Britânicas

Britânicas

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 11

[511]

類別 Classe : 4

[511]

產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aqueci-

[511]

產品 Produtos : Óleos e gorduras, ceras industriais;

mento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, se-

lubrificantes; compostos para absorver, humedecer e

cagem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitá-

compactar poeira; combustíveis e iluminantes; velas e

rios; desumidificadores; desumidificadores (alfazema,

pavios para iluminação; velas pequenas.

carvão, não perfumado).

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/163529

[210] 編號 N.º : N/163532

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

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

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

地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

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

Virgin Islands

Virgin Islands

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

Britânicas

Britânicas

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 21

[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 P rodutos : Utensí l ios e recipientes para uso

[511]

產品 Produtos : Aventais; bibes feitos de materiais

doméstico ou para a cozinha (sem serem de metais

têxteis; calças para bebés; robes de banho; sandálias

preciosos ou em plaqué); pentes e esponjas; escovas;

e chinelos; toucas de banho; fatos e fatos de banho

materiais para o fabrico de escovas; artigos para fins

(shorts); vestuário e calçado de praia; cintos; bóinas;

de limpeza; molas para roupa; alfinetes para roupa; pa-

bibes, sem serem de papel; corpetes (roupa interior);

lhinhas para bebidas; esponjas de pó-de-arroz; escovas

roupa interior; suportes para vestuário (suspensórios);

de dentes; escovas de dentes eléctricas; fios para fins

soutiens; camisolas interiores para senhoras; bonés;

dentários incluindo bastonetes dentais, fitas dentais;

vestuário; espartilhos (roupa interior); malha (body)

rolos de retirar cotão (adesivos) para remover cotão

para ginástica; roupões; calçado; presilhas para calças;

da roupa; panos (trapos) para limpeza de pó; toalhetes

jarreteiras; cintas elásticas (roupa interior); luvas; cha-

para limpeza; panos de limpar para limpeza; esponjas

péus; chapelaria para vestuário; meias de malha; per-

vegetais (loofahs); tampas para utensílios domésticos

neiras (leggings); gravatas; roupas exteriores; calças;

ou de cozinha; panos de limpeza para serviços de

vestuário em papel; camisolas tipo pulôveres; pijamas;

mesa; panos de limpeza descartáveis; panos de limpe-

peças de vestuário pronto-a-vestir; sandálias; cache-

za em matérias têxteis; artigos de limpeza para limpar;

cóis; xailes; camisas; sapatos; resguardos para os om-

panos de limpeza para uso doméstico; materiais de

bros (vestuário); camisolas desportivas sem mangas;

limpeza; caixas para lenços de papel; rolos de retirar

saias; chinelos; peúgas; camisolas desportivas; sapatos

cotão e recargas para rolos de retirar cotão.

desportivos; collants (meias); suspensórios; roupa in-

[540] 商標 Marca :

terior absorvente de transpiração; roupa íntima absorvente de transpiração; camisolas de lã; fatos de banho;
meias-calças (collants); roupa interior; calças interiores; roupa íntima; coletes sem alças; coletes; bibes para
bebés (sem serem de papel); casacos para a chuva (impermeáveis); máscaras para os olhos.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163531
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18
[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

[210] 編號 N.º : N/163533

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/18

Britânicas

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

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

[511]

類別 Classe : 23

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

[511]

產品 Produtos : Fios e linhas para uso têxtil.

Virgin Islands

[540] 商標 Marca :

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 : 26
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產品 Produtos : Renda, cordões (laços) e bordados, e

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul (Pantone Reflex Blue

fitas e laços para retrosaria; botões, colchetes e ilhós,

C) e Cor-de-laranja (Pantone 151 C) tal como exem-

alfinetes e agulhas; flores artificiais; decorações para

plar de marca.

cabelo; cabelo postiço; kits de costura.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163582
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19
[730] 申請人 Requerente : PHARMA MAR, S.A.
地址 Endereço : Avda. de los Reyes 1, P.I. La Mina-Norte, Colmenar Viejo, 28770 Madrid-Spain
國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola
活動 Actividade : 商業 comercial

[210] 編號 N.º : N/163560
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

[511]

類別 Classe : 5

[730] 申請人 Requerente : 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas

地址 Endereço : 中國廣東省佛山市高明區三洲滄江工業

e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina;

園荷城街道三明路

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos ali-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

mentares para seres humanos e animais; emplastros,

[511]

類別 Classe : 20

material para pensos; matérias para chumbar os dentes

[511]

產品 P r o d u t o s : 盥洗台（傢俱）；梳妝檯；毛巾櫥（傢

e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos

俱）；貯存架；非金屬箱；掛 搘 匙用搘 匙板；鏡子；畫框；

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

草編織物（草席除外）；木、蠟、石膏、或塑膠藝術品；
服裝架；傢俱；衣架；辦公傢俱；床；椅子；衣帽架；墊子

[540] 商標 Marca :

（床墊）。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163581

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul (Pantone Reflex Blue
C) e Cor-de-laranja (Pantone 151 C) tal como exem-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

plar de marca.

[730] 申請人 Requerente : PHARMA MAR, S.A.
地址 Endereço : Avda. de los Reyes 1, P.I. La Mina-Norte, Colmenar Viejo, 28770 Madrid-Spain
國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas

[210] 編號 N.º : N/163640
[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

e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina;
alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para seres humanos e animais; emplastros,
material para pensos; matérias para chumbar os dentes

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

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : Azeite.

[540] 商標 Marca :

e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos
para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/163641
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19
[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida
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[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

Portugal

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

國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

Portugal

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

[511]

類別 Classe : 33

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, com exceção das

[511]

類別 Classe : 29

cervejas; preparações alcoólicas para fazer bebidas;

[511]

產品 Produtos : Azeite.

vinhos.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163645
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19
[210] 編號 N.º : N/163642

[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

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

[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

Portugal
國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

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

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

Portugal
國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

[511]

類別 Classe : 33

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, com exceção das

[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : Azeite.

[540] 商標 Marca :

cervejas; preparações alcoólicas para fazer bebidas;
vinhos.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163646
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19
[210] 編號 N.º : N/163643

[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida
地址 Endereço : Páteo de São Miguel, 7000-812 Évora,

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

Portugal

[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

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

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

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação);
alojamento temporário.

[540] 商標 Marca :

cervejas; preparações alcoólicas para fazer bebidas;
vinhos.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/163647
[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
[210] 編號 N.º : N/163644
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

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

類別 Classe : 29
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產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, com exceção das
cervejas; preparações alcoólicas para fazer bebidas;
vinhos.

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163648

[210] 編號 N.º : N/163651

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

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

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

Portugal

Portugal

國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 33

[511]

類別 Classe : 33

[511]

產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, com exceção das

[511]

產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, com exceção das

cervejas; preparações alcoólicas para fazer bebidas;

cervejas; preparações alcoólicas para fazer bebidas;

vinhos.

vinhos.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163649
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19
[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, azul claro, preto.

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

[210] 編號 N.º : N/163652

國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

[511]

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação);

Portugal

alojamento temporário.

國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

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

[540] 商標 Marca :

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.

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

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163650
[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

[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa
[511]

[210] 編號 N.º : N/163654
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19
地址 Endereço : Páteo de São Miguel, 7000-812 Évora,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

Portugal

類別 Classe : 33

國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa
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活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

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

[511]

類別 Classe : 33

NSW 2527, Australia

[511]

產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, com exceção das

國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

cervejas; preparações alcoólicas para fazer bebidas;
vinhos.
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 33

[511]

產品 Produtos : 蘋果；含酒精飲料（啤酒除外）；水果酒；
製飲料用含酒精調製品；淡酒；甜酒；加烈葡萄酒；氣泡
酒；葡萄酒；利口酒；蒸餾酒；烈酒；白蘭地酒；威士忌
酒；蘭姆酒；杜松子酒；櫻桃酒；清酒。

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/163655
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19
[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

[300] 優先權 Prioridade : 2019/06/27，澳大利亞 Austrália，編
號N.º 2017140

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

[210] 編號 N.º : N/163735
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26
[730] 申請人 Requerente : 何勇
地址 Endereço : 中國山東省青島市市南區香港西路25號

cervejas; preparações alcoólicas para fazer bebidas;

3號樓101戶

vinhos.

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；
餐廳；臨時住宿處出租；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；
茶館；旅遊房屋出租。

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, dourado, vermelho.
[210] 編號 N.º : N/163736
[210] 編號 N.º : N/163656

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/19

[730] 申請人 Requerente : 何勇

[730] 申請人 Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

地址 Endereço : 中國山東省青島市市南區香港西路25號

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

3號樓101戶

Portugal

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 43

[511]

類別 Classe : 33

[511]

服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；

[511]

產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, com exceção das

餐廳；臨時住宿處出租；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；

cervejas; preparações alcoólicas para fazer bebidas;

茶館；旅遊房屋出租。

vinhos.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163727
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

[210] 編號 N.º : N/163737

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26
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[210] 編號 N.º : N/163748

地址 Endereço : 中國山東省青島市市南區香港西路25號

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26

3號樓101戶

[730] 申請人 Requerente : 方敏儀

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

FONG MAN I

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 澳門氹仔美副將馬路湖畔大廈第五座22

[511]

類別 Classe : 43

樓A

[511]

服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

餐廳；臨時住宿處出租；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；
茶館；旅遊房屋出租。
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 洗潔精，洗手液，洗衣粉，洗衣液，肥皂，
香精油，化妝品，洗髮水，沐浴露，護膚品。

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深綠色，如圖所示。
[210] 編號 N.º : N/163738
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26
[730] 申請人 Requerente : 何勇
地址 Endereço : 中國山東省青島市市南區香港西路25號

[210] 編號 N.º : N/163784
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26
[730] 申請人 Requerente : 侯澤玲

3號樓101戶

HAO CHAK LENG

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路98-100號地下

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

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；
餐廳；臨時住宿處出租；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；
茶館；旅遊房屋出租。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 19

[511]

產品 Produtos : 建築用非金屬瓷磚。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/163739
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26
[730] 申請人 Requerente : 何勇

[210] 編號 N.º : N/163878
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26
[730] 申請人 Requerente : Japan Tobacco Inc.
地址 Endereço : 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,

地址 Endereço : 中國山東省青島市市南區香港西路25號

Japan

3號樓101戶

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；
餐廳；臨時住宿處出租；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；

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 :

茶館；旅遊房屋出租。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/163885
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/26
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para os cabelos; escovas para os cabelos; escovas de

SEIKO SHO trading also as KOBE STEEL, LTD.

dentes; estojos de toilette; esponjas de banho; calça-

地址 Endereço : 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-cho-

deiras; panelas e frigideiras portáteis para campismo;

me, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

materiais para o fabrico de escovas.
[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 21

[511]

產品 Produtos : Fio dental; mosaicos em vidro e em
cerâmica, sem serem para construção; artigos de vidro,
porcelana e faiança; vidro, em bruto ou semi-trabalhado, excepto vidro de construção; manjedouras para

[210] 編號 N.º : N/163937

animais; anilhas para aves de capoeira; aparelhos para

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

remover maquilhagem; abre-garrafas, eléctricos e não-

[730] 申請人 Requerente : BAROKAS David

-eléctricos; utensílios cosméticos; escovas; escovas de

地址 Endereço : 46 avenue Gabriel, 75008 PA R IS,

dentes eléctricas; escovas de arame, sem serem peças

FRANCE

de máquinas; luvas para fins domésticos; utensílios e

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

recipientes de uso doméstico ou para cozinha; frascos

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de metais preciosos; garrafas; recipientes (- de vidro);

[511]

類別 Classe : 43

garrafas de plástico; cerâmica; tampas em vidro; cafe-

[511]

服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de

teiras, não-eléctricas; tachos e panelas para cozinhar

bares; serviços de catering de comidas e bebidas; ser-

não-eléctricos; serviços de loiça; serviços de mesa,

viços de hotelaria.

excepto facas, garfos e colheres; taças; canecas para

[540] 商標 Marca :

café; copos sem pé; canecas para cerveja; lancheiras;
geleiras portáteis, não-eléctricas; garrafas para água
vendidas vazias; recipientes com isolamento térmico para bebidas; suportes com capas isoladoras para

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul

garrafas; pauzinhos; apoios para pauzinhos; palitos;
saleiros; artigos para fins de limpeza; escovas para es-

[210] 編號 N.º : N/163957

fregar; vassouras; palha de aço; esfregonas; panos para

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

limpeza; escovas para lavagem; lavatórios (bacias, não

[730] 申請人 Requerente : HIJOS DE RIVERA, S.A.

sendo partes de instalações sanitárias); cabides para

地址 Endereço : Polígono Industrial de la Grela-Bens.,

secar roupa; esponjas para fins domésticos; tábuas de

Jose Maria Rivera Corral 6, 15008 A Coruña , Spain

engomar; dispensadores de aerossóis, sem ser para

國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

uso médico; banheiras para bebés, portáteis; bancos

活動 Actividade : 商業 comercial

para casas de banho; baldes de casa de banho; baldes

[511]

類別 Classe : 32

de casa de banho; candelabros (castiçais); baldes de

[511]

產品 P rodutos : C er vejas; bebidas não-alcoól icas;

carvão; armadilhas para insectos; vasos para flores;

águas minerais e gaseificadas; bebidas de fruta e su-

regadores; recipientes para cultivos hidropónicos para

mos de fruta; xaropes e outras preparações não alcoó-

fins domésticos; instrumentos de rega; recipientes para

licas para o fabrico de bebidas.

alimentos destinados a animais de estimação; escovas

[540] 商標 Marca :

para animais de estimação; gaiolas para animais domésticos; caixas de areia para animais de estimação;
escovas para vestuário; penicos para crianças; penicos;
porquinhos mealheiros; pacotes de refrigeração, para
arrefecer alimentos e bebidas; dispensadores de toalhetes faciais; dispensadores de sabonete; aquários de
interior; suportes para papel higiénico; invólucros térmicos para latas para manter os conteúdos quentes ou

[210] 編號 N.º : N/163959

frios; vasos; letreiros em porcelana ou vidro; queima-

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

dores de incenso; bolsas de toucador equipados; pentes

[730] 申請人 Requerente : Elixinol, LLC
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地址 Endereço : 10170 Church Ranch Way, Suite 400,

preparações farmacêuticas para o tratamento de do-

80021, Westminster, Colorado, United States of Ame-

enças depressivas; preparações farmacêuticas para o

rica

tratamento de doenças dermatológicas; preparações

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

farmacêuticas para o tratamento de doenças digesti-

活動 Actividade : 商業 comercial

vas; preparações farmacêuticas para o tratamento de

[511]

類別 Classe : 5

distúrbios do sistema nervoso central; preparações far-

[511]

產品 Produtos : Preparações biológicas para uso medi-

macêuticas para o tratamento de distúrbios do tracto

cinal; substâncias biológicas para uso médico; loções

gastro-enterológico; preparações farmacêuticas para

para o corpo para uso medicinal; cápsulas de ervas

o tratamento da dislexia; preparações farmacêuticas

para uso medicinal; produtos químicos para uso em

para o tratamento de doenças gástricas; preparações

ciências (médicas ou veterinárias); preparações ali-

farmacêuticas para o tratamento de distúrbios gastro-

mentares dietéticas para uso medicinal (comida mé-

-intestinais; preparações farmacêuticas para o trata-

dica); suplementos alimentares dietéticos adaptados

mento de distúrbios ginecológicos; preparações far-

para fins médicos; extractos de ervas para uso medi-

macêuticas para o tratamento de doenças relacionadas

cinal; infusões para uso medicinal feitas de plantas;

com as articulações; preparações farmacêuticas para o

soluções injectáveis para fins médicos; preparações

tratamento de borbulhas; preparações farmacêuticas

nutricionais para uso médico; produtos nutricionais

para o tratamento da tensão pré-menstrual; prepa-

para uso médico em infusão intra-venosa; suplementos

rações farmacêuticas para o tratamento da psoríase;

nutricionais para uso médico; compostos perfumados

preparações farmacêuticas para o tratamento de man-

para uso médico; substâncias perfumadas para uso

chas; preparações farmacêuticas para o tratamento dos

médico; preparações fito-terapêuticas para uso me-

olhos; preparações farmacêuticas para uso tópico; pre-

dicinal; substâncias proteícas para consumo humano

parações farmacêuticas para o tratamento da caspa;

(adaptadas para fins médicos); cremes para o cuidado

preparações farmacêuticas para tratamento de quei-

da pele para uso médico; gomas de mascar sem açúcar

maduras solares; preparações farmacêuticas para uso

para uso medicinal; protector solar para uso médico;

como laxante; preparações farmacêuticas para uso em

leite em pó, alimento para crianças; bebidas de leite

odontologia; preparações farmacêuticas para desen-

maltadas para uso medicinal; fermentos de leite para

corajar o hábito de fumar; preparações farmacêuticas

uso farmacêutico; aditivos alimentares medicinais;

para uso em ginecologia; preparações farmacêuticas

bioquímicos para uso farmacêutico; elixires (prepara-

para uso em terapia de hiper-colesterolemia; prepara-

ções farmacêuticas); aditivos alimentares medicinais

ções farmacêuticas para uso no tratamento de artrite;

para uso farmacêutico; preparações farmacêuticas

preparações farmacêuticas para uso no tratamento

para aliviar distúrbios do cérebro; preparações farma-

de artrose; preparações farmacêuticas para uso no

cêuticas para animais; preparações farmacêuticas para

tratamento de pacientes com colostomia; preparações

aplicação na pele; preparações farmacêuticas para

farmacêuticas para uso no tratamento de doenças da

auxiliar na prevenção de doenças ósseas; preparações

coluna vertebral; preparações farmacêuticas para uso

farmacêuticas para administração enteral; preparações

no tratamento de distúrbios hormonais; preparações

farmacêuticas para uso nasal; preparações farmacêu-

farmacêuticas para uso no tratamento de pacientes

ticas para uso oral; preparações farmacêuticas para

com ileostomia; preparações farmacêuticas para utili-

cuidado com a pele; preparações farmacêuticas para a

zação no tratamento da lombalgia; preparações farma-

prevenção de condições ósseas; preparações farmacêu-

cêuticas para uso no tratamento de tensão muscular;

ticas para a prevenção de distúrbios cardiovasculares;

preparações farmacêuticas para uso no tratamento

preparações farmacêuticas para o alívio de picadas de

de pústulas; preparações farmacêuticas para uso no

insectos; preparações farmacêuticas para o tratamento

tratamento de reumatismo; preparações farmacêuticas

terapêutico do diabetes melito; preparações farmacêu-

para uso no tratamento de ciática; preparações farma-

ticas para o tratamento do alcoolismo; preparações

cêuticas para uso no tratamento de manchas na pele;

farmacêuticas para o tratamento de distúrbios sanguí-

preparações farmacêuticas para uso no tratamento de

neos; preparações farmacêuticas para o tratamento do

dermatite seborreica; preparações farmacêuticas para

cancro; preparações farmacêuticas para o tratamento

uso com protecção bacteriana automatizada; prepara-

de doenças cardiovasculares; preparações farmacêuti-

ções farmacêuticas para uso veterinário; preparações

cas para o tratamento de distúrbios cardiovasculares;

farmacêuticas na forma de pastilhas; preparações
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farmacêuticas sob a forma de comprimidos; produtos

banho; botas; botas de cano curto; botas de futebol;

farmacêuticos; produtos farmacêuticos derivados de

borzeguins; botas de esqui; socas; sapatos de praia; bo-

fontes naturais; produtos farmacêuticos para combater

tas de caminhada; sapatos de corrida; meias; collants

doenças cardíacas; produtos farmacêuticos para com-

[meias]; leotards [fatos de ginástica ou dança]; bóinas;

bater distúrbios no metabolismo; produtos farmacêuti-

bonés [chapelaria]; palas de bone; chapéus; aquecedo-

cos para bebés; produtos farmacêuticos para distúrbios

res de orelhas [vestuário]; gravatas; écharpes; xailes;

metabólicos; produtos farmacêuticos para o sistema

écharpes de homem; luvas [vestuário]; mitenes (luvas

nervoso central; produtos farmacêuticos para estimu-

só com um dedo); estolas em pele; casulas; toucas de

lar o crescimento; produtos farmacêuticos para o tra-

banho; toucas de duche; máscaras para dormir; aven-

tamento da doença de Paget; produtos farmacêuticos

tais [vestuário].

para o tratamento de doenças da circulação sanguínea;

[540] 商標 Marca :

produtos farmacêuticos para o tratamento de distúrbios cardio-vasculares; produtos farmacêuticos para
o tratamento de disfunções do metabolismo; produtos
farmacêuticos para o tratamento de distúrbios gastro-intestinais; produtos farmacêuticos para o tratamento

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/13，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 018095134

da osteoporose; extractos vegetais para fins farmacêuticos; produtos biológicos terapêuticos (médicos).
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164028
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30
[730] 申請人 Requerente : Suavecito, Inc.
地址 Endereço : 2831 W. 1st Street, Santa Ana, California 92703, Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/163963

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/27

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : Consitex S.A.
地址 Endereço : Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Swit-

[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 P rodutos : Bálsa mos pós-barba; cremes pós-

zerland

-barba; preparações cosméticas para o banho; sprays

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

para o corpo usados como desodorizantes corporais

活動 Actividade : 商業 comercial

e como fragrâncias; sprays para o corpo; géis para a

[511]

類別 Classe : 25

lavagem do corpo; cosméticos para cuidados corporais

[511]

產品 Produtos : Fatos; camisolas [pullovers]; camisolas

e de beleza; colónias, perfumes e produtos cosméticos;

de treino; coletes; capotes [casacos]; sobretudo; rou-

lenços cosméticos para limpeza facial; champôs secos;

pa para chuva; casacos; casacos acolchoados; parcas;

preparações para os cuidados dos cabelos; cor para os

casacos corta-vento; camisas; T-shirts; peitilhos de ca-

cabelos; substâncias colorantes e tintas para os cabe-

misas; casacos de jantar; maillots desportivos; punhos

los; preparações para a coloração dos cabelos; cremes

de camisa; calças; calções; boxers [calções]; ceroulas;

para os cabelos; tintas para os cabelos; óleos para os

roupa interior; soutiens; aquecedores de braços (ves-

cabelos; pomadas para os cabelos; champôs e condi-

tuário); pijamas; bolsos para vestuário; enxovais de

cionadores para os cabelos; sprays de cabelo; ceras

criança [vestuário]; calças de bebé [vestuário]; roupões

para os cabelos; bálsamo labial não medicinal; estojos

de banho; trajes de natação; combinados [vestuário];

para batons; porta-batons; batons para os lábios; cera

fatos de treino; cintos [vestuário]; suspensórios; rou-

para bigodes; produtos de higiene pessoal não medici-

pões; fatos de carnival; casacos de esqui; calças de

nais e preparações para os cuidados de cabelo; lenços

esqui; luvas de esqui; maillots desportivos; vestidos

para remoção de óleo para uso cosmético; cremes para

de noiva; vestidos de noite; vestuário de noite; saias;

antes de barbear; géis para antes do barbear; líquido

anágas [saias interiores]; trajes de teatro; calçado para

para antes do barbear; preparações para antes de bar-

homem; gáspeas de sapato; botas de neve; perneira;

bear; cremes de barbear; produtos para barbear; géis

solas de calçado; tacões [salto alto]; calçado de treino;

de duche; gel de banho e duche; pó de talco; loções

protectores para calçado; sapatos de dança; sandálias;

pós-barba (after-shave); produtos para depois de bar-

sapatos de ginástica; sandálias de banho; chinelos de

bear; hidratantes para rosto e corpo.
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[210] 編號 N.º : N/164063
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30
[730] 申請人 Requerente : Baroque Japan Limited
地址 Endereço : 4-7-7, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo,
Japan

[210] 編號 N.º : N/164061

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30
[730] 申請人 Requerente : Baroque Japan Limited
地址 Endereço : 4-7-7, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo,
Japan

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

類別 Classe : 18

[511]

產品 Produtos : Armações para sacos de mão; armações para bolsas; sacos; malas estilo Gladstone; sacos

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

de desporto multiusos; sacos atléticos; sacos de praia;

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

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Partes e acessórios telefones celulares;

bolsas tipo Boston; sacos de bagagem de mão; sacos
porta-fatos para viagem; sacos de mão; sacos para
compras; sacos de tiracolo; sacos de viagem; sacos

máquinas e aparelhos para telecomunicação; Assisten-

para compras com rodas; mochilas (com duas alças);

tes Pessoais Digitais (PDAs) em forma de um relógio;

pastas (maletas); bolsas; pastas para estudantes; malas

telefones inteligentes (smartphones); coberturas para

de mão; pochetes (bolsas); bolsas multiusos Japonesas

telefones inteligentes (smartphones); capas para tele-

(Shingen-Bukuro); bolsas com cordão; bolsas de fel-

fones inteligentes (smartphones); películas protectoras

tro; estojos para produtos de toilete vendidos vazios;

adaptadas para telefones inteligentes (smartphones);

chapéus-de-chuva; bengalas de caminhada; bengalas;

p a r t e s e a c e s s ó r io s p a r a t elefo ne s i nt el i gent e s

peças metálicas para bengalas e bengalas de caminha-

(smartphones); coberturas para computadores tablet;

da; punhos de bengalas.

máquinas, aparelhos e suas partes electrónicas; artigos
de óptica; gravações de áudio; discos acústicos; fichei-

[540] 商標 Marca :

ros de música descarregáveis; filmes cinematográficos
expostos; películas de diapositivos expostos; molduras
para filmes de diapositivos; ficheiros de imagem descarregáveis; discos e fitas de vídeo gravados; gravações
de vídeo; publicações electrónicas (descarregáveis).
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164064
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30
[730] 申請人 Requerente : Baroque Japan Limited
地址 Endereço : 4-7-7, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo,
Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[210] 編號 N.º : N/164062

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30

[511]

類別 Classe : 25

[730] 申請人 Requerente : Baroque Japan Limited

[511]

產品 Produtos : Vestuário; chapelaria; peúgas; jarretei-

地址 Endereço : 4-7-7, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo,

ras; suspensórios para meias; suportes para vestuário

Japan

(suspensórios); cintas; cintos para vestuário; calçado

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

(sem ser calçado especial para desporto); fatos de car-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

naval; vestuário de desporto; calçado especial para

[511]

類別 Classe : 14

desporto; fatos de banho; cachecóis (vestuário); esto-

[511]

產品 Produtos : Porta-chaves; caixas para jóias; orna-

las.

mentos de jóias; jóias; pedras preciosas em bruto ou

[540] 商標 Marca :

semi-trabalhadas e suas imitações; ornamentos para
calçado em metais preciosos; relógios de parede e de
mesa e relógios de pulso.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/164065
[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/30
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das a retalho e / ou serviços de vendas por grosso para

地址 Endereço : 4-7-7, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo,

porta-chaves; serviços de vendas a retalho e / ou ser-

Japan

viços de vendas por grosso para caixas para jóias; ser-

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

viços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas por

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

grosso para ornamentos de jóias; serviços de vendas a

[511]

類別 Classe : 35

retalho e / ou serviços de vendas por grosso para jóias;

[511]

服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho e / ou

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

serviços de vendas por grosso para partes e acessó-

por grosso para pedras preciosas em bruto ou semi-

rios telefones celulares; serviços de vendas a retalho

-trabalhadas e suas imitações; serviços de vendas a

e / ou serviços de vendas por grosso para máquinas e

retalho e / ou serviços de vendas por grosso para orna-

aparelhos para telecomunicação; serviços de vendas

mentos para calçado em metais preciosos; serviços de

a retalho e / ou serviços de vendas por grosso para

vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso

assistentes pessoais digitais em forma de um relógio;

para relógios de parede e de mesa e relógios de pulso;

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

por grosso para telefones inteligentes (smartphones);

por grosso para armações para sacos de mão; serviços

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

de vendas a retalho e / ou serviços de vendas por gros-

por grosso para coberturas para telefones inteligentes

so para armações para bolsas; serviços de vendas a re-

(smartphones); serviços de vendas a retalho e / ou ser-

talho e / ou serviços de vendas por grosso para sacos;

viços de vendas por grosso para capas para telefones

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

inteligentes (smartphones); serviços de vendas a reta-

por grosso para malas estilo Gladstone; serviços de

lho e / ou serviços de vendas por grosso para pelícu-

vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso

las protectoras adaptadas para telefones inteligentes

para sacos de desporto multiusos; serviços de vendas a

(smartphones); serviços de vendas a retalho e / ou

retalho e / ou serviços de vendas por grosso para sacos

serviços de vendas por grosso para partes e acessórios

atléticos; serviços de vendas a retalho e / ou serviços

para telefones inteligentes (smartphones); serviços de

de vendas por grosso para sacos de praia; serviços de

vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso

vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso

para coberturas para computadores tablet; serviços de

para bolsas tipo Boston; serviços de vendas a retalho

vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso

e / ou serviços de vendas por grosso para sacos de ba-

para máquinas, aparelhos e suas partes electrónicas;

gagem de mão; serviços de vendas a retalho e / ou ser-

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

viços de vendas por grosso para sacos porta-fatos para

por grosso para artigos de óptica; serviços de vendas

viagem; serviços de vendas a retalho e / ou serviços de

a retalho e / ou serviços de vendas por grosso para

vendas por grosso para sacos de mão; serviços de ven-

gravações de áudio; serviços de vendas a retalho e / ou

das a retalho e / ou serviços de vendas por grosso para

serviços de vendas por grosso para discos acústicos;

sacos para compras; serviços de vendas a retalho e / ou

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

serviços de vendas por grosso para sacos de tiracolo;

por grosso para ficheiros de música descarregáveis;

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

por grosso para sacos de viagem; serviços de vendas a

por grosso para filmes cinematográficos expostos;

retalho e / ou serviços de vendas por grosso para sacos

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

para compras com rodas; serviços de vendas a retalho

por grosso para películas de diapositivos expostos;

e / ou serviços de vendas por grosso para mochilas (com

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

duas alças); serviços de vendas a retalho e / ou serviços

por grosso para molduras para filmes de diapositivos;

de vendas por grosso para pastas (maletas); serviços de

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso

por grosso para ficheiros de imagem descarregáveis;

para bolsas; serviços de vendas a retalho e / ou servi-

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

ços de vendas por grosso para pastas para estudantes;

por grosso para discos e fitas de vídeo gravados; servi-

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

ços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas por

por grosso para malas de mão; serviços de vendas a

grosso para gravações de vídeo; serviços de vendas a

retalho e / ou serviços de vendas por grosso para po-

retalho e / ou serviços de vendas por grosso para publi-

chetes (bolsas); serviços de vendas a retalho e / ou ser-

cações electrónicas (descarregáveis); serviços de ven-

viços de vendas por grosso para bolsas multiusos Japo-
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nesas (Shingen-Bukuro); serviços de vendas a retalho

地址 Endereço : 中國廣東省佛山市高明區滄江工業園東

e / ou serviços de vendas por grosso para bolsas com

園三洲園區

cordão; serviços de vendas a retalho e / ou serviços de

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

vendas por grosso para bolsas de feltro; serviços de
vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso

[511]

類別 Classe : 20

para estojos para produtos de toilete vendidos vazios;

[511]

產品 P r o d u t o s : 盥洗台（傢俱）；梳妝檯；毛巾櫥（傢
俱）；貯存架；非金屬箱；掛 搘 匙用搘 匙板；鏡子；畫框；

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas
por grosso para chapéus-de-chuva; serviços de vendas

草編織物（草席除外）；木、蠟、石膏、或塑膠藝術品；

a retalho e / ou serviços de vendas por grosso para

服裝架；傢俱；衣架；辦公傢俱；床；椅子；衣帽架；墊子

bengalas de caminhada; serviços de vendas a retalho e

（床墊）。

/ ou serviços de vendas por grosso para bengalas; ser-

[540] 商標 Marca :

viços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas por
grosso para peças metálicas para bengalas e bengalas
de caminhada; serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso para punhos de bengalas;
serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas
por grosso para vestuário; serviços de vendas a retalho
e / ou serviços de vendas por grosso para chapelaria;

[210] 編號 N.º : N/164121
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/02
[730] 申請人 Requerente : 萬谷天空農場國際集團有限公司

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

WG Sky Farm International Group Limited

por grosso para peúgas; serviços de vendas a retalho

地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏照道33號國際交易中

e / ou serviços de vendas por grosso para jarreteiras;

心21樓2106A室

serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas

Room 2106A, 21/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu

por grosso para suspensórios para meias; serviços de

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

para suportes para vestuário (suspensórios); serviços

segundo as leis de H.K.

de vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso para cintas; serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso para cintos para vestuário;
serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas
por grosso para calçado (sem ser calçado especial para
desporto); serviços de vendas a retalho e / ou serviços
de vendas por grosso para fatos de carnaval; serviços
de vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso para vestuário de desporto; serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso para calçado
especial para desporto; serviços de vendas a retalho e /
ou serviços de vendas por grosso para fatos de banho;
serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas
por grosso para cachecóis (vestuário); serviços de vendas a retalho e / ou serviços de vendas por grosso para

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

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : 科技研究服務；自然科學研究服務；農業
研究；農業測試；農產品的設計與開發；與農業栽培有關
的研究和栽培方法的研究開發；有關環境保護的研究；
都市農業和都市園藝產品的設計和開發；屋頂農業和園
藝研究與開發；天台種植的研究與開發；設計和開發用
於天台或屋頂農業和園藝產品；設計和開發用於天台種
植的產品；農業技術開發；設計和開發電腦軟件、用於農
場監測和管理的電腦軟件以及用於農作物監測的電腦軟
件；維護和更新軟件，農場監測和管理軟件，農作物監測
和管理軟件；生物科技開發服務；生物科技研究；生物科
技技術測試；通過在線網站提供與上述有關的信息；以
上全屬第42類。

[540] 商標 Marca :

estolas.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164208
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/03
[210] 編號 N.º : N/164090

[730] 申請人 Requerente : AMSTEL BROUWERIJ B.V.

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/12/31

地址 Endereço : Tweede Weteringplantsoen 21, 1017

[730] 申請人 Requerente : 佛山市法恩潔具有限公司

ZD Amsterdam, Holanda
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國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 Produtos : Cervejas.

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : 非醫用保健品，健康食品。

5157

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164209
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/03
[730] 申請人 Requerente : AMSTEL BROUWERIJ B.V.
地址 Endereço : Tweede Weteringplantsoen 21, 1017

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，金色，啡色，黑色，如圖

ZD Amsterdam, Holanda

所示。

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 32

[210] 編號 N.º : N/164382

[511]

產品 Produtos : Cervejas.

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/08

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : Kids’ Gallery Co. Ltd.
地址 Endereço : 28 Cumberland Road, Kowloon 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 comercial

[210] 編號 N.º : N/164210

[511]

類別 Classe : 16

[511]

產品 Produtos : Álbuns; recipientes para tintas de

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/03

aguarela; sacos em papel ou em matérias plásticas;

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

pastas de folhas soltas; livretos; marcadores de livro;

[511]
[511]

地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road,

livros; caixas para canetas; tabelas de cálculo; artigos

London SW1P 2 AW, Inglaterra

de cartão; quadros para desenho; instrumentos de

國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

desenho; materiais de desenho; almofadas para dese-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

nho; canetas para desenho; etiquetas (de materiais não

類別 Classe : 3

têxteis); argila para modelar; materiais para modelar;

產品 Produtos : Preparações para banho e duche; pre-

guardanapos; boletins de notícias; materiais de em-

parações para os cuidados do corpo; preparações para

balagem; caixas de tinta feitas de cartão ou de papel;

os cuidados da barba; sabões; antitranspirantes, deso-

escovas de pintura; paletas para pintores; folhas de pa-

dorizantes; perfumes, água de colónia, águas de toilet-

pel; grampos de papel; caixas para caneta; suportes de

te, águas de toucador e loções pós-barba (aftershave).

lápis; lápis; individuais feitos de papel; borrachas; li-

[540] 商標 Marca :

vros de recortes; estenceis, caixas e placas de estencil;
etiquetas; materiais de ensino (excepto instrumentos);
horários impressos; papel vegetal; figuras de decalcar;

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/15，牙買加 Jamaica，編號
N.º 078196

aguarelas; papel de embrulho; instrumentos de escrita.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164381
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/08
[730] 申請人 Requerente : 譚美懿
TAM MEI I

[210] 編號 N.º : N/164383

地址 E ndere ç o : 澳門氹仔哥英布拉街太子花城第2座

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/08

23J

[730] 申請人 Requerente : Kids’ Gallery Co. Ltd.
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地址 Endereço : 28 Cumberland Road, Kowloon Tong,

地址 Endereço : 28 Cumberland Road, Kowloon Tong,

Kowloon, Hong Kong

Kowloon, Hong Kong

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

segundo as leis de H.K.

segundo as leis de H.K.

活動 Actividade : 商業 comercial

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

類別 Classe : 41

[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : Prestação de informações relacionadas

[511]

服務 Serviços : Prestação de informações relacionadas

com entretenimento, cultura e educação; organização

com entretenimento, cultura e educação; organização

e leccionação de cursos de instrução, sessões de for-

e leccionação de cursos de instrução, sessões de for-

mação prática (“workshops”) e seminários relaciona-

mação prática (“workshops”) e seminários relaciona-

dos com entretenimento, cultura e educação.

dos com entretenimento, cultura e educação.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164384
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/08
[730] 申請人 Requerente : Kids’ Gallery Co. Ltd.
地址 Endereço : 28 Cumberland Road, Kowloon Tong,
Kowloon, Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

[210] 編號 N.º : N/164386
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/08
[730] 申請人 Requerente : Kids’ Gallery Co. Ltd.
地址 Endereço : 28 Cumberland Road, Kowloon Tong,

segundo as leis de H.K.

Kowloon, Hong Kong

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 16

[511]

產品 Produtos : Álbuns; recipientes para tintas de

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída
segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業 comercial

aguarela; sacos em papel ou em matérias plásticas;
pastas de folhas soltas; livretos; marcadores de livro;
livros; caixas para canetas; tabelas de cálculo; artigos
de cartão; quadros para desenho; instrumentos de

[511]

類別 Classe : 16

[511]

產品 Produtos : Álbuns; recipientes para tintas de
aguarela; sacos em papel ou em matérias plásticas;

desenho; materiais de desenho; almofadas para dese-

pastas de folhas soltas; livretos; marcadores de livro;

nho; canetas para desenho; etiquetas (de materiais não

livros; caixas para canetas; tabelas de cálculo; artigos

têxteis); argila para modelar; materiais para modelar;

de cartão; quadros para desenho; instrumentos de

guardanapos; boletins de notícias; materiais de em-

desenho; materiais de desenho; almofadas para dese-

balagem; caixas de tinta feitas de cartão ou de papel;

nho; canetas para desenho; etiquetas (de materiais não

escovas de pintura; paletas para pintores; folhas de pa-

têxteis); argila para modelar; materiais para modelar;

pel; grampos de papel; caixas para caneta; suportes de

guardanapos; boletins de notícias; materiais de em-

lápis; lápis; individuais feitos de papel; borrachas; li-

balagem; caixas de tinta feitas de cartão ou de papel;

vros de recortes; estenceis, caixas e placas de estencil;

escovas de pintura; paletas para pintores; folhas de pa-

etiquetas; materiais de ensino (excepto instrumentos);

pel; grampos de papel; caixas para caneta; suportes de

horários impressos; papel vegetal; figuras de decalcar;

lápis; lápis; individuais feitos de papel; borrachas; li-

aguarelas; papel de embrulho; instrumentos de escrita.

vros de recortes; estenceis, caixas e placas de estencil;

[540] 商標 Marca :

etiquetas; materiais de ensino (excepto instrumentos);
horários impressos; papel vegetal; figuras de decalcar;
aguarelas; papel de embrulho; instrumentos de escrita.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164385
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/08
[730] 申請人 Requerente : Kids’ Gallery Co. Ltd.
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e amarelo - tal como

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

exemplar de marca.

[210] 編號 N.º : N/164387

[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : 水果片；土豆片；冷凍水果；果醬；果肉；
腌製水果；糖漬水果；水果色拉；以水果為主的零食小

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/08

吃；加工過的水果製成的拼盤；加工過的堅果；加工過

[730] 申請人 Requerente : Kids’ Gallery Co. Ltd.

的種子；加工過的葵花子；腌製蔬菜；水果罐頭；食用燕

地址 Endereço : 28 Cumberland Road, Kowloon Tong,

窩。

Kowloon, Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

5159

[540] 商標 Marca :

segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : Prestação de informações relacionadas
com entretenimento, cultura e educação; organização
e leccionação de cursos de instrução, sessões de formação prática (“workshops”) e seminários relaciona-

[210] 編號 N.º : N/164458

dos com entretenimento, cultura e educação.

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司
地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社
區平吉大道1號建升大厦B座11樓
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e amarelo - tal como

[511]

類別 Classe : 31

[511]

產品 Produtos : 新鮮漿果；新鮮水果；新鮮水果製果籃；

exemplar de marca.

新鮮橄欖；新鮮葡萄；堅果（水果）；新鮮花生；新鮮栗
子；新鮮檸檬；椰子；柑橘；新鮮蔬菜；甘蔗；新鮮黃瓜；

[210] 編號 N.º : N/164456
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10

裝飾用乾植物。
[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司
地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社
區平吉大道1號建升大厦B座11樓
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 : 水果片；土豆片；冷凍水果；果醬；果肉；

[210] 編號 N.º : N/164460

腌製水果；糖漬水果；水果色拉；以水果為主的零食小

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10

吃；加工過的水果製成的拼盤；加工過的堅果；加工過

[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司

的種子；加工過的葵花子；腌製蔬菜；水果罐頭；食用燕

地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社

窩。

區平吉大道1號建升大厦B座11樓
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 31

[511]

產品 Produtos : 新鮮漿果；新鮮水果；新鮮水果製果籃；
新鮮橄欖；新鮮葡萄；堅果（水果）；新鮮花生；新鮮栗

[210] 編號 N.º : N/164457
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10
[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司
地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社
區平吉大道1號建升大厦B座11樓

子；新鮮檸檬；椰子；柑橘；新鮮蔬菜；甘蔗；新鮮黃瓜；
裝飾用乾植物。
[540] 商標 Marca :
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[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10
[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司
地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社
區平吉大道1號建升大厦B座11樓
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/164465

[511]

類別 Classe : 35

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10

[511]

服務 Serviços : 零售水果；批發水果；分銷水果。

[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司
地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社

[540] 商標 Marca :

區平吉大道1號建升大厦B座11樓
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 : 新鮮漿果；新鮮水果；新鮮水果製果籃；
新鮮橄欖；新鮮葡萄；堅果（水果）；新鮮花生；新鮮栗

[210] 編號 N.º : N/164462

子；新鮮檸檬；椰子；柑橘；新鮮蔬菜；甘蔗；新鮮黃瓜；

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10
[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司
地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社

裝飾用乾植物。
[540] 商標 Marca :

區平吉大道1號建升大厦B座11樓
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 : 新鮮漿果；新鮮水果；新鮮水果製果籃；
新鮮橄欖；新鮮葡萄；堅果（水果）；新鮮花生；新鮮栗
子；新鮮檸檬；椰子；柑橘；新鮮蔬菜；甘蔗；新鮮黃瓜；
裝飾用乾植物。

[210] 編號 N.º : N/164466
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10
[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司
地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社

[540] 商標 Marca :

區平吉大道1號建升大厦B座11樓
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 : 水果片；土豆片；冷凍水果；果醬；果肉；
腌製水果；糖漬水果；水果色拉；以水果為主的零食小
吃；加工過的水果製成的拼盤；加工過的堅果；加工過
的種子；加工過的葵花子；腌製蔬菜；水果罐頭；食用燕
窩。

[210] 編號 N.º : N/164464

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10
[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司
地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社
區平吉大道1號建升大厦B座11樓
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 : 水果片；土豆片；冷凍水果；果醬；果肉；

[210] 編號 N.º : N/164467

腌製水果；糖漬水果；水果色拉；以水果為主的零食小

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10

吃；加工過的水果製成的拼盤；加工過的堅果；加工過

[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司

的種子；加工過的葵花子；腌製蔬菜；水果罐頭；食用燕

地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社

窩。
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國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

地址 Endereço : 澳門黑沙環金景花園銀海閣15樓C

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

類別 Classe : 29

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

產品 Produtos : 水果片；土豆片；冷凍水果；果醬；果肉；

[511]

類別 Classe : 12

腌製水果；糖漬水果；水果色拉；以水果為主的零食小

[511]

產品 Produtos : 電動摩托車、電動汽車。

吃；加工過的水果製成的拼盤；加工過的堅果；加工過

[540] 商標 Marca :

5161

的種子；加工過的葵花子；腌製蔬菜；水果罐頭；食用燕
窩。
[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色，淺藍色，綠色，如圖
所示。

[210] 編號 N.º : N/164468
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10
[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司
地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社

[210] 編號 N.º : N/164501
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/13
[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co.,
Ltd.

區平吉大道1號建升大厦B座11樓

地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

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

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

類別 Classe : 31

[511]

產品 Produtos : 新鮮漿果；新鮮水果；新鮮水果製果籃；
新鮮橄欖；新鮮葡萄；堅果（水果）；新鮮花生；新鮮栗
子；新鮮檸檬；椰子；柑橘；新鮮蔬菜；甘蔗；新鮮黃瓜；
裝飾用乾植物。

[540] 商標 Marca :

Cayman Islands
國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de
socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente
eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a

[210] 編號 N.º : N/164470

reprodução do som ou de imagens; suportes de registo

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/10

magnético, discos acústicos; mecanismos para apare-

[730] 申請人 Requerente : 深圳百果園實業發展有限公司

lhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas

地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社

de calcular, equipamento para processamento de da-

區平吉大道1號建升大厦B座11樓

dos; software informático; programas de computador;

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

software informático sob a forma de uma aplicação

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

para dispositivos móveis e computadores; software de

[511]

類別 Classe : 35

aplicações para utilização em dispositivos móveis; softwa-

[511]

服務 Serviços : 零售水果；批發水果；分銷水果。

re para processamento electrónico de pagamentos de

[540] 商標 Marca :

e para terceiros; software informático e software de
aplicações utilizados em relação a serviços financeiros,
transacções financeiras, comércio electrónico, pagamentos electrónicos, câmbios de moeda estrangeira,
serviços de corretagem e trading e serviços de aconselhamento ao investimento; software de autenticação;

[210] 編號 N.º : N/164493

software e software de aplicações (descarregável);

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/13

software de mensagens instantâneas; software de

[730] 申請人 Requerente : 黃定憲

partilha de ficheiros; software de comunicação para a

Wong Teng Hin

partilha electrónica de dados, áudio, imagens e gráfi-
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cos através de redes informáticas, móveis, sem-fios, e

altifalantes; dispositivos e equipamento para sistemas

de telecomunicações; software para o processamento

de posicionamento global (GPS); programas e softwa-

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

re informático, electrónico e de videojogos (incluindo

descarregável para facilitar a transmissão electrónica

software descarregável a partir da Internet); monitores

de informações, dados, documentos, voz, e imagens

de cristais líquidos para equipamento de telecomu-

através da Internet; software descarregável para per-

nicações e electrónico; descodificadores de televisão;

mitir aos utilizadores participarem em reuniões e

aparelhos de controlo remoto; programas de armaze-

aulas pela Internet, com acesso a dados, documentos,

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

imagens e software de aplicações através de um na-

sinalização electrónicos; cartões bancários, de débito,

vegador da web; software descarregável para aceder,

de pagamento, de crédito, telefónicos e de identifica-

visualizar, e controlar remotamente computadores e

ção codificados ou magnéticos; caixas automáticas [de

redes informáticas; software de computação em nu-

dinheiro]; leitores de livros electrónicos; cartuchos

vem descarregável; software descarregável baseado

de toner (vazios) para impressoras e fotocopiadoras;

em computação em nuvem; software para o rastreio e

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos para

avaliação de comportamento de clientes e pessoas em

videovigilâncias de bebés; para-sóis para objectivas;

relação a decisões de compra; software de aplicações

computadores tablet; cartões de acesso codificados;

para utilização em relação à conservação ambiental,

óculos 3D; cartões de memória para máquinas de

alterações climáticas e às compensações de carbono;

videojogos; computadores, smartphones, monitores,

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a

ecrãs, hardware, dispositivos para registo de activida-

partir da Internet ou de uma rede informática ou de

de física, equipamento áudio, aparelhos de comuni-

uma base de dados informática); publicações electró-

cações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos

nicas descarregáveis sob a forma de revistas, artigos,

informáticos periféricos, leitores multimédia portáteis

brochuras, folhetos, fichas técnicas, materiais informa-

e dispositivos digitais de comunicações electrónicas

tivos, manuais de instruções no domínio de negócios

para usar no corpo; computadores, smartphones, mo-

comerciais, comércio electrónico, tecnologias de in-

nitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo de

formação, computação em nuvem, telecomunicações,

actividade física, equipamento áudio, aparelhos de

Internet, formação em negócios comerciais e comércio

comunicações, aparelhos de telecomunicações, dis-

electrónico, gestão de negócios comerciais, vendas,

positivos informáticos periféricos, leitores multimé-

marketing e finanças; periféricos informáticos; compu-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações

tadores portáteis (notebooks); computadores portáteis

electrónicas para usar no corpo, todos para facilitar

(laptops); computadores portáteis; computadores por-

transacções de pagamento e informações bancárias

táteis; assistentes pessoais digitais; leitores multimédia

e para efectuar actividades bancárias; computadores,

portáteis; telemóveis; smartphones; câmaras digitais;

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos

baterias, carregadores de baterias; estações de traba-

para registo de actividade física, equipamento áudio,

lho informáticas; servidores informáticos; hardware

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

para ligação a redes informáticas e de telecomunica-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores

ções; adaptadores, comutadores, dispositivos de enca-

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

minhamento e centrais de redes informáticas; modems

cações electrónicas para usar no corpo, todos capazes

e cartões e dispositivos de comunicação sem fios e com

de permitir o acesso sem fios a redes de comunicações,

fios; suportes para laptops, sacos para computadores;

redes de telecomunicações e à Internet; aplicações

dispositivos de extinção de fogo; hardware e firmware;

móveis descarregáveis para utilizar com computado-

sistemas de navegação para automóveis; discos com-

res, smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispo-

pactos; música digital (descarregável a partir da In-

sitivos para registo de actividade física, equipamento

ternet); aparelhos de telecomunicações; esteiras para

áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de tele-

o rato; conjuntos portáteis para telemóvel, acessórios

comunicações, dispositivos informáticos periféricos,

para telemóveis: jogos, imagens, películas cinemato-

leitores multimédia portáteis e dispositivos digitais de

gráficas, filmes e música descarregáveis; sistemas de

comunicações electrónicas para usar no corpo; sof-

alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de ra-

tware de aplicações para utilizar com computadores,

diodifusão e teledifusão ; equipamento de teledifusão;

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos

câmaras, câmaras de vídeo; auscultadores; auriculares;

para registo de actividade física, equipamento áudio,
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aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

de seguros; serviços financeiros fornecidos através de

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores

meios de telecomunicações; serviços de consultadoria

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comu-

e aconselhamento financeiro; serviços bancários on-

nicações electrónicas para usar no corpo; cartões pré-

-line; serviços bancários fornecidos on-line através de

-pagos, bancários, de crédito, de débito, de pagamento,

uma base de dados informática ou da Internet; servi-

e de identificação codificados ou magnéticos.

ços de corretagem de valores mobiliários, serviços de

[540] 商標 Marca :

cotações em Bolsa; corretagem de acções e obrigações; análise financeira; serviços de cartões de débito,
serviços de cartões de crédito e serviços de garantia

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/06，中國香港 Hong Kong,
China，編號N.º 305105998

de cheques; serviços bancários, de conta poupança e
de investimento; operações de compensação [câmbio];
verificação de crédito através de um rede informática
mundial; serviços de gestão electrónica de riscos de

[210] 編號 N.º : N/164502

crédito; serviços de pagamentos electrónicos de com-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/13

pras e de pagamentos electrónicos de facturas; servi-

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

ços para debitar e creditar contas financeiras; serviços

Ltd.

bancários electrónicos; emissão de cartões de valor

地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

armazenado, cartões de crédito e cartões de débito;

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

serviços de cartões de crédito por telefone; serviços de

Cayman Islands

informação em matéria de finanças e seguros, presta-

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

dos on-line através de uma base de dados informática

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

ou da Internet; agência para a cobrança de contas da

[511]

類別 Classe : 36

gás e electricidade; avaliação de antiguidades; avalia-

[511]

服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

ção de objectos de arte; avaliação de joias; avaliação

cios monetários; negócios imobiliários; compensação

de carros usados; prestação de informações sobre

e reconciliação de transacções financeiras através de

impostos (serviços financeiros); colectas de beneficên-

uma rede informática mundial; serviços de banca on-

cia; organização de coletas de beneficência; coletas de

-line e serviços financeiros; serviços de cartões de

beneficência aluguer de máquinas de processamento

crédito, processamento e transmissão de facturas e

ou contagem de papel-moeda e moedas; aluguer de

pagamentos dos mesmos, e prestação de seguros para

máquinas de distribuição de numerário ou de caixas

transacções financeiras; serviços de transferências

automáticas de pagamentos; serviços de pagamentos

de fundos; transmissão de fundos através de meios

on-line; organização de financiamento para projectos

electrónicos por conta de terceiros; transferência de

de construção; emissão de vouchers; fornecimento de

pagamentos por conta de terceiros através da Inter-

serviços de transferência de fundos electrónicos; tro-

net; serviços financeiros sob a forma de serviços de

ca de moeda e serviços de câmbio, serviços de caixas

processamento de facturas e pagamentos; organização

automáticas, fornecimento de cartões de pré-pago e

e gestão de rendas e alugueres; arrendamento e loca-

títulos de valor, transferência de dinheiro; incluindo

ção financeira imobiliária; estimativas imobiliárias

todos os serviços acima mencionados através de meios

[avaliações]; avaliação de imóveis, financiamento imo-

electrónicos; consultadoria, informações e assessoria

biliário, investimento imobiliário; serviços de correc-

em relação à transferência electrónica de fundos; ser-

tores imobiliários; serviços de agências imobiliárias;

viços de transferência de moeda estrangeira; troca de

serviços de agências imobiliárias; serviços actuariais;

moeda e serviços de câmbio; mercado de transação de

serviços de gestão e consultadoria imobiliárias; co-

divisas; transações com divisas; corretagem de divisas;

brança de rendas; aluguer de escritórios (imobiliário);

transacções financeiras através de blockchain; forne-

arrendamento de apartamentos; fornecimento de in-

cimento de serviços de angariação de fundos de cari-

formação financeira através da Internet; serviços de

dade relacionados com compensação pela emissão de

depósitos em cofres-fortes e serviços de emissão de

carbono; corretagem de compensações de emissões de

vales de viagem; investimento de capitais; avaliações

carbono; patrocínio financeiro de programas de com-

financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; serviços de

pensação pela emissão de carbono; financiamento e

gestão financeira e de activos; serviços financeiros e

investimento em projectos de redução de emissões; in-
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vestimento em programas e projectos de compensação

barcos; pilotagem; distribuição e fornecimento de gás;

pela emissão de carbono; investimento em fundos de

distribuição e fornecimento de electricidade; distribui-

redução de emissões; fornecimento de empréstimos;

ção e fornecimento de aquecimento; distribuição e for-

fornecimento de empréstimos temporários; serviços de

necimento de água; serviços de instalações de amarra-

consultadoria, informação e assessoria em relação aos

ção; aluguer de entrepostos; fornecimento de áreas de

serviços acima mencionados.

voo; fornecimento de portagens; aluguer e/ou leasing de

[540] 商標 Marca :

cadeiras de rodas; gestão de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aeronaves; aluguer e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas;

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/06，中國香港 Hong Kong,
China，編號N.º 305105998

aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou barcos; aluguer e/ou leasing de veículos de tracção humana; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânico; aluguer e/ou leasing
de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para

[210] 編號 N.º : N/164503

empacotar ou para embrulhar; aluguer e/ou leasing de

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/13

refrigeradores; recolha de resíduos e lixos domésticos;

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

recolha de resíduos e lixos industriais; aluguer de sis-

Ltd.
地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands
國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 39

[511]

服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazenamento de produtos; organização de viagens; armazenamento físico de dados ou documentos guardados
em suporte eletrónico; informações sobre transporte;
corretagem marítima; transporte automóvel; transporte aéreo; aluguer de veículos; abastecimento de água;
entrega/distribuição de mensagens; reser vas para
viagens; transporte por oleodutos; entrega de mercadorias encomendadas por correspondência; serviços
de correio [mensagens ou mercadorias]; serviços de

temas de navegação; fornecimento de orientações para
itinerários de viagem; aluguer de aeronaves; transporte por veículos blindados; organização de cruzeiros;
organização de serviços de transporte de passageiros
para terceiros através de uma aplicação on-line; organização de transporte para passeios turísticos; reservas
de lugares para viagens; serviços de estacionamento de
automóveis; reposição de dinheiro em caixas automáticas; serviços de motoristas; recolhe de bens recicláveis
[transporte]; entrega de mercadorias; distribuição de
jornais; distribuição de energia; serviços de acompanhamento de passageiros [viajantes]; entrega de flores;
franqueamento de correspondência; frete [transporte
de mercadorias]; aluguer de garagens; embrulho de
presentes; aluguer de cavalos; lançamento de satélites
para terceiros; organização de armazenamento de ba-

transportes na forma de gestão de transportes; aluguer

gagem; aluguer de autocarros; entrega de distribuição

de automóveis; serviços de estacionamento de automó-

de encomendas; aluguer de lugares de estacionamento;

veis; passeios de iate e/ou barco; serviços de agências

armazenamento físico de dados ou documentos guar-

de viagem; serviços de reserva de viagens e informa-

dados em suporte electrónico; aluguer de frigoríficos;

ções de viagens; serviços de agências de bilhetes de

aluguer de congeladores; aluguer de carros de corrida;

viagem; organização de viagens e informações sobre

aluguer de contentores para armazenamento; aluguer

as mesmas, tudo fornecido on-line a partir de uma

de tratores; aluguer de tejadilhos para veículos; alu-

base de dados informática ou da Internet; informações

guer de cadeiras de rodas; abastecimento de distribui-

de viagens e turismo através da Internet ou através de

dores automáticos; operações de socorro [transporte];

redes de telecomunicações; transporte de passageiros

resgate; transporte de táxi; ser viços de reboques;

e bens; embalagem; fornecimento de informações so-

informação de trânsito; corretagem de transporte;

bre vias rodoviárias e trânsito, serviços de motoristas;

reservas para transporte; serviços de transporte para

carga e descarga de carga; corretagem de mercadorias;

visitas turísticas; logística de transporte; reservas para

serviços de mudanças; serviços de corretagem para o

viagens; embrulho de produtos; serviços de consulta-

aluguer, leasing, venda, compra e/ou afretamento de

doria, informação e assessoria em relação aos serviços

barcos e/ou navios; resgate e desencalhe de navios e/ou

acima mencionados.
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para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações
de software; serviços de apoio técnico relacionados
com software e aplicações de computador on-line, por

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/06，中國香港 Hong Kong,
China，編號N.º 305105998

correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-line onde utilizadores registados podem participar em
discussões, recolher reacções dos seus pares, consti-

[210] 編號 N.º : N/164504

tuir comunidades virtuais, participar em serviços de

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/13

redes sociais, e partilhar documentos; assessoria em

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

tecnologia informática prestada a utilizadores da In-

Ltd.

ternet através de uma linha directa de apoio; serviços

地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

informáticos relacionados com a criação de índices de

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

informação, sites e recursos em redes informáticas;

Cayman Islands

prestação de motores de pesquisa; concepção de com-

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

putadores, computadores portáteis (notebooks), com-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

putadores portáteis (laptops), computadores portáteis

[511]

類別 Classe : 42

e de mão; concepção de assistentes pessoais digitais e

[511]

服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos

leitores multimédia pessoais; concepção de telemóveis

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os

e smartphones; concepção de câmaras digitais; servi-

mesmos, serviços de análise e pesquisas industriais;

ços de computadores; programação de computadores;

concepção e desenvolvimento de hardware e software.

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

software como serviço [SaaS]; encriptação, desencrip-

lise informática; programação de computadores para

tação e autenticação de informação, mensagens e da-

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas

dos; prestação de serviços de autenticação de utiliza-

de computador; design de software; design de siste-

dores utilizando tecnologia biométrica, de reconheci-

mas de computador; concepção e desenvolvimento de

mento facial, de autenticação por impressões digitais,

páginas Web; alojamento de websites; alojamento de

de reconhecimento de voz e outros tipos de hardware

aplicações de software para a procura e recuperação

e software de autenticação para a prestação de servi-

de informação de bases de dados e redes informáticas;

ços financeiros, transacções de comércio electrónico,

prestação de informações técnicas a pedido explícito

donativos, acompanhamento de produtos licenciados e

de utilizadores finais por meio telefónico ou de uma

envolvimento com fãs; serviços de protecção de dados;

rede informática mundial; consultoria em software;

segurança, protecção e recuperação em matéria de

serviços informáticos relacionados com a procura per-

TI (tecnologias de informação); análise de ameaças à

sonalizável em bases de dados informáticas e websites;

segurança informática para proteção de dados; forne-

codificação e descodificação de sinais informáticos e

cimento de serviços de segurança para redes informá-

electrónicos; conversão de dados ou documentos de

ticas, acesso a computadores e transacções informa-

suporte físico para formato eletrónico; serviços de tes-

tizadas; certificação [controlo de qualidade] de dados

te e avaliação de produtos; serviços de arquitectura e

através de blockchain; autenticação de dados através

design; design de interiores de edifícios, escritórios e

de blockchain; incluindo todos os serviços acima men-

apartamentos; serviços informáticos; serviços de infor-

cionados para utilização com sistemas de pagamento;

mação de redes, nomeadamente, prestação de infor-

serviços informáticos relacionados com a transmissão

mação técnica relacionada com computadores e redes

de informação, dados, documentos, e imagens através

na área de negócios comerciais e comércio electrónico;

da Internet; provedor de serviços de aplicação [ASP],

fornecimento de programas de gestão de riscos de se-

nomeadamente, alojamento de aplicações de software

gurança informática; serviços de informação, conheci-

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

mento, e testes em matéria de segurança informática;

cação [ASP] para a prestação de software na área de

serviços de garantia de qualidade; serviços informá-

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

ticos relacionados com a certificação de transacções

nicas, colaboração em documentos, videoconferências,

comerciais e a preparação de relatórios em relação so-

e processamento de voz e chamadas à base da web;

bre as mesmas; serviços de segurança para o controle

fornecimento de software em linha não descarregável

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases
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[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/06，中國香港 Hong Kong,
China，編號N.º 305105998

missão de dados e transacções através de redes informáticas; consultadoria na área de segurança de dados;
consultadoria tecnológica em relação a segurança de

[210] 編號 N.º : N/164505

telecomunicações; serviços de segurança de redes de

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/13

comunicação informatizada; prestação de informa-

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

ções na área da Internet, rede informática mundial e

Ltd.

segurança de redes de comunicação informatizadas e

地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

transmissão segura de dados e informação; serviços

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

de consultadoria na área da Internet, rede informática

Cayman Islands

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

matizadas, serviços de segurança informática; serviços
de autenticação para segurança informática; reconhecimento on-line de assinaturas electrónicas; backup
externo de dados; armazenamento electrónico de
dados; informações sobre tecnologia e programação
informáticas através de um website; serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de fornecimento de alojamento em nuvem; prestação de utilização
temporária de software não-descarregável em nuvem

[511]

類別 Classe : 45

[511]

服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados
por terceiros para satisfazer as necessidades de indivíduos, nomeadamente serviços personalizados de compras, serviços de cuidados não-médicos para terceiros
sob a forma de planeamento, organização, coordenação e assistência das actividades diárias de indivíduos,
serviços de lembretes pessoais, serviços de segurança
pessoal, acompanhamento em sociedade [acompa-

e software de computação em nuvem; armazenamento

nhantes]; serviços de consultadoria relacionados com

electrónico de dados; fornecimento de sistemas in-

planeamento social, acompanhamento em sociedade

formáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais

[acompanhantes], serviços de estabelecimento de re-

através de computação em nuvem; aluguer de software

lações, serviços de vigilância domiciliar na ausência

de entretenimento; investigação técnica no domínio da

dos proprietários, guarda de crianças [babysitting],

compensação por emissões de carbono; prestação de

serviços de companhia ao domicílio de animais de

informações, assessoria e consultadoria relacionadas

estimação, serviços de agências de detectives, serviços

com compensações relativas a emissões de carbono;

de agências funerárias, elaboração de horóscopos; ser-

prestação de informação tecnológica sobre inovações

viços sociais; serviços de agências de namoro/encon-

ecológicas e aceitáveis do ponto de vista ambiental;

tros; registo de nomes de domínio; serviços de guardas

serviços de testes, avaliação e controlo ambientais; in-

e segurança; serviços de segurança pessoal; aluguer

vestigação no domínio da protecção e conservação am-

e/ou leasing de cofres; aluguer de vestuário; forneci-

biental; investigação e prestação de informações cien-

mento de serviços de protecção [segurança] pessoal

tíficas em matéria de alterações climáticas; serviços

através de estações eléctricas centrais anti-intrusão,

de consultadoria científica e industrial relacionados

anti-roubo e sistemas contra incêndio; serviços de mo-

com combustíveis, emissões de combustíveis e dióxido
de carbono e questões ambientais; serviços científicos e tecnológicos relacionados com recomendação
de acções com fins a reduzir a emissão do dióxido de
carbono de uma maneira económica efectiva; serviços
científicos e tecnológicos relacionados com a gestão de
programas de compensação pela emissão de carbono;
serviços de investigação, gestão e protecção ambiental;
serviços de consultadoria, informação e assessoria em
relação aos serviços acima mencionados.
[540] 商標 Marca :

nitorização anti-intrusão e anti-roubos, dispositivos
de detecção de fogo e inundações, serviços de monitorização de alarmes; licenciamento de dados digitais,
imagens estáticas, imagens em movimento, áudio e
texto; criação, compilação e manutenção de um registo
de nomes de domínio; verificação de bagagens para
fins de segurança; investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção da propriedade e de indivíduos; serviços de agências funerárias;
serviços de redes sociais on-line; libertação de pombas
para ocasiões especiais; serviços de tanatopraxia;
autenticação de informações de identificação pessoal
[serviços de identificação de identidade], incluindo
biométricos, reconhecimento facial, autenticação por
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活動 Actividade : 商業 comercial

impressões digitais, reconhecimento por voz e outros
tipos de autenticação à base de medição e análise de

[511]

類別 Classe : 5

características físicas e comportamentais únicas; servi-

[511]

產品 Produtos : Produtos farmacêuticos para pre-

ços de proteção, salvamento, segurança e imposição do

venção e tratamento de doenças do sangue; produtos

cumprimento de regras; serviços de segurança para a

farmacêuticos para prevenção e tratamento da doença

proteção física de bens tangíveis e indivíduos; serviços

falciforme, DRP (doença renal policística) e beta ta-

astrológicos e espirituais; serviços de agências de dete-

lassemia; produtos farmacêuticos para a prevenção e

tives; serviços de agências funerárias; serviços religio-

tratamento de doenças genéticas raras que afetam os

sos; aluguer de vestuário; aluguer de equipamento de

glóbulos vermelhos; produtos farmacêuticos para a

proteção, salvamento, segurança e imposição do cum-

prevenção e tratamento de várias anemias.

primento de regras; serviços de guardas de segurança;

[540] 商標 Marca :

serviços de segurança em eventos públicos; serviços de
consultadoria, informação e assessoria em relação aos
serviços acima mencionados.
[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/15，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 88/514,687

[300] 優先權 Prioridade : 2019/11/06，中國香港 Hong Kong,
China，編號N.º 305105998

[210] 編號 N.º : N/164675
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16
[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司
地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室

[210] 編號 N.º : N/164657

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/15
[730] 申請人 Requerente : Agios Pharmaceuticals, Inc.
地址 Endereço : 88 Sidney Street Cambridge Massachusetts 021394169, U.S.A.

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

類別 Classe : 9

[511]

產品 P ro duto s : 計算機軟件（已錄製）；視頻顯示屏；
手提電腦；人臉識別設備；電子出版物（可下載）；電子

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

防盜裝置；遙控裝置；芯片（集成電路）；全球定位系統

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Produtos farmacêuticos para pre-

（GPS）設備；便攜式媒體播放器。
[540] 商標 Marca :

venção e tratamento de doenças do sangue; produtos
farmacêuticos para prevenção e tratamento da doença
falciforme, DRP (doença renal policística) e beta talassemia; produtos farmacêuticos para a prevenção e
tratamento de doenças genéticas raras que afetam os
glóbulos vermelhos; produtos farmacêuticos para a

[210] 編號 N.º : N/164676

prevenção e tratamento de várias anemias.

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司
地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/15，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 88/514,664

[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 為商品和服務的買賣雙方提供在綫市場；
人事管理諮詢；商業管理諮詢；為推銷優化搜索引擎；組

[210] 編號 N.º : N/164658
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/15
[730] 申請人 Requerente : Agios Pharmaceuticals, Inc.
地址 Endereço : 88 Sidney Street Cambridge Massachusetts 021394169, U.S.A.
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

織商業或廣告交易會；會計；尋找贊助；替他人推銷；藥
用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售服務；廣告。
[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/164677

[210] 編號 N.º : N/164680

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室

地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 38

[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 視訊會議服務；信息傳送；電子公告牌服

[511]

服務 Serviços : 為商品和服務的買賣雙方提供在綫市場；

務（通信服務）；提供數據庫接入服務；新聞社服務；提

人事管理諮詢；商業管理諮詢；為推銷優化搜索引擎；組

供在綫論壇；提供與全球計算機網絡的電信連接服務；

織商業或廣告交易會；會計；尋找贊助；替他人推銷；藥

提供互聯網聊天室；電話會議服務；移動電話通信。

用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售服務；廣告。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164681
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16
[210] 編號 N.º : N/164678

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16

地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

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

地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

類別 Classe : 38

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

服務 Serviços : 視訊會議服務；信息傳送；電子公告牌服

[511]

類別 Classe : 42

務（通信服務）；提供數據庫接入服務；新聞社服務；提

[511]

服務 S e r v i ç o s : 平面美術設計；雲計算；通過網站提

供在綫論壇；提供與全球計算機網絡的電信連接服務；

供計算機技術和編程信息；電子數據存儲；軟件即服務

提供互聯網聊天室；電話會議服務；移動電話通信。

（SaaS）；提供互聯網搜索引擎；計算機程序和數據的數

[540] 商標 Marca :

據轉換（非有形轉換）；計算機系統分析；質量評估；技
術研究。
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/164682
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16
[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司
地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[210] 編號 N.º : N/164679
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16
[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司
地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403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 P ro duto s : 計算機軟件（已錄製）；視頻顯示屏；

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

類別 Classe : 42

[511]

服務 S e r v i ç o s : 平面美術設計；雲計算；通過網站提
供計算機技術和編程信息；電子數據存儲；軟件即服務
（SaaS）；提供互聯網搜索引擎；計算機程序和數據的數
據轉換（非有形轉換）；計算機系統分析；質量評估；技
術研究。

[540] 商標 Marca :

手提電腦；人臉識別設備；電子出版物（可下載）；電子
防盜裝置；遙控裝置；芯片（集成電路）；全球定位系統
（GPS）設備；便攜式媒體播放器。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164683
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16
[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司
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地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室

地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 9

[511]

類別 Classe : 42

[511]

產品 P ro duto s : 計算機軟件（已錄製）；視頻顯示屏；

[511]

服務 S e r v i ç o s : 平面美術設計；雲計算；通過網站提

手提電腦；人臉識別設備；電子出版物（可下載）；電子

供計算機技術和編程信息；電子數據存儲；軟件即服務

防盜裝置；遙控裝置；芯片（集成電路）；全球定位系統

（SaaS）；提供互聯網搜索引擎；計算機程序和數據的數

（GPS）設備；便攜式媒體播放器。

據轉換（非有形轉換）；計算機系統分析；質量評估；技

[540] 商標 Marca :

術研究。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164684
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16

[210] 編號 N.º : N/164687

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16

地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

類別 Classe : 35

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

服務 Serviços : 為商品和服務的買賣雙方提供在綫市場；

[511]

類別 Classe : 9

人事管理諮詢；商業管理諮詢；為推銷優化搜索引擎；組

[511]

產品 P ro duto s : 計算機軟件（已錄製）；視頻顯示屏；

織商業或廣告交易會；會計；尋找贊助；替他人推銷；藥

手提電腦；人臉識別設備；電子出版物（可下載）；電子

用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售服務；廣告。

防盜裝置；遙控裝置；芯片（集成電路）；全球定位系統
（GPS）設備；便攜式媒體播放器。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164685

[210] 編號 N.º : N/164688

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

[511]
[511]

地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室

地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe : 38

[511]

類別 Classe : 35

服務 Serviços : 視訊會議服務；信息傳送；電子公告牌服

[511]

服務 Serviços : 為商品和服務的買賣雙方提供在綫市場；

務（通信服務）；提供數據庫接入服務；新聞社服務；提

人事管理諮詢；商業管理諮詢；為推銷優化搜索引擎；組

供在綫論壇；提供與全球計算機網絡的電信連接服務；

織商業或廣告交易會；會計；尋找贊助；替他人推銷；藥

提供互聯網聊天室；電話會議服務；移動電話通信。
[540] 商標 Marca :

用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售服務；廣告。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164689
[210] 編號 N.º : N/164686

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室
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國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 38

[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 視訊會議服務；信息傳送；電子公告牌服

[511]

服務 Serviços : 替他人推銷；計算機網絡上的在線廣告；

務（通信服務）；提供數據庫接入服務；新聞社服務；提

廣告；組織商業或廣告展覽；替他人採購（替其他企業

供在綫論壇；提供與全球計算機網絡的電信連接服務；

購買商品或服務）；藝術家演出的商業管 瀲；商業場所搬

提供互聯網聊天室；電話會議服務；移動電話通信。

遷；為商業或廣告目的編製網頁索引；會計；尋找贊助。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164690
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/16
[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司
地址 Endereço : 中國上海市黃浦區新閘路356號403室

[210] 編號 N.º : N/164808

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/20

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : Starpharma Pty Ltd

[511]

類別 Classe : 42

地址 Endereço : PO 2022 Preston VIC 3072 Australia

[511]

服務 S e r v i ç o s : 平面美術設計；雲計算；通過網站提

國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

供計算機技術和編程信息；電子數據存儲；軟件即服務

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

（SaaS）；提供互聯網搜索引擎；計算機程序和數據的數

[511]

類別 Classe : 5

據轉換（非有形轉換）；計算機系統分析；質量評估；技

[511]

產品 P rodutos : 醫療和獸醫用途的藥品，藥物製劑，藥

術研究。

物和診斷製劑；醫學和獸醫用途的化學和生物製劑，物

[540] 商標 Marca :

質，試劑和化合物；醫療和獸醫用途的多價化合物，合成
分子和樹狀聚合物；包含殺菌劑的抗菌製劑，包括凝膠、
泡沫、乳膏、薄膜、溶液、栓劑、混懸劑和洗劑（包括用於
陰道，直腸和經皮）；避孕藥，包括避孕凝膠、泡沫、乳

[210] 編號 N.º : N/164716

膏、薄膜、溶液、栓劑、混懸劑和洗劑，也可用於預防HIV

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/17

（人類免疫缺陷病毒）和其他性傳播感染；殺精子劑；

[730] 申請人 Requerente : THOMAS CERBINI

預防疾病的製劑；藥物製劑，凝膠，泡沫，乳膏，薄膜，溶

地址 Endereço : Località Marcena n. 34, 52100 Arezzo

液，栓劑，混懸劑和洗劑；治療人類免疫缺陷病毒的藥物

(AR), Italy

製劑；陰道凝膠和性潤滑劑，包括用於預防懷孕以及人

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

類生殖系統的感染和疾病的預防；醫用陰道沖洗劑；用於

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

醫療目的的沖洗製劑；醫療用殺菌劑。

[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : 服裝；皮製服裝；上衣；茄克（服裝）；襯

[540] 商標 Marca :

衫；鞋；濏式無袖胸衣；絨衣；T恤衫；褲子。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164809
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/20
[730] 申請人 Requerente : Starpharma Pty Ltd
地址 Endereço : PO 2022 Preston VIC 3072 Australia
國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana
[210] 編號 N.º : N/164717

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/17

[511]

類別 Classe : 10

[730] 申請人 Requerente : THOMAS CERBINI

[511]

產品 P rodutos : 不屬別類的避孕用具；避孕套；預防疾

地址 Endereço : Località Marcena n. 34, 52100 Arezzo

病的醫療儀器；陰道內宮頸隔膜；給藥裝置；避孕裝置；

(AR), Italy

陰道塗藥器。
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limpeza, produtos abrasivos, produtos para remover
ferrugem.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/164921
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22
[730] 申請人 Requerente : 亞競教育科技(北京)有限公司
地址 Endereço : 中國北京市石景山區香山南路105號院1
號樓6層666室

[210] 編號 N.º : N/164975
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/23
[730] 申請人 Requerente : Fram Group IP LLC

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

地址 Endereço : 127 Public Square, Suite 5110, Cleve-

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；安排運動競賽；提
供娛樂設施；提供體育設施；培訓；安排和組織大會；俱
樂部服務（娛樂或教育）；體育比賽計時；娛樂服務。

land, OH 44114, USA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 7

[511]

產品 Produtos : Filtros de óleo para motores de veícu-

[540] 商標 Marca :

los; sistemas de admissão de ar que incluem filtros de
ar, kits de limpeza de filtros de ar, protecções térmicas, tubos de admissão, caixas de ar, sensores de massa
de fluxo de ar, sensores de temperatura de admissão,
silenciadores, válvulas, adaptadores, mangueiras, braçadeiras, suportes de montagem e ferragens vendidos
como uma unidade para veículos terrestres; hardware

[210] 編號 N.º : N/164922

de sistemas de admissão de ar vendidos separadamen-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/22

te para veículos terrestres, nomeadamente filtros de ar,

[730] 申請人 Requerente : 亞競教育科技(北京)有限公司

tubos de admissão e silenciadores; filtros de combustí-

地址 Endereço : 中國北京市石景山區香山南路105號院1

vel para motores; velas de ignição; fios de ignição para

號樓6層666室

velas de ignição; bombas de água para uso em automó-

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 : 組織教育或娛樂競賽；安排運動競賽；提

veis, furgonetas e camiões pesados.
[540] 商標 Marca :

供娛樂設施；提供體育設施；培訓；安排和組織大會；俱
樂部服務（娛樂或教育）；體育比賽計時；娛樂服務。
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/164976
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/23
[730] 申請人 Requerente : Fram Group IP LLC
地址 Endereço : 127 Public Square, Suite 5110, Cleveland, OH 44114, USA
[210] 編號 N.º : N/164974

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/01/23

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : Fram Group IP LLC
地址 Endereço : 127 Public Square, Suite 5110, Cleve-

[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Baterias e baterias recarregáveis para

land, OH 44114, USA

veículos; peças de motores de veículos, especificamen-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

te, termóstatos.

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

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : Produtos para limpar, produtos para
remoção de manchas, produtos para polir, soluções de

[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/165040

[210] 編號 N.º : N/165043

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 顏如玉醫藥科技有限公司

[730] 申請人 Requerente : 顏如玉醫藥科技有限公司

地址 Endereço : 中國廣東省廣州市從化區明珠工業園建

地址 Endereço : 中國廣東省廣州市從化區明珠工業園建

設南路121號 郵編：510931

設南路121號 郵編：510931

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 3

[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 P ro duto s : 潔膚乳液；清潔製劑；上光劑；研磨材

[511]

產品 Produtos : 啤酒；乳清飲料；能量飲料；果汁；植物

料；香 精 油；化 妝 品；牙 膏；乾 花 瓣 與香 料混合 物（香

飲料；無酒精果汁飲料；富含蛋白質的運動飲料；礦泉水

料）；動物用化妝品；空氣芳香劑。

（飲料）；乳酸飲料（果製品，非奶）；製飲料用糖漿。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165044
[210] 編號 N.º : N/165041

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 顏如玉醫藥科技有限公司
地址 Endereço : 中國廣東省廣州市從化區明珠工業園建

[730] 申請人 Requerente : 顏如玉醫藥科技有限公司
地址 Endereço : 中國廣東省廣州市從化區明珠工業園建

設南路121號 郵編：510931

設南路121號 郵編：510931

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 35

[511]

類別 Classe : 5

[511]

服務 Serviços : 為零售目的在通信媒體上展示商品；特許

[511]

產品 Produtos : 膳食纖維；護膚藥劑；醫用營養食物；嬰

經營的商業管理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙

兒食品；營養補充劑；蛋白質膳食補充劑；淨化劑；嬰兒

方提供在線市場；人事管理諮詢；商業企業遷移；計算機

用驅蚊貼；衛生巾；牙用光潔劑。

文檔管理；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和
醫療用品的零售服務。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165042

[210] 編號 N.º : N/165061

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

[730] 申請人 Requerente : 顏如玉醫藥科技有限公司

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

地址 Endereço : 中國廣東省廣州市從化區明珠工業園建

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

設南路121號 郵編：510931

lifornia 95014, United States of America

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

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

類別 Classe : 9

[511]

[511]

產品 P ro duto s : 計算機程序（可下載軟件）；可下載的

[511]

計算機應用軟件；計算機軟件（已錄製）；計算機外圍設

類別 Classe : 41
服務 Serviços : Serviços educativos; provisão de formação, orientação, treino, estágios, aprendizagem, e pro-

備；計步器；帶身體質量分析儀的秤；智能手機；耳機；太

gramas de aconselhamento sobre orientação profissio-

陽鏡；移動電源（可充電電池）。

nal em áreas de publicidade, marketing, comunicação

[540] 商標 Marca :

e design; preparação, organização, condução e apresentação de seminários, workshops, aulas, webinars,
conferências, formação online programas de ensino à
distância; preparação, organização, condução e apre-
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sentação de concertos, actuações ao vivo, eventos espe-

to de sites interactivos e aplicações de computador

ciais de entretenimento, eventos artísticos e culturas,

para a publicação e partilha de análises, inquéritos e

entretenimento teatral, competições, concursos, feiras,

classificações relativas a programas educativos, entre-

festivais, exposições, mostras e eventos desportivos;

tenimento, imagens em movimento, teatro, eventos

desenvolvimento, produção, distribuição, aluguer, e

artísticos e culturais, concertos, actuações ao vivo,

apresentação de programas de rádio, programas de

competições, feiras, festivais, exposições, mostras e

televisão, imagens em movimento, conteúdos multimé-

eventos desportivos; fornecimento de toques, música

dia de entretenimento, podcasts, e gravações sonoras;

pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por

fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio,

download para utilizar em dispositivos de comunica-

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de

ções móveis; publicação de livros, periódicos, jornais,

programação de entretenimento, desporto, animação,

newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e

música, informação, notícias, realidades correntes, do-

outras publicações; fornecimento de sites e aplicações

cumentários, e eventos da actualidade, artística e cul-

de computador que apresentam livros, periódicos, jor-

tural através de redes de telecomunicações, redes de

nais, newsletters, manuais, blogs, boletins informativos

computador, internet, satélite, rádio, redes de comuni-

e outras publicações; reportagens noticiosas; serviços

cações wireless, televisão e televisão por cabo; forne-

de biblioteca electrónicos e online; fornecimento de

cimento de programação de entretenimento, desporto,

software de computador não transferível por download

animação, música, informação, notícias, realidades

para utilizar em articulação com fitness e exercício fí-

correntes, documentários, e eventos da actualidade,

sico; fornecimento de sites e aplicações de computador

artística e cultural não transferíveis por download;

que apresentam informações no campo do fitness e do

provisão de guias interactivos para pesquisa, gravação,

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação

e arquivamento de programas de televisão, filmes, e

de efeitos visuais e grafismos para terceiros; serviços

conteúdos multimédia de entretenimento, podcasts,

bibliotecários; serviços de biblioteca em linha; distri-

e gravações sonoras; fornecimento de um site para o

buição de cassetes de vídeo; exploração de instalações

carregamento, armazenamento, partilha, visualização

recreativas; informação sobre atividades recreativas;

e publicação de imagens, áudio, vídeos, boletins infor-

serviços de health club [formação na área da saúde e

mativos online, blogs, podcasts e conteúdos multimé-

fitness]; aluguer de brinquedos; aluguer de equipamen-

dia; fornecimento de sites e aplicações de computador

to de jogos; orientação de visitas guiadas; treino de

com apresentação de programação de entretenimento,

animais; modelos para artistas plásticos; organização

desporto, animação, música, informação, notícias,

de lotarias; aluguer de aquários de interior.

realidades correntes, documentários, eventos da ac-

[540] 商標 Marca :

tualidade, artística e cultural; fornecimento de sites e
aplicações de computador com apresentação de informação no campo do entretenimento, desporto, música,
notícias, documentários, e eventos da actualidade, e

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/29，牙買加 Jamaica，編號
N.º 78,294

arte e cultura; informação sobre entretenimento; fornecimento de jogos de computador, jogos electrónicos,
jogos interactivos, e videojogos não transferíveis por

[210] 編號 N.º : N/165062

download; fornecimento de informações, horários, re-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

visões e recomendações personalizadas de programas

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

educativos, entretenimento, imagens em movimento,

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

teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, actua-

lifornia 95014, United States of America

ções ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições,

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

mostras e eventos desportivos; serviços de reserva de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

bilhetes e de inscrições para programas educativos,

[511]

類別 Classe : 42

entretenimento, imagens em movimento, teatro e

[511]

服務 Ser v iços : C oncepção e desenvolv i mento de

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao

hardware de computador, software informático, peri-

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mos-

féricos de computador, e jogos de computador e jogos

tras e eventos desportivos; publicação e apresentação

de vídeo; serviços de consultadoria de hardware e

de análises, inquéritos e classificações e fornecimen-

software de computador; programação de computa-
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dores; concepção de base de dados para computador;

nal em áreas de publicidade, marketing, comunicação

armazenamento de dados electrónicos; serviços de

e design; preparação, organização, condução e apre-

computação nas nuvens; aluguer de aparelhos e equi-

sentação de seminários, workshops, aulas, webinars,

pamentos de hardware, software informático e peri-

conferências, formação online programas de ensino à

féricos de computador; fornecimento de software não

distância; preparação, organização, condução e apre-

descarregável on-line; serviços de consultadoria para

sentação de concertos, actuações ao vivo, eventos espe-

desenvolvimento de sistemas de computadores, base

ciais de entretenimento, eventos artísticos e culturas,

de dados e aplicações; serviços de consultoria de dados

entretenimento teatral, competições, concursos, feiras,

e segurança de computadores; serviço de criptografia

festivais, exposições, mostras e eventos desportivos;

de dados; fornecimento de informações de hardware

desenvolvimento, produção, distribuição, aluguer, e

ou software de computador on-line; manutenção, re-

apresentação de programas de rádio, programas de

paração e actualização de hardware de computador,

televisão, imagens em movimento, conteúdos multimé-

software informático, periféricos e aplicações; serviços

dia de entretenimento, podcasts, e gravações sonoras;

de suporte técnico, diagnóstico e resolução de proble-

fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio,

mas de hardware e software de computador, e serviços

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de

de apoio informático ao cliente; serviços de criação,

programação de entretenimento, desporto, animação,

concepção e manutenção de sítios web; serviços de

música, informação, notícias, realidades correntes, do-

alojamento de sítios web; fornecimento de motores de

cumentários, e eventos da actualidade, artística e cul-

busca para obtenção de dados através de internet e

tural através de redes de telecomunicações, redes de

outras redes de comunicações electrónicas; criação de

computador, internet, satélite, rádio, redes de comuni-

índices de informação online, sítios e outros recursos

cações wireless, televisão e televisão por cabo; forne-

disponíveis na Internet e outras redes electrónicas

cimento de programação de entretenimento, desporto,

de comunicação; serviços de cartografia e mapas;

animação, música, informação, notícias, realidades

fornecimento de um portal da Internet que permite

correntes, documentários, e eventos da actualidade,

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros,

artística e cultural não transferíveis por download;

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços

provisão de guias interactivos para pesquisa, gravação,

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

e arquivamento de programas de televisão, filmes, e

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e

conteúdos multimédia de entretenimento, podcasts,

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços

e gravações sonoras; fornecimento de um site para o

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

carregamento, armazenamento, partilha, visualização

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços

e publicação de imagens, áudio, vídeos, boletins infor-

atrás referidos.

mativos online, blogs, podcasts e conteúdos multimé-

[540] 商標 Marca :

dia; fornecimento de sites e aplicações de computador
com apresentação de programação de entretenimento,
desporto, animação, música, informação, notícias,
realidades correntes, documentários, eventos da ac-

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/29，牙買加 Jamaica，編號
N.º 78,294

tualidade, artística e cultural; fornecimento de sites e
aplicações de computador com apresentação de informação no campo do entretenimento, desporto, música,

[210] 編號 N.º : N/165063

notícias, documentários, e eventos da actualidade, e

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

arte e cultura; informação sobre entretenimento; for-

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

necimento de jogos de computador, jogos electrónicos,

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

jogos interactivos, e videojogos não transferíveis por

lifornia 95014, United States of America

download; fornecimento de informações, horários, re-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

visões e recomendações personalizadas de programas

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

educativos, entretenimento, imagens em movimento,

[511]

類別 Classe : 41

teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, actua-

[511]

服務 Serviços : Serviços educativos; provisão de forma-

ções ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições,

ção, orientação, treino, estágios, aprendizagem, e pro-

mostras e eventos desportivos; serviços de reserva de

gramas de aconselhamento sobre orientação profissio-

bilhetes e de inscrições para programas educativos,
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entretenimento, imagens em movimento, teatro e

[511]

類別 Classe : 35

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao

[511]

服務 Serviços : Gestão de empresas; administração de

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mos-

empresas; serviços de consultoria comercial; serviços

tras e eventos desportivos; publicação e apresentação

de planeamento de carreira profissional, e serviços de

de análises, inquéritos e classificações e fornecimen-

informação; provisão de funções de escritório; servi-

to de sites interactivos e aplicações de computador

ços de agência de publicidade; serviços de publicidade,

para a publicação e partilha de análises, inquéritos e

marketing e promoção; publicidade e consultoria de

classificações relativas a programas educativos, entre-

marketing; serviços de promoção de vendas; promoção

tenimento, imagens em movimento, teatro, eventos

de bens e serviços para terceiros; condução de pesqui-

artísticos e culturais, concertos, actuações ao vivo,

sas de mercado; análise de respostas à publicidade e

competições, feiras, festivais, exposições, mostras e

pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação,

eventos desportivos; fornecimento de toques, música

produção, e disseminação de publicidade e material

pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por

publicitário para terceiros; serviços de planeamento

download para utilizar em dispositivos de comunica-

para meios de comunicação; administração de pro-

ções móveis; publicação de livros, periódicos, jornais,

gramas de lealdade para consumidores; arranjo e

newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e

condução de programas de incentivo para promover a

outras publicações; fornecimento de sites e aplicações

venda de bens e serviços; gestão de dados e ficheiros

de computador que apresentam livros, periódicos, jor-

informáticos; serviços de processamento de dados;

nais, newsletters, manuais, blogs, boletins informativos

criação de índices de informação, sítios e outros re-

e outras publicações; reportagens noticiosas; serviços

curso disponíveis numa rede global de computadores

de biblioteca electrónicos e online; fornecimento de

e outras redes electrónicas e de comunicação para

software de computador não transferível por download

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de

para utilizar em articulação com fitness e exercício fí-

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa

sico; fornecimento de sites e aplicações de computador

rede global de computador e outras redes electrónicas

que apresentam informações no campo do fitness e do

e de comunicação para terceiros; organização de con-

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação

teúdos de informação fornecidos através de uma rede

de efeitos visuais e grafismos para terceiros; serviços

global de computador e outras redes electrónicas e de

bibliotecários; serviços de biblioteca em linha; distri-

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

buição de cassetes de vídeo; exploração de instalações

rios; provisão de informação comercial sobre negócios

recreativas; informação sobre atividades recreativas;

e consumidores através de redes de computadores e

serviços de health club [formação na área da saúde e

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

fitness]; aluguer de brinquedos; aluguer de equipamen-

meadamente a provisão de base de dados informáticas

to de jogos; orientação de visitas guiadas; treino de

relacionadas com a compra e venda de uma variedade

animais; modelos para artistas plásticos; organização

de produtos e serviços para terceiros; compilações de

de lotarias; aluguer de aquários de interior.

directórios para publicação na Internet e outras redes

[540] 商標 Marca :

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de
vendas a retalho e lojas de vendas a retalho on-line;
serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através
da Internet e outras redes informáticas, electrónicas
e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/29，牙買加 Jamaica，編號
N.º 78295

nados com livros, revistas, periódicos, boletins informativos, diários e outras publicações numa variedade
de tópicos de interesse geral, fornecidos através da

[210] 編號 N.º : N/165064

Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

com entretenimento apresentando filmes, programas

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

de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, e

lifornia 95014, United States of America

trabalhos de áudio e audiovisuais, através da Internet e

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

ção; serviços de lojas a retalho relacionados com com-
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putadores, produtos electrónicos e de entretenimento,

desenvolvimento, produção, distribuição, aluguer, e

aparelhos de telecomunicação, telemóveis, dispositivos

apresentação de programas de rádio, programas de

electrónicos digitais portáteis, e outros electrónicos de

televisão, imagens em movimento, conteúdos multimé-

consumo, software informático, e acessórios, perifé-

dia de entretenimento, podcasts, e gravações sonoras;

ricos, e estojos para transportar tais produtos, através

fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio,

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas e

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de

de comunicação; demostração de produtos fornecidos

programação de entretenimento, desporto, animação,

em lojas e através de redes globais de comunicação e

música, informação, notícias, realidades correntes, do-

outros redes electrónicas e de comunicação; serviços

cumentários, e eventos da actualidade, artística e cul-

de angariação de assinaturas, nomeadamente provisão

tural através de redes de telecomunicações, redes de

de angariação de assinaturas para textos, dados, ima-

computador, internet, satélite, rádio, redes de comuni-

gens, áudio, vídeo e conteúdo multimédia, fornecidos

cações wireless, televisão e televisão por cabo; forne-

através da Internet e outras redes electrónicas e de

cimento de programação de entretenimento, desporto,

comunicação; fornecimento de textos pré-gravados,

animação, música, informação, notícias, realidades

dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo multimédia

correntes, documentários, e eventos da actualidade,

descarregáveis para uma angariação de assinaturas

artística e cultural não transferíveis por download;

sob taxa ou pré-pago através da Internet e outras redes

provisão de guias interactivos para pesquisa, gravação,

electrónicas e de comunicação; serviços de consultoria

e arquivamento de programas de televisão, filmes, e

nos domínios dos recursos humanos; arranjo e condu-

conteúdos multimédia de entretenimento, podcasts,

ção de conferências comerciais e de negócios e trocas

e gravações sonoras; fornecimento de um site para o

comerciais, espectáculos e exposições; serviços de in-

carregamento, armazenamento, partilha, visualização

formação, aconselhamento e consultoria relacionados

e publicação de imagens, áudio, vídeos, boletins infor-

com todos os supramencionados.

mativos online, blogs, podcasts e conteúdos multimé-

[540] 商標 Marca :

dia; fornecimento de sites e aplicações de computador
com apresentação de programação de entretenimento,
desporto, animação, música, informação, notícias,
realidades correntes, documentários, eventos da ac-

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/29，牙買加 Jamaica，編號
N.º 78296

tualidade, artística e cultural; fornecimento de sites e
aplicações de computador com apresentação de informação no campo do entretenimento, desporto, música,

[210] 編號 N.º : N/165065

notícias, documentários, e eventos da actualidade, e

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/03

arte e cultura; informação sobre entretenimento; for-

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

necimento de jogos de computador, jogos electrónicos,

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

jogos interactivos, e videojogos não transferíveis por

lifornia 95014, United States of America

download; fornecimento de informações, horários, re-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

visões e recomendações personalizadas de programas

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

educativos, entretenimento, imagens em movimento,

[511]

類別 Classe : 41

teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, actua-

[511]

服務 Serviços : Serviços educativos; provisão de forma-

ções ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições,

ção, orientação, treino, estágios, aprendizagem, e pro-

mostras e eventos desportivos; serviços de reserva de

gramas de aconselhamento sobre orientação profissio-

bilhetes e de inscrições para programas educativos,

nal em áreas de publicidade, marketing, comunicação

entretenimento, imagens em movimento, teatro e

e design; preparação, organização, condução e apre-

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao

sentação de seminários, workshops, aulas, webinars,

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mos-

conferências, formação online programas de ensino à

tras e eventos desportivos; publicação e apresentação

distância; preparação, organização, condução e apre-

de análises, inquéritos e classificações e fornecimen-

sentação de concertos, actuações ao vivo, eventos espe-

to de sites interactivos e aplicações de computador

ciais de entretenimento, eventos artísticos e culturas,

para a publicação e partilha de análises, inquéritos e

entretenimento teatral, competições, concursos, feiras,

classificações relativas a programas educativos, entre-

festivais, exposições, mostras e eventos desportivos;

tenimento, imagens em movimento, teatro, eventos
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[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

competições, feiras, festivais, exposições, mostras e

地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

eventos desportivos; fornecimento de toques, música

lands

pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

download para utilizar em dispositivos de comunica-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

ções móveis; publicação de livros, periódicos, jornais,

[511]

類別 Classe : 10

newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e

[511]

產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e instrumentos

outras publicações; fornecimento de sites e aplicações
de computador que apresentam livros, periódicos, jor-

cirúrgicos e médicos.
[540] 商標 Marca :

nais, newsletters, manuais, blogs, boletins informativos
e outras publicações; reportagens noticiosas; serviços
de biblioteca electrónicos e online; fornecimento de
software de computador não transferível por download
para utilizar em articulação com fitness e exercício fí-

[210] 編號 N.º : N/165152

sico; fornecimento de sites e aplicações de computador

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

que apresentam informações no campo do fitness e do

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação

地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

de efeitos visuais e grafismos para terceiros; serviços

lands

bibliotecários; serviços de biblioteca em linha; distri-

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

buição de cassetes de vídeo; exploração de instalações
recreativas; informação sobre atividades recreativas;

[511]

類別 Classe : 10

serviços de health club [formação na área da saúde e

[511]

產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e instrumentos
cirúrgicos e médicos.

fitness]; aluguer de brinquedos; aluguer de equipamento de jogos; orientação de visitas guiadas; treino de

[540] 商標 Marca :

animais; modelos para artistas plásticos; organização
de lotarias; aluguer de aquários de interior.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165155
[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/29，牙買加 Jamaica，編號
N.º 78296

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05
[730] 申請人 Requerente : Chongqing Jiangxiaobai Liquor
Co., Ltd.
地址 Endereço : (1#, Floor 9, Gemini A (Building 3),

[210] 編號 N.º : N/165143

Northern New District.) Building 3, No. 10 Qingfeng

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

Nor t h Road, Yub ei D i st r ic t, C hongqi ng 401121,

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

People’s Republic of China

地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

lands

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[511]

類別 Classe : 33

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 P ro duto s : E x t rac to s de f r ut a s, a lc o ól ic o s;

[511]

類別 Classe : 10

cocktails; vinho; licor de sorgo; bebidas alcoólicas,

[511]

產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e instrumentos

excepto cervejas; aguardentes (bebidas); álcool de arroz;

cirúrgicos e médicos.

vinho branco; whisky; araca (arak).

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165147

[210] 編號 N.º : N/165156

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/05
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版物（可下載）；可下載的影像文件；可下載的音樂文件；

Co., Ltd.

電子記事器；動畫片；光盤；電子公告牌；聲音傳送裝置；

地址 Endereço : (1#, Floor 9, Gemini A (Building 3),

頭戴式虛擬現實裝置；耳機；電池；電池充電器。

Northern New District.) Building 3, No. 10 Qingfeng

[540] 商標 Marca :

Nor t h Road, Yub ei D i st r ic t, C hongqi ng 401121,
People’s Republic of China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 33

[511]

產品 P ro duto s : E x t rac to s de f r ut a s, a lc o ól ic o s;

[210] 編號 N.º : N/165200

cocktails; vinho; licor de sorgo; bebidas alcoólicas, ex-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

cepto cervejas; aguardentes (bebidas); álcool de arroz;

[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司

vinho branco; whisky; araca (arak).

地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟

[540] 商標 Marca :

件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313316室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Ser v iç os : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商

[210] 編號 N.º : N/165163

品；計算機網絡上的在線廣告；為商品和服務的買賣雙方

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/06

提供在線市場；商業信息；為商業或廣告目的編製網頁索

[730] 申請人 Requerente : BOUCHERON PARFUMS SAS

引；廣告稿的撰寫；廣告材料和商業廣告的製作；商業中

地址 Endereço : 26, place Vendôme, 75001 Paris, Fran-

介服務；市場營銷；組織商業或廣告交易會；商業專業諮

ce

詢；在計算機數據庫中更新和維護數據；對購買定單進

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

行行政處理；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

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

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : Perfumes; água-de-colónia; água de

售服務。
[540] 商標 Marca :

toilette; óleos essenciais para uso pessoal; desodorizantes para uso pessoal; sabões não medicinais para
uso pessoal, cremes hidratantes e loções hidratantes
para o corpo para uso cosmético; geles para o duche;
geles de banho com espuma; sais de banho não medicinais; cremes, geles e loções para depois de barbear;
produtos de maquilhagem.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165201
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10
[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司
地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟
件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313316室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[210] 編號 N.º : N/165199
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10
[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司
地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟
件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313316室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : 可下載的計算機程序；可下載的計算機
應用軟件；已錄製的或可下載的計算機軟件平臺；電子出

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

類別 Classe : 38

[511]

服務 Serviços : 信息傳送；視頻點播傳輸；提供互聯網聊
天室；提供在線論壇；無線廣播；電子公告牌服務（通信
服務）；計算機終端通信；移動電話通信；數據流傳輸；
提供全球計算機網絡用戶接入服務。

[540] 商標 Marca :
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活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[511]

類別 Classe : 45

[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司

[511]

服務 S er v iç o s : 在線社交網絡服務；交友服務；社交陪

地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟

伴；個人服裝搭配諮詢；個人背景調查；知識產權許可；

件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313-

替代性糾紛解決服務。

316室

[540] 商標 Marca :

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 : 娛樂信息；娛樂服務；提供不可下載的在
線電子出版物；提供不可下載在線視頻；提供不可下載
在線音樂；文字出版（廣告宣傳文本除外）；電子書籍和
雜誌的在線出版；視頻製作；廣播和電視節目製作；演出
製作；現場表演；教育；培訓；組織文化或教育展覽；組織
教育或娛樂競賽；籌劃聚會（娛樂）；導遊服務；組織抽

[210] 編號 N.º : N/165205
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10
[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司
地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟

獎。

件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313-

[540] 商標 Marca :

316室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : 可下載的計算機程序；可下載的計算機
應用軟件；已錄製的或可下載的計算機軟件平臺；電子

[210] 編號 N.º : N/165203

出版物（可下載）；可下載的影像文件；可下載的音樂文

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

件；電子記事器；動畫片；光盤；電子公告牌；聲音傳送裝

[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司
地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟
件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313-

置； 頭戴式虛擬現實裝置；耳機；電池；電池充電器。
[540] 商標 Marca :

316室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : 計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算
機軟件維護；計算機軟件諮詢；提供互聯網搜索引擎；軟
件即服務（SaaS）；平臺即服務（PaaS）；雲計算；把有形

[210] 編號 N.º : N/165206

的數據或文件轉換成電子媒體；電子數據存儲；技術研

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

究；化妝品研究；室內裝飾設計；服裝設計；平面美術設

[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司

計。

地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟

[540] 商標 Marca :

件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313316室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Ser v iç os : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商

[210] 編號 N.º : N/165204

品；計算機網絡上的在線廣告；為商品和服務的買賣雙方

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

提供在線市場；商業信息；為商業或廣告目的編製網頁索

[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司

引；廣告稿的撰寫；廣告材料和商業廣告的製作；商業中

地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟

介服務；市場營銷；組織商業或廣告交易會；商業專業諮

件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313-

詢；在計算機數據庫中更新和維護數據；對購買定單進

316室

行行政處理；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

售服務。
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[210] 編號 N.º : N/165209
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10
[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司
地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟
件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313316室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/165207

[511]

類別 Classe : 42

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[511]

服務 Serviços : 計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算

[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司

機軟件維護；計算機軟件諮詢；提供互聯網搜索引擎；軟

地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟

件即服務（SaaS）；平臺即服務（PaaS）；雲計算；把有形

件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313-

的數據或文件轉換成電子媒體；電子數據存儲；技術研

316室

究；化妝品研究；室內裝飾設計；服裝設計；平面美術設

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

計。

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

類別 Classe : 38

[511]

服務 Serviços : 信息傳送；視頻點播傳輸；提供互聯網聊

[540] 商標 Marca :

天室；提供在線論壇；無線廣播；電子公告牌服務（通信
服務）；計算機終端通信；移動電話通信；數據流傳輸；
提供全球計算機網絡用戶接入服務。
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165210
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10
[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司
地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟
件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313316室
[210] 編號 N.º : N/165208

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : 北京微夢創科網絡技術有限公司
地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路中關村軟

[511]

類別 Classe : 45

[511]

服務 S er v iç o s : 在線社交網絡服務；交友服務；社交陪

件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓3層313-

伴；個人服裝搭配諮詢；個人背景調查；知識產權許可；

316室

替代性糾紛解決服務。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : 娛樂信息；娛樂服務；提供不可下載的在
線電子出版物；提供不可下載在線視頻；提供不可下載
在線音樂；文字出版（廣告宣傳文本除外）；電子書籍和
雜誌的在線出版；視頻製作；廣播和電視節目製作；演出
製作；現場表演；教育；培訓；組織文化或教育展覽；組織
教育或娛樂競賽；籌劃聚會（娛樂）；導遊服務；組織抽
獎。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165211
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10
[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司
ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.
地址 E ndere ç o : 7F., No. 368, S e c. 1 F u H s i ng S.
Rd.,Taipei 106, Taiwan, China
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5
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[511]

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

5181

產品 Produtos : 嬰兒奶粉；嬰兒食品；嬰兒乳粉；礦物質

之營養補充品；營養補充品（藥用）；草藥；西藥；跌打藥

食品補充劑；營養補充劑；礦物質營養補充品；嬰兒尿

丸；健康補品（中草藥）；嬰兒食品。

布；酵母膳食補充劑；嬰兒罐頭食品；嬰兒食品用小麥

[540] 商標 Marca :

粉；嬰兒食品用米粉；嬰兒營養補品；嬰幼兒配方奶粉；
蛋白質膳食補充劑；膳食纖維。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165232
[210] 編號 N.º : N/165212
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/11
[730] 申請人 Requerente : Splash Corporation

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

地址 Endereço : 5F W Building, 11th Avenue corner

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

28th Street, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro

地址 E ndere ç o : 7F., No. 368, S e c. 1 F u H s i ng S.

Manila, The Philippines

Rd.,Taipei 106, Taiwan, China

國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina

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

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : 牛奶；牛奶飲料；奶製品；燕麥奶；牛奶

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

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : Sabões, sabões para fins de toilette

替代品；奶粉；豆漿；乳清；杏仁奶；以杏仁漿為主的飲

e cuidados da pele, sabões líquidos, cremes, leites e

料；食用可可脂；蘋果泥；以椰子奶為主的飲料；果凍；以

loções para fins cosméticos, preparações cosméticas

水果為主的零食；冷凍水果；明膠；食用果凍；果醬；用於

para os cuidados com a pele, preparações para banho,

烹飪的卵磷脂；奶昔；用於烹飪的牛奶發酵劑；加工過的

preparações e loções depilatórias, champôs e loções

堅果；花生奶；以花生奶為主的飲料；壓製水果泥；葡萄
乾；米漿；加工過的種子；酸奶；以牛奶替代品為基礎的

para os cabelos.
[540] 商標 Marca :

乳製品；含動物乳的乳製飲料；山羊奶粉；羊奶粉。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165233
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/11
[210] 編號 N.º : N/165219

[730] 申請人 Requerente : Splash Corporation

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/10

地址 Endereço : 5F W Building, 11th Avenue corner

[730] 申請人 Requerente : 龍豐藥業（集團）有限公司

28th Street, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro

LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) LI-

Manila, The Philippines

MITED

國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina

地址 Endereço : 香港新界粉嶺業暢街23號龍豐集團中

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

心5樓

[511]

類別 Classe : 5

5/F, Lu ng Fu ng Group C entre, No.23 Yip Cheong

[511]

產品 Produtos : Álcool para uso farmacêutico; pro-

Street, Fanling, N.T., Hong Kong

dutos de lavagem anti-sépticos para as mãos; sabões

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

anti-sépticos; produtos anti-sépticos; preparações de

segundo as leis de H.K.

banho para uso medicinal; preparações químicas para

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

uso medicinal; sprays de refrigeração para uso medici-

[511]

類別 Classe : 5

nal; detergentes para uso medicinal; sabões desinfec-

[511]

產品 Produtos : 人用藥；人和動物用微量元素製劑；免疫

tantes; produtos desinfectantes para fins de higiene;

刺激劑；抗生素；營養補充劑；維生素製劑；藥品；藥製

germicidas; loções para uso farmacêutico; álcool me-

糖果；蛋白質膳食補充劑；補藥；醫用化學製劑；醫用激

dicinal; águas minerais para uso medicinal; colutórios

素；醫用營養品；醫用糖果；醫用藥物；健康營養食品（醫

para uso medicinal; pomadas para uso farmacêutico;

藥用）；內服保健藥丸（醫用）；內服中成藥品；含維他命

preparações farmacêuticas para os cuidados da pele;
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preparações esterilizantes; preparações terapêuticas

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

para o banho; águas termais.

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 19

[511]

產品 Produtos : Materiais de construção não metálicos; construções transportáveis não metálicas, paredes
móveis não metálicas com isolação sonora para interiores, portas desdobráveis e paredes desdobráveis fei-

[210] 編號 N.º : N/165282

tos principalmente de madeira e produtos de madeira;

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

sistemas de divisórias móveis e operacionais (paredes)

[730] 申請人 Requerente : Parthos B.V

em estruturas não metálicas, com vias, correntes, pai-

地址 Endereço : Industrieterrein 25, NL-5981 NK Pan-

néis e painéis de revestimento em materiais não metá-

ningen, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

licos.
[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 19

[511]

產品 Produtos : Materiais de construção não metálicos;
construções móveis não metálicas; paredes móveis não
metálicas com isolação sonora para interiores; portas
desdobráveis e paredes desdobráveis feitos de madeira
e/ou produtos de madeira; janelas não metálicas, portas não metálicas, janelas não metálicas para telhados,

[210] 編號 N.º : N/165285
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12
[730] 申請人 Requerente : Parthos B.V
地址 Endereço : Industrieterrein 25, NL-5981 NK Pan-

pórticos não metálicos e paredes não metálicas; siste-

ningen, Netherlands

mas de divisórias móveis e operacionais (paredes) em

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

estruturas não metálicas, com vias, correntes, painéis

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

e painéis de revestimento em materiais não metálicos.
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 37

[511]

服務 Serviços : Instalação de paredes móveis com isolação sonora; acabamento de interiores.

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165283
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12
[730] 申請人 Requerente : Parthos B.V
地址 Endereço : Industrieterrein 25, NL-5981 NK Pan-

[210] 編號 N.º : N/165311

ningen, Netherlands

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[730] 申請人 Requerente : 卓ぎ化妝(海外)有限公司

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

[511]

類別 Classe : 37

地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50 號卓悅集團中

[511]

服務 Serviços : Instalação de paredes metálicas móveis

心12樓

com isolação sonora; acabamento de interiores.

12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street,

[540] 商標 Marca :

Tsuen Wan, Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens
Britânicas
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/165284

[511]

類別 Classe : 21

[511]

產品 P ro duto s : 化妝用具；梳妝盒；專用化妝包；梳妝

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/12

海綿；粉撲；眉刷；噴香水器；香水噴瓶；修面刷；修面刷

[730] 申請人 Requerente : Parthos B.V

架；擦皮膚用摩擦海綿；卸妝器具；化妝用刮板；化妝用

地址 Endereço : Industrieterrein 25, NL-5981 NK Pan-

海綿；化妝刷；睫毛刷；美甲用泡沫材料製分趾器；頰刷；

ningen, Netherlands

眼影刷；唇彩刷；粉餅盒（空的）。
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[210] 編號 N.º : N/165332
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13
[730] 申請人 Requerente : 卓ぎ化妝(海外)有限公司
BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED
地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50 號卓悅集團中
心12樓

[210] 編號 N.º : N/165318

12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street,

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

Tsuen Wan, Hong Kong

[730] 申請人 Requerente : 卓ぎ化妝(海外)有限公司

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

Britânicas

地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50 號卓悅集團中

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

心12樓

[511]

類別 Classe : 21

12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street,

[511]

產品 P ro duto s : 化妝用具；梳妝盒；專用化妝包；梳妝

Tsuen Wan, Hong Kong

海綿；粉撲；眉刷；噴香水器；香水噴瓶；修面刷；修面刷

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

架；擦皮膚用摩擦海綿；卸妝器具；化妝用刮板；化妝用

Britânicas

海綿；化妝刷；睫毛刷；美甲用泡沫材料製分趾器；頰刷；

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

眼影刷；唇彩刷；粉餅盒（空的）。

[511]

類別 Classe : 21

[511]

產品 P ro duto s : 化妝用具；梳妝盒；專用化妝包；梳妝

[540] 商標 Marca :

海綿；粉撲；眉刷；噴香水器；香水噴瓶；修面刷；修面刷
架；擦皮膚用摩擦海綿；卸妝器具；化妝用刮板；化妝用
海綿；化妝刷；睫毛刷；美甲用泡沫材料製分趾器；頰刷；
眼影刷；唇彩刷；粉餅盒（空的）。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165339
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13
[730] 申請人 Requerente : 卓ぎ化妝(海外)有限公司
BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED
地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50 號卓悅集團中
心12樓

[210] 編號 N.º : N/165325

12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street,

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

Tsuen Wan, Hong Kong

[730] 申請人 Requerente : 卓ぎ化妝(海外)有限公司

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED

Britânicas

地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50 號卓悅集團中

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

心12樓

[511]

類別 Classe : 21

12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street,

[511]

產品 P ro duto s : 化妝用具；梳妝盒；專用化妝包；梳妝

Tsuen Wan, Hong Kong

海綿；粉撲；眉刷；噴香水器；香水噴瓶；修面刷；修面刷

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

架；擦皮膚用摩擦海綿；卸妝器具；化妝用刮板；化妝用

Britânicas

海綿；化妝刷；睫毛刷；美甲用泡沫材料製分趾器；頰刷；

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

眼影刷；唇彩刷；粉餅盒（空的）。

[511]

類別 Classe : 21

[511]

產品 P ro duto s : 化妝用具；梳妝盒；專用化妝包；梳妝

[540] 商標 Marca :

海綿；粉撲；眉刷；噴香水器；香水噴瓶；修面刷；修面刷
架；擦皮膚用摩擦海綿；卸妝器具；化妝用刮板；化妝用
海綿；化妝刷；睫毛刷；美甲用泡沫材料製分趾器；頰刷；
眼影刷；唇彩刷；粉餅盒（空的）。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165346
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13
[730] 申請人 Requerente : 卓ぎ化妝(海外)有限公司
BONJOUR COSMETIC (OVERSEAS) LIMITED
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地址 Endereço : 香港荃灣橫窩仔街36-50 號卓悅集團中

[210] 編號 N.º : N/165378

心12樓

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14

12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo Tsai Street,

[730] 申請人 Requerente : CHAMPAGNE HENRIOT

Tsuen Wan, Hong Kong

地址 Endereço : 81, rue Coquebert, 51100 R EIMS,

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

France

Britânicas

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 21

[511]

類別 Classe : 33

[511]

產品 P ro duto s : 化妝用具；梳妝盒；專用化妝包；梳妝

[511]

產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de

海綿；粉撲；眉刷；噴香水器；香水噴瓶；修面刷；修面刷

cervejas); vinhos; vinhos em conformidade com as

架；擦皮膚用摩擦海綿；卸妝器具；化妝用刮板；化妝用

especificações de denominação de origem registada e

海綿；化妝刷；睫毛刷；美甲用泡沫材料製分趾器；頰刷；

protegida de “Champagne”.

眼影刷；唇彩刷；粉餅盒（空的）。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165391
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[210] 編號 N.º : N/165358

[730] 申請人 Requerente : Clot Co. Limited.

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/13

地址 Endereço : 15th Floor, The Factory, 1 Yip Fat

[730] 申請人 Requerente : Gilead Sciences Inc.

Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

地址 Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, Cali-

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

fornia 94404, U.S.A.

segundo as leis de H.K.

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

活動 Actividade : 商業 comercial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 35

[511]

類別 Classe : 5

[511]

服務 Serviços : Serviços de venda a retalho de vestu-

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

ário, calçado, chapelaria, joalharia, sacos, carteiras e

[540] 商標 Marca :

outros acessórios de moda.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165377
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/14
[730] 申請人 Requerente : CHAMPAGNE HENRIOT
地址 Endereço : 81, rue Coquebert, 51100 R EIMS,
France

[210] 編號 N.º : N/165393
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司
地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A

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

座第八層第815-1室

類別 Classe : 33

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

cervejas); vinhos; vinhos em conformidade com as
especificações de denominação de origem registada e
protegida de “Champagne”.
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 18

[511]

產品 P rodutos : 購物袋；公事包；旅行箱；皮箱；錢包；
旅行袋；手提袋；皮夾；背包；書包；日本小學生書包；行
李箱；皮包；包裝用皮袋；帆布背包；帆布背袋；雨傘；毛
皮；登山手杖；皮革製帶；牽繫皮帶；皮製帶；寵物衣服；
動物皮；半加工皮革；仿製鼴鼠皮；人造皮革；鏈式網眼
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錢包；家具用皮緣飾；皮革製盒；搘匙包；信用卡皮夾；傘

地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區

套；馬毯。

玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A

[540] 商標 Marca :

座第八層第815-1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 S er v iç o s : 圖像藝術設計；人工造雨；文件數位化

[210] 編號 N.º : N/165394

（掃描）；遠端監控電腦系統；節能領域的諮詢；電腦租

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

賃；電腦程式設計；電腦軟體租賃；技術性研究；工業產

[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司

品外觀設計；包裝設計；機電工程技術之諮詢顧問；電腦

地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區

軟體設計；電腦軟體更新；電腦軟體設計諮詢顧問；服裝

玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A

設計；產品外觀設計；電腦資料復原；為他人研究和開發

座第八層第815-1室

新產品；電腦軟體維護；電腦系統分析；電腦系統設計；

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

電腦程式複製；將實體資料或文件轉換成電子載體；為

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

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : 頭巾；小披肩；滑水裝；防水衣服；化妝

他人建置及維護網站；網站代管；電腦軟體安裝；提供網
路搜尋引擎；非實體的電腦程式及資料轉換；電腦軟體
諮詢；網路伺服器租賃；電腦病毒防護服務；平台即服務

舞會服裝；婚紗；睡眠用眼罩；腰帶；白麻布聖職衣；浴
帽；工作服；大衣；服裝；背心；烣恤；連衣裙；運動服；外

（PaaS）；電腦平台的開發。
[540] 商標 Marca :

套；裙子；夾克；皮帶；內衣；褲子；運動用靴；布鞋；靴；
運動鞋；拖鞋；半筒靴；鞋；包頭巾；帽子；運動帽；針織
衣服；絲襪；襪子；服飾用手套；領帶；面紗；領巾；服飾
用置錢腰帶；服飾用皮帶；襯衫；雨衣；睡衣；服飾用紙
帽；初生嬰兒服；暖腿套；滑雪靴；鞋用防滑器；慶典儀式

[210] 編號 N.º : N/165398

服裝。

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司
地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區
玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A
座第八層第815-1室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[210] 編號 N.º : N/165396

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[511]

類別 Classe : 45

[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司

[511]

服務 Serviços : 代理智慧財產權申請及有關事務之處理；

地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區

代 理電腦軟體授權 之法律事 項 服務；提 供居家陪伴服

玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A

務；社交伴護；代理智慧財產權租讓授權及有關之諮詢；

座第八層第815-1室

軟體發行業 授權法律服務；安 全及防盜 警報 系統的監

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 : 通訊社服務；電信傳輸；提供電子佈告欄

控；婚友介紹；婚禮安排服務。
[540] 商標 Marca :

之訊息傳送；電話通訊傳輸；電腦終端機通訊傳輸；訊息
和影像的電腦傳輸；提供網路聊天室；提供資料庫存取；
提供使用者進入全球電腦網路通路；資料串流傳輸。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165400
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司
地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區
玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A
座第八層第815-1室

[210] 編號 N.º : N/165397

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司

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

類別 Classe : 18
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[511]

產品 P rodutos : 購物袋；公事包；旅行箱；皮箱；錢包；

[511]

第 16 期 —— 2020 年 4 月 15 日

服務 Serviços : 通訊社服務；電信傳輸；提供電子佈告欄

旅行袋；手提袋；皮夾；背包；書包；日本小學生書包；行

之訊息傳送；電話通訊傳輸；電腦終端機通訊傳輸；訊息

李箱；皮包；包裝用皮袋；帆布背包；帆布背袋；雨傘；毛

和影像的電腦傳輸；提供網路聊天室；提供資料庫存取；

皮；登山手杖；皮革製帶；牽繫皮帶；皮製帶；寵物衣服；
動物皮；半加工皮革；仿製鼴鼠皮；人造皮革；鏈式網眼

提供使用者進入全球電腦網路通路；資料串流傳輸。
[540] 商標 Marca :

錢包；家具用皮緣飾；皮革製盒；搘匙包；信用卡皮夾；傘
套；馬毯。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165404
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司
[210] 編號 N.º : N/165401

地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A

[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司

座第八層第815-1室

地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

座第八層第815-1室

[511]

類別 Classe : 42

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

服務 S er v iç o s : 圖像藝術設計；人工造雨；文件數位化

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

（掃描）；遠端監控電腦系統；節能領域的諮詢；電腦租

[511]

類別 Classe : 25

賃；電腦程式設計；電腦軟體租賃；技術性研究；工業產

[511]

產品 Produtos : 頭巾；小披肩；滑水裝；防水衣服；化妝

品外觀設計；包裝設計；機電工程技術之諮詢顧問；電腦

舞會服裝；婚紗；睡眠用眼罩；腰帶；白麻布聖職衣；浴

軟體設計；電腦軟體更新；電腦軟體設計諮詢顧問；服裝

帽；工作服；大衣；服裝；背心；烣恤；連衣裙；運動服；外

設計；產品外觀設計；電腦資料復原；為他人研究和開發

套；裙子；夾克；皮帶；內衣；褲子；運動用靴；布鞋；靴；

新產品；電腦軟體維護；電腦系統分析；電腦系統設計；

運動鞋；拖鞋；半筒靴；鞋；包頭巾；帽子；運動帽；針織

電腦程式複製；將實體資料或文件轉換成電子載體；為

衣服；絲襪；襪子；服飾用手套；領帶；面紗；領巾；服飾

他人建置及維護網站；網站代管；電腦軟體安裝；提供網

用置錢腰帶；服飾用皮帶；襯衫；雨衣；睡衣；服飾用紙

路搜尋引擎；非實體的電腦程式及資料轉換；電腦軟體

帽；初生嬰兒服；暖腿套；滑雪靴；鞋用防滑器；慶典儀式

諮詢；網路伺服器租賃；電腦病毒防護服務；平台即服務

服裝。

（PaaS）；電腦平台的開發。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165403

[210] 編號 N.º : N/165405

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司

[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司

地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區

地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區

玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A

玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A

座第八層第815-1室

座第八層第815-1室

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

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

類別 Classe : 38

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

類別 Classe : 45
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服務 Serviços : 代理智慧財產權申請及有關事務之處理；

[210] 編號 N.º : N/165408

代 理電腦軟體授權 之法律事 項 服務；提 供居家陪伴服

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

務；社交伴護；代理智慧財產權租讓授權及有關之諮詢；

[730] 申請人 Requerente : CJ 4DPLEX CO., LTD.

5187

軟體發行業 授權法律服務；安 全及防盜 警報 系統的監

地址 Endereço : I-PARK Mall 6th Fl, 55, Hangang-

控；婚友介紹；婚禮安排服務。

-daero 23-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea
國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : Apresentações de cinema de realidade
virtual; cinemas de realidade virtual; fornecimento de
instalações de diversão com realidade virtual; distribuição de filmes de cinema de realidade virtual; organização de exposições para fins culturais ou educativos; serviços de educação, nomeadamente fornecimen-

[210] 編號 N.º : N/165407

to de formação e treino no campo de filmes, efeitos es-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

peciais, tecnologia de imagem digital, entretenimento;

[730] 申請人 Requerente : CJ 4DPLEX CO., LTD.

fornecimento de centro de experiências com jogos de

地址 Endereço : I-PARK Mall 6th Fl, 55, Hangang-

ciência para fins educacionais; serviços recreativos, no-

-daero 23-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

meadamente fornecimento de instalações recreativas;

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

aluguer de máquinas e aparelhos de diversão; serviços

活動 Actividade : 商業 comercial

de parques de diversões e parques temáticos; foto-

[511]

類別 Classe : 20

grafia; organização de festas (entretenimento); orga-

[511]

產品 Produtos : Cadeiras e assentos; cadeiras e assen-

nização e realização de espectáculos e apresentações

tos com efeitos especiais; assentos de cinema para as-

culturais; cinemas; salas de cinema que oferecem à

sistir a filmes de realidade virtual; assentos de teatro;
cadeiras e assentos com efeitos especiais tais como
vento, aroma, borrifo de água, movimento, vibração,
fumo, bolhas, laser ou flash; assentos de teatro com
efeitos especiais tais como vento, aroma, borrifo de
água, movimento, vibração, fumo, bolhas, laser ou
flash; assentos de atração especial e teatro com simuladores de movimento integrados e efeitos especiais para
uso em teatros, parques temáticos, museus, centros de
educação e ciência, galerias interactivas, locais de atração especial e locais de entretenimento; assentos com
diversão para efeitos na audiência de filmes em ins-

audiência efeitos como vento, aroma, borrifo de água,
movimento, vibração, fumo, bolhas, laser ou flash; exibição de filmes de cinema; fornecimento de instalações
de diversão com efeitos especiais, como vento, aroma,
borrifo de água, movimento, vibração, fumo, bolhas,
laser ou flash; produção e distribuição de gravações
de som, filmes e vídeos; serviços de entretenimento,
nomeadamente planeamento e realização de uma série
de festivais de cinema; apresentação de espectáculos
ao vivo; distribuição de filmes cinematográficos; organização de reservas de bilhetes para filmes; publicação
de periódicos; clubes noturnos; gravação de vídeo; serviços de reportagens de informação; fornecimento de

talações de diversão com efeitos especiais, tais como

instalações de diversão, nomeadamente instalações de

vento, aroma, borrifo de água, movimento, vibração,

cinema, máquinas de jogo de arcada; passeios em par-

fumo, bolhas, laser ou flash; placas memoriais não me-

que de diversões, máquinas de jogos de montar com

tálicas de osso, marfim, gesso, plástico, cera, madeira,

efeitos especiais; fornecimento de informações e dados

concha, âmbar; taças de troféu não metálicos de osso,

sobre filmes.

marfim, gesso, plástico, cera, madeira, concha, âmbar;

[540] 商標 Marca :

estátuas em madeira, cera, gesso ou matérias plásticas;
mobiliário, espelhos, molduras; almofadas de encosto;
camas e colchões.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165410
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
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[730] 申請人 Requerente : Samsung Electronics Co., Ltd.

第 16 期 —— 2020 年 4 月 15 日

[210] 編號 N.º : N/165424

地址 Endere ç o : 129, Sa m su ng-ro, Yeong tong-g u,

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

[730] 申請人 Requerente : 邢志倩

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

地址 Endereço : 中國河北省深州市榆科鎮南榆林村76

活動 Actividade : 商業 comercial

號

[511]

類別 Classe : 35

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

服務 Serviços : Serviços de lojas de retalho on-line que

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

incluem programas de software, jogos de computador,
gravações de áudio, publicações electrónicas, livros,

[511]

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : 備辦宴席；餐廳；假日野營住宿服務；咖

filmes, música, vídeos e programas de TV.

啡館；咖啡廳和茶館；自助餐廳；住所代理（旅館、供膳

[540] 商標 Marca :

寄宿處）；飯店；酒吧服務；快餐館；日式料理餐廳；供應
烏冬面和蕎麥面的餐館；臨時住宿處出租；臨時住宿的
接 待服務（抵達及離開的管理）；汽車旅 館；烹飪設備
出租；動物寄養；寄宿處；寄宿處預訂；提供野營場地設

[210] 編號 N.º : N/165411
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

施。
[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : Samsung Electronics Co., Ltd.
地址 Endere ç o : 129, Sa m su ng-ro, Yeong tong-g u,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 41

[210] 編號 N.º : N/165426

[511]

服務 Serviços : Disponibilização de jogos online; ser-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

viços de jogos online através de dispositivos móveis;

[730] 申請人 Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH

serviços de jogos fornecidos por meio de aplicações

CARE LTD.

móveis descarregáveis; disponibilização online de

地址 Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul,

vídeos e filmes, não descarregáveis; disponibilização

Republic of Korea

online de gravações de som e de vídeo, não descarre-

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

gáveis; disponibilização on-line de livros interactivos,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

não descarregáveis; disponibilização on-line de revis-

[511]

類別 Classe : 3

tas de artigos generalistas, não descarregáveis; dispo-

[511]

產品 Produtos : Preparados anti-estáticos para uso do-

nibilização on-line de livros de desenhos animados e

méstico; amaciadores de tecido para lavagem de roupa;

novelas gráficas, não-descarregáveis; fornecimento de

preparados para branqueamento para uso doméstico;

filmes e programas de televisão, não descarregáveis
através de um serviço de vídeo-on-demand; publicação electrónica de informações sobre uma ampla gama
de tópicos on-line; serviço de aluguer de filmes e gravações de som; gravação, produção e distribuição de
filmes, gravações de vídeo e áudio, programas de rádio
e televisão; produção e distribuição de gravações de
som, filmes e vídeos; fornecimento de música digital,
não descarregável, da Internet; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de
computador online, serviços de vídeo e áudio digital
fornecidos a partir de redes de comunicações locais ou
globais.
[540] 商標 Marca :

cosméticos; toalhetes de limpeza pré-humedecidos;
preparados cosméticos para cuidados do corpo; fragrâncias para uso doméstico; lenços de papel impregnados com loções cosméticas; algodão em rama e
cotonetes para fins cosméticos; embalagem de máscara
para fins cosméticos; sabonetes para não uso pessoal;
preparados para o tratamento do cabelo; champôs;
sabonetes para uso pessoal; preparados de limpeza;
dentífricos; preparados para lavagem de roupa; preparados para higiene pessoal; preparados para limpeza,
polimento, esfrega e abrasivos; óleos essenciais.
[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/165451

[210] 編號 N.º : N/165454

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : Sociedade De Jogos De Macau,

[730] 申請人 Requerente : Sociedade De Jogos De Macau,

S.A.

S.A.

地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel

地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

segundo as leis de Macau

segundo as leis de Macau

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 35

[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

[511]

服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório.

nistração de empresas; serviços de escritório.
[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165452
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : Sociedade De Jogos De Macau,
S.A.
地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel

[210] 編號 N.º : N/165455
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : Sociedade De Jogos De Macau,
S.A.

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

segundo as leis de Macau

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

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

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca :

segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas
e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas
de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços personalizados prestados por hotéis, motéis, e termas;
condução de eventos e fornecimento de instalações
para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel,

[210] 編號 N.º : N/165453

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria

[730] 申請人 Requerente : Sociedade De Jogos De Macau,
S.A.

relacionados com o acima dito.
[540] 商標 Marca :

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

[210] 編號 N.º : N/165456

[511]

類別 Classe : 35

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[511]

服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

[730] 申請人 Requerente : Sociedade De Jogos De Macau,

nistração de empresas; serviços de escritório.
[540] 商標 Marca :

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
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活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]
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服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas

[511]

類別 Classe : 43

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas

[511]

服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas;

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

condução de eventos e fornecimento de instalações

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas;

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel,

condução de eventos e fornecimento de instalações

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel,

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

relacionados com o acima dito.

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria

[540] 商標 Marca :

relacionados com o acima dito.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165459
[210] 編號 N.º : N/165457

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : 歐夫懷特有限責任公司

[730] 申請人 Requerente : Sociedade De Jogos De Macau,

OFF-WHITE, LLC

S.A.

地址 Endereço : 由Gelfand, Rennert & Feldman, LLP

地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel

轉交美國10601紐約白原市#100漢密頓大街360號

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

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

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

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

segundo as leis de Macau

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

類別 Classe : 43

[511]

類別 Classe : 18

[511]

服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas

[511]

產品 Produtos : 手提包；購物袋；皮包；晚宴手拿包；化

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas

妝包；可重複使用之購物袋；皮夾；背包；公事包；會議文

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

件包；旅行袋；行李箱；旅行箱；手提袋；書包；化妝箱；

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas;

搘 匙包；信用卡皮夾；商務名片匣；帆布背包；海灘袋；健

condução de eventos e fornecimento de instalações

身運動用提背袋；運動包；盥洗包（空）；傘；手杖；皮革；

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel,
fornecimento de instalações para reuniões e banque-

寵物衣服；抱嬰兒用吊袋；行李牌。
[540] 商標 Marca :

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria
relacionados com o acima dito.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165461
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : 歐夫懷特有限責任公司
[210] 編號 N.º : N/165458

OFF-WHITE, LLC

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

地址 Endereço : 由Gelfand, Rennert & Feldman, LLP

[730] 申請人 Requerente : Sociedade De Jogos De Macau,

轉交美國10601紐約白原市#100漢密頓大街360號
C/O Gelfand, Rennert & Feldman, LLP, 360 Hamilton

S.A.

[511]

地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel

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

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

活動 Actividade : 商業 comercial

segundo as leis de Macau

[511]

類別 Classe : 25

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 Produtos : 衣服；夾克；汗衫；外套；西裝；西服；褲

類別 Classe : 43

子；牛仔服裝；套頭毛衣；毛衣；背心；短褲；襯衫；洋裝；
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[540] 商標 Marca :

飾用手套；皮帶；吊褲帶；圍裙；睡眠用眼罩。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165462

[210] 編號 N.º : N/165464

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : 歐夫懷特有限責任公司

[730] 申請人 Requerente : Karium Ltd
地址 Endereço : Falcon House, 115-123 Staines Road,

OFF-WHITE, LLC

Hounslow, TW3 3LL, United Kingdom

地址 Endereço : 由Gelfand, Rennert & Feldman, LLP

國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

轉交美國10601紐約白原市#100漢密頓大街360號

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

C/O Gelfand, Rennert & Feldman, LLP, 360 Hamilton
Ave., #100, White Plains, NY 10601, United States
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 27

[511]

產品 Produtos : 蓆；地毯；小地毯；家庭用紡織品地墊；
非紡織品牆帷；浴墊；修邊用的裝飾壁紙；塑膠壁紙；瑜
珈墊；紡織品浴墊；毛圈布製浴墊；汽車腳踏墊；運動用
墊；門墊。

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : Artigos de toilette; cosméticos; preparações cosméticas para tratamento, condicionamento
e/ou hidratação da pele; produtos de toilette; produtos
para os cuidados da pele; preparações para limpeza da
pele; óleos para o corpo; produtos de esfoliação para
o corpo; sprays para o corpo; produtos para polir a
pele do corpo; loções para a pele; hidratantes para a
pele; cremes para as mãos; soros para uso cosmético;
soros para a pele não medicinais; máscaras de beleza
para a pele; máscaras de beleza para o rosto; loções
cosméticas; geles de limpeza; produtos para a lavagem
do rosto; preparações esfoliantes; vaporizadores para
o rosto (sprays de água mineral para refrescar/hidratar
a pele); preparações para usar no duche; gel de banho;

[210] 編號 N.º : N/165463
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : 歐夫懷特有限責任公司

produtos para a lavagem do corpo; preparações para
uso no banho; sais de banho; preparações cosméticas
para aplicação nas unhas; preparações para limpeza,

OFF-WHITE, LLC

hidratação e cuidado das unhas; creme para as unhas;

地址 Endereço : 由Gelfand, Rennert & Feldman, LLP

preparações para os cabelos; champôs; produtos ama-

轉交美國10601紐約白原市#100漢密頓大街360號

ciadores para os cabelos; produtos para a coloração do

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

cabelo; tintas para o cabelo; óleos para cabelo; soros

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

para o cabelo; máscaras de beleza para o cabelo; pro-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

dutos descolorantes para pêlos no rosto e no corpo;

活動 Actividade : 商業 comercial

preparações para pentear os cabelos, sob a forma de

[511]

類別 Classe : 3

sprays, mousses e/ou géis.

[511]

產品 Produtos : 化妝品；香水；古龍水；花露水；淡香水；

[540] 商標 Marca :

防汗劑（化妝品）；個人或動物用除臭劑；護膚用化妝劑；
剃鬚後用液；非藥用護膚精華；洗髮劑；洗澡用化妝品；
非醫用洗浴製劑；肥皂；清潔製劑；擦亮用劑；非製造程
序用油污去除劑；乾燥花瓣與香料混合芳香物（香料）；
香精油；芳香劑（香精油）；茶浴包；非醫用漱口劑；皮革

[300] 優先權 Prioridade : 2020/01/06，英國 Reino Unido，編
號N.º UK00003455670

用蠟；香；研磨用製劑；除鏽劑；動物用化妝品；用於清潔
及除塵的罐裝壓縮空氣；室內用芳香劑；家庭用顆粒狀

[210] 編號 N.º : N/165465

芳香劑；空氣芳香劑。

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
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[730] 申請人 Requerente : 永康有限公司

第 16 期 —— 2020 年 4 月 15 日

[210] 編號 N.º : N/165477

地址 Endereço : 澳門馬交石炮台馬路3-21號昌龍工業大

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

廈1樓D座

[730] 申請人 Requerente : 冬海金服私人有限公司

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

segundo as leis de Macau

地址 Endereç o : 新加坡郵編138522啓匯坊1座星系大

活動 Actividade : 商業 comercial

廈#17-10室

[511]

類別 Classe : 30

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

[511]

產品 Produtos : 非醫用營養品，非醫用保健品。

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Programas de computador para dispositivos de comunicação; aplicações de software informático, descarregáveis; programas de computador
(software descarregável); software de computador,
gravado; terminais seguros para transacções electrónicas; terminais de ponto de venda electrónicos (POS);

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，深藍色，黃色，淺綠色，

software para comércio electrónico, permitindo aos

淺藍色，如圖所示。

utilizadores efectuarem transacções de comércio
electrónico através de uma rede informática mundial;

[210] 編號 N.º : N/165466

servidores de internet; cartões bancários, codificados

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

ou magnéticos; software informático de comunicação

[730] 申請人 Requerente : Roxana Madalina Nesfintu

para permitir que os clientes acedam a informações da

地址 Endereço : 24045-Via Circonvallazione 1/A, Fara

conta bancária e realizem operações bancárias; termi-

Gera D’Adda (BG), Italy

nais de computador para uso bancário; bases de dados;

國籍 Nacionalidade : 羅馬尼亞 Romena

máquinas para transacções bancárias; aparelhos para

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

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 張貼廣告；進出口代理；戶外廣告；廣告傳

processamento de pagamentos electrónicos; aparelhos
para transacções financeiras electrónicas; programas

播；廣告；廣告宣傳；廣告宣傳本的出版；電視廣告；商業

de computador para gestão financeira; programas de

櫥窗佈置；組織商業或廣告展覽；替他人推銷；計算機網

computador para assuntos financeiros; software infor-

絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品。

mático para a produção de modelos financeiros; terminais de pagamento electrónico; cartões de pagamento

[540] 商標 Marca :

pré-pagos codificados; cartões de pagamento electrónicos; dispositivos legíveis por máquina para sistemas
de pagamento sem ser em dinheiro.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165467
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : 廉江市帝煌房地產有限公司
地址 Endereço : 中國廣東省廉江市安鋪鎮港頭（原安鋪
港務管理站內辦公樓）

[210] 編號 N.º : N/165478

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : 冬海金服私人有限公司

[511]

類別 Classe : 34

SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

[511]

產品 Produtos : 煙草；嚼煙；雪茄煙；香煙；煙袋；煙罐；

地址 Endereç o : 新加坡郵編138522啓匯坊1座星系大

香煙盒；香煙過濾嘴；捲煙紙；香煙煙嘴。

廈#17-10室

[540] 商標 Marca :

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522
國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

N.º 16 — 15-4-2020
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服務 Ser v iços : P rocessa mento ad m i n istrativo de

outrem; serviços de consultadoria, de informação e de

ordens de compra; serviços de publicidade; serviços

assessoria relacionados com os serviços supracitados.

de anúncios publicitários; avaliações de negócios co-

[540] 商標 Marca :

merciais; informações comerciais; investigações de
negócios comerciais; assistência na gestão de negócios
comerciais; consultadoria para a gestão de negócios
comerciais; consultadoria em organização de negócios
comerciais; pesquisas de negócios; serviços de agências de informações comerciais; serviços de aconselhamento e informação comercial aos consumidores [loja

[210] 編號 N.º : N/165479
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : 冬海金服私人有限公司

do consumidor]; serviços de intermediação comercial;

SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

assistência na gestão de empresas comerciais ou in-

地址 Endereç o : 新加坡郵編138522啓匯坊1座星系大

dustriais; compilação de anúncios publicitários para

廈#17-10室

utilização como páginas da web na internet; compila-

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

ção de anúncios comerciais para uso em páginas web

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

na Internet; compilação de directórios para publicação
na Internet; compilação de informação numa base de
dados informática; compilação de estatísticas; análises
do preço de custo; pesquisas de dados em ficheiros informáticos para terceiros; difusão de anúncios publici-

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

類別 Classe : 36

[511]

服務 Serviços : Serviços financeiros através de uma
rede mundial de comunicação; serviços monetários
através de uma rede mundial de comunicação; servi-

tários; estudos de mercado; marketing; publicidade em

ços de transacções financeiras electrónicas através de

linha numa rede informática; sondagens de opinião;

uma rede mundial de comunicação; compensação e

organização e gestão de programas de fidelização de

reconciliação de transacções financeiras electrónicas

clientes; serviços publicitários através de PPC (pay-

através de uma rede mundial de comunicação; serviços

-per-click); apresentação de produtos nos meios de

de gestão de pagamentos através de uma rede mundial

comunicação, para fins de venda a retalho; serviços

de comunicação; serviços electrónicos de câmbios de

de comparação de preços; serviços de aquisição para

divisas; serviços de mediação financeira; prestação de

terceiros [compra de produtos e serviços para outras

serviços para a realização de pagamentos em cartões

empresas]; fornecimento de informações comerciais

pré-pagos através de redes de comunicação mundiais;

através de um website; disponibilização de um espaço

prestação de serviços para o pagamento em cartões

de mercado em linha para compradores e vendedores

pré-pagos em balcões de lojas; serviços financeiros

de produtos e serviços; fornecimento de informações

para permitir a transferência de fundos e a compra

em matéria de contactos comerciais; publicação de

de produtos e serviços oferecidos por terceiros, todos

textos publicitários; serviços de anúncios publicitá-

através de uma rede mundial de comunicação; serviços

rios; aluguer de tempo para publicidade nos meios

financeiros fornecidos através de autenticação elec-

de comunicação; promoção de vendas para terceiros;

trónica do utilizador através de uma rede mundial de

optimização de motores de busca; sistematização de

comunicação; serviços financeiros fornecidos usando

informações numa base de dados informática; a reu-

autenticação electrónica do utilizador para transferên-

nião, para benefício de terceiros, de uma variedade de

cias electrónicas e sem fios de fundos, transacções de

produtos (excluindo o seu transporte) permitindo ao

cartão de crédito e débito e de cheques electrónicos

consumidor visualizar e adquirir comodamente os pro-

tudo através de uma rede mundial de comunicação;

dutos através de um website de mercadorias na rede

transferência electrónica de fundos através de uma

mundial de comunicação; actualização e manutenção

rede mundial de comunicação; serviços financeiros;

de dados em bases de dados informáticas; actualização

serviços de gestão de risco financeiro; serviços de

de material publicitário; optimização de tráfego de

planeamento financeiro; gestão financeira; serviços de

websites; auditorias financeiras; elaboração e análise

investimento; análises financeiras de dados; consulta-

de declarações financeiras para empresas; tratamento

doria financeira; gestão de activos financeiros; asses-

administrativo de pedidos de indemnização de segu-

soria financeira em relação a impostos; fornecimento

ros; promoção de serviços de seguros, por conta de

de informação financeira; serviços de transacções
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financeiras; serviços de consultadoria de estratégias

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

financeiras; serviços financeiros relacionados com a

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

prestação e estruturação do capital; serviços finan-

[511]

類別 Classe : 38

ceiros relacionados com gestão de riqueza; gestão

[511]

服務 Serviços : Serviços de comunicação prestados por

de riqueza; concessão de hipotecas e empréstimos;

meios electrónicos; serviços de comunicação sem fios;

serviços de crédito e de empréstimos; consultadoria

serviços de comunicações através da internet; serviços

financeira em matéria de empréstimos; serviços de

de telecomunicações através de uma rede informáti-

empréstimo e financiamento; pagamentos por conta

ca relacionados com a comunicação de informações

[prestações]; financiamento de empréstimos; garantias

entre bases de dados; serviços de quadros de avisos

de empréstimos; serviços de hipoteca; serviços de em-

electrónicos [serviços de telecomunicações]; serviços

préstimos pessoais; concessão de empréstimos comer-

de correio electrónico; fornecimento de ligações de

ciais; concessão de crédito ao consumo; concessão de

telecomunicações a uma rede informática mundial;

empréstimos industriais; concessão de empréstimos e

informações sobre telecomunicações; consultadoria

facilidades de crédito; serviços de empréstimos reno-

sobre telecomunicações; transmissão de mensagens

váveis; empréstimos sindicados; serviços de seguros;

e de imagens assistida por computador; transmissão

administração de planos de seguros; assessoria em

de ficheiros digitais; fornecimento de salas de conver-

seguros; agências de seguros; consultadoria em segu-

sa na internet; disponibilização de fóruns em linha;

ros; gestão de seguros; resseguros; serviços bancários;

transmissão de dados por fluxo contínuo [streaming];

serviços bancários electrónicos; operações bancárias

transmissão por fluxo contínuo de conteúdos digitais

electrónicas através de uma rede informática mundial

na internet; serviços de teleconferências; serviços de

[internet banking]; serviços bancários de investimento;

transmissões sem fios; transmissão de notícias; for-

serviços bancários comerciais; serviços bancários em

necimento de acesso a bases de dados; fornecimento

linha; serviços bancários pessoais; serviços bancários

de acesso a uma rede informática mundial; aluguer

privados; serviços bancários por telefone; serviços

de tempo de acesso a redes informáticas mundiais;

bancários relacionados com depósito de dinheiro;

disponibilização de hiperligações em linha que enca-

serviços de contas bancárias; processamento de paga-

minham o utilizador do sítio web para outras páginas

mentos para a compra de produtos e serviços através

web locais e mundiais; fornecimento de canais de tele-

de redes de comunicações electrónicas; serviços de

comunicações para serviços de televendas ; serviços de

pagamento electrónico; processamento de pagamen-

telecomunicações relacionados com comércio; serviços

tos; serviços de pagamentos via carteira electrónica;

de telecomunicações relacionados com pagamentos

facilitação de pagamentos electrónicos via software;

electrónicos; serviços de telecomunicações relacio-

serviços de dinheiro electrónico; serviços de pagamen-

nados com pagamentos sem fios; disponibilização de

to de facturas; angariação de capital para aquisições e

fóruns de entretenimento em linha; serviços de comu-

fusões de empresas; assessoria financeira relacionada

nicação entre bases de dados; serviços de consultado-

com aquisições e fusões de empresas; serviços de con-

ria, de informação e de assessoria relacionados com os

sultadoria, de informação e de assessoria relacionados

serviços supracitados.

com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165481
[210] 編號 N.º : N/165480

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : 冬海金服私人有限公司

[730] 申請人 Requerente : 冬海金服私人有限公司

SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

地址 Endereç o : 新加坡郵編138522啓匯坊1座星系大

地址 Endereç o : 新加坡郵編138522啓匯坊1座星系大

廈#17-10室

廈#17-10室

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana
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活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/165482

[511]

類別 Classe : 42

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[511]

服務 Serviços : Computação em nuvem; programa-

[730] 申請人 Requerente : 冬海金服私人有限公司

5195

ção de computadores; consultadoria em matéria de

SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

segurança informática; consultadoria em software

地址 Endereç o : 新加坡郵編138522啓匯坊1座星系大

informático; design de software informático; design

廈#17-10室

de sistemas de computador; serviços de integração de

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

sistemas informáticos; consultadoria em tecnologia

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

informática; serviços informáticos de protecção antivírus; conversão de dados ou documentos de suporte
físico para formato electrónico; conversão de progra-

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

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Programas de computador para dis-

mas e dados informáticos, excepto conversão física;

positivos de comunicação; aplicações de software in-

serviços de encriptação e descodificação de dados;

formático, descarregáveis; programas de computador

design e desenvolvimento de programas informáticos

(software descarregável); software de computador,

para telefones móveis; design e desenvolvimento de

gravado; terminais seguros para transacções electróni-

software informático para computadores; diagnóstico

cas; terminais de ponto de venda electrónicos (POS);

de falhas em programas informáticos; alojamento de

software para comércio electrónico, permitindo aos

sítios web [web sites]; alojamento de software como

utilizadores efectuarem transacções de comércio

serviço [SaaS]; manutenção de software informático

electrónico através de uma rede informática mundial;

em matéria de segurança informática e da prevenção

servidores de internet; cartões bancários, codificados

de riscos informáticos; fornecedores de serviços de
tecnologias de informação por outsourcing; informa-

ou magnéticos; software informático de comunicação

ções sobre tecnologia e programação informáticas

para permitir que os clientes acedam a informações da

através de um website; fornecimento de motores de

conta bancária e realizem operações bancárias; termi-

busca para a internet; fornecimento de uso temporário

nais de computador para uso bancário; bases de dados;

de software de autenticação em linha não descarregá-

máquinas para transacções bancárias; aparelhos para

vel para comunicação com computadores através de

processamento de pagamentos electrónicos; aparelhos

uma rede mundial de comunicação; fornecimento de

para transacções financeiras electrónicas; programas

acesso temporário a software em linha não descarre-

de computador para gestão financeira; programas de

gável para processamento de pagamentos electrónicos;

computador para assuntos financeiros; software infor-

fornecimento temporário de software em linha não

mático para a produção de modelos financeiros; termi-

descarregável para processamento de pagamentos sem

nais de pagamento electrónico; cartões de pagamento

fios; fornecimento temporário de software não descar-

pré-pagos codificados; cartões de pagamento electró-

regável para comércio electrónico; alojamento de ser-

nicos; dispositivos legíveis por máquina para sistemas

vidores; software como serviço [SaaS]; consultadoria
tecnológica; consultadoria em tecnologia de comunica-

de pagamento sem ser em dinheiro.
[540] 商標 Marca :

ções; resolução de problemas de software informático
[apoio técnico]; actualização de software informático
em matéria de segurança informática e da prevenção
de riscos informáticos; consultadoria em concepção
de websites; concepção de websites; fornecimento de
acesso temporário a software não descarregável para

[210] 編號 N.º : N/165483

analisar dados financeiros e elaboração de relatórios;

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

monitoramento electrónico de actividade de cartão de

[730] 申請人 Requerente : 冬海金服私人有限公司

crédito para detecção de fraudes através da internet;

SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

serviços de consultadoria, de informação e de assesso-

地址 Endereç o : 新加坡郵編138522啓匯坊1座星系大

ria relacionados com os serviços supracitados.

廈#17-10室

[540] 商標 Marca :

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522
國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

5196
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服務 Ser v iços : P rocessa mento ad m i n istrativo de

outrem; serviços de consultadoria, de informação e de

ordens de compra; serviços de publicidade; serviços

assessoria relacionados com os serviços supracitados.

de anúncios publicitários; avaliações de negócios co-

[540] 商標 Marca :

merciais; informações comerciais; investigações de
negócios comerciais; assistência na gestão de negócios
comerciais; consultadoria para a gestão de negócios
comerciais; consultadoria em organização de negócios
comerciais; pesquisas de negócios; serviços de agências de informações comerciais; serviços de aconselhamento e informação comercial aos consumidores [loja

[210] 編號 N.º : N/165484
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : 冬海金服私人有限公司

do consumidor]; serviços de intermediação comercial;

SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

assistência na gestão de empresas comerciais ou in-

地址 Endereç o : 新加坡郵編138522啓匯坊1座星系大

dustriais; compilação de anúncios publicitários para

廈#17-10室

utilização como páginas da web na internet; compila-

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

ção de anúncios comerciais para uso em páginas web

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

na Internet; compilação de directórios para publicação
na Internet; compilação de informação numa base de
dados informática; compilação de estatísticas; análises
do preço de custo; pesquisas de dados em ficheiros informáticos para terceiros; difusão de anúncios publici-

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

類別 Classe : 36

[511]

服務 Serviços : Serviços financeiros através de uma
rede mundial de comunicação; serviços monetários
através de uma rede mundial de comunicação; servi-

tários; estudos de mercado; marketing; publicidade em

ços de transacções financeiras electrónicas através de

linha numa rede informática; sondagens de opinião;

uma rede mundial de comunicação; compensação e

organização e gestão de programas de fidelização de

reconciliação de transacções financeiras electrónicas

clientes; serviços publicitários através de PPC (pay-

através de uma rede mundial de comunicação; serviços

-per-click); apresentação de produtos nos meios de

de gestão de pagamentos através de uma rede mundial

comunicação, para fins de venda a retalho; serviços

de comunicação; serviços electrónicos de câmbios de

de comparação de preços; serviços de aquisição para

divisas; serviços de mediação financeira; prestação de

terceiros [compra de produtos e serviços para outras

serviços para a realização de pagamentos em cartões

empresas]; fornecimento de informações comerciais

pré-pagos através de redes de comunicação mundiais;

através de um website; disponibilização de um espaço

prestação de serviços para o pagamento em cartões

de mercado em linha para compradores e vendedores

pré-pagos em balcões de lojas; serviços financeiros

de produtos e serviços; fornecimento de informações

para permitir a transferência de fundos e a compra

em matéria de contactos comerciais; publicação de

de produtos e serviços oferecidos por terceiros, todos

textos publicitários; serviços de anúncios publicitá-

através de uma rede mundial de comunicação; serviços

rios; aluguer de tempo para publicidade nos meios

financeiros fornecidos através de autenticação elec-

de comunicação; promoção de vendas para terceiros;

trónica do utilizador através de uma rede mundial de

optimização de motores de busca; sistematização de

comunicação; serviços financeiros fornecidos usando

informações numa base de dados informática; a reu-

autenticação electrónica do utilizador para transferên-

nião, para benefício de terceiros, de uma variedade de

cias electrónicas e sem fios de fundos, transacções de

produtos (excluindo o seu transporte) permitindo ao

cartão de crédito e débito e de cheques electrónicos

consumidor visualizar e adquirir comodamente os pro-

tudo através de uma rede mundial de comunicação;

dutos através de um website de mercadorias na rede

transferência electrónica de fundos através de uma

mundial de comunicação; actualização e manutenção

rede mundial de comunicação; serviços financeiros;

de dados em bases de dados informáticas; actualização

serviços de gestão de risco financeiro; serviços de

de material publicitário; optimização de tráfego de

planeamento financeiro; gestão financeira; serviços de

websites; auditorias financeiras; elaboração e análise

investimento; análises financeiras de dados; consulta-

de declarações financeiras para empresas; tratamento

doria financeira; gestão de activos financeiros; asses-

administrativo de pedidos de indemnização de segu-

soria financeira em relação a impostos; fornecimento

ros; promoção de serviços de seguros, por conta de

de informação financeira; serviços de transacções
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financeiras; serviços de consultadoria de estratégias

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

financeiras; serviços financeiros relacionados com a

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

prestação e estruturação do capital; serviços finan-

[511]

類別 Classe : 38

ceiros relacionados com gestão de riqueza; gestão

[511]

服務 Serviços : Serviços de comunicação prestados por

de riqueza; concessão de hipotecas e empréstimos;

meios electrónicos; serviços de comunicação sem fios;

serviços de crédito e de empréstimos; consultadoria

serviços de comunicações através da internet; serviços

financeira em matéria de empréstimos; serviços de

de telecomunicações através de uma rede informáti-

empréstimo e financiamento; pagamentos por conta

ca relacionados com a comunicação de informações

[prestações]; financiamento de empréstimos; garantias

entre bases de dados; serviços de quadros de avisos

de empréstimos; serviços de hipoteca; serviços de em-

electrónicos [serviços de telecomunicações]; serviços

préstimos pessoais; concessão de empréstimos comer-

de correio electrónico; fornecimento de ligações de

ciais; concessão de crédito ao consumo; concessão de

telecomunicações a uma rede informática mundial;

empréstimos industriais; concessão de empréstimos e

informações sobre telecomunicações; consultadoria

facilidades de crédito; serviços de empréstimos reno-

sobre telecomunicações; transmissão de mensagens

váveis; empréstimos sindicados; serviços de seguros;

e de imagens assistida por computador; transmissão

administração de planos de seguros; assessoria em

de ficheiros digitais; fornecimento de salas de conver-

seguros; agências de seguros; consultadoria em segu-

sa na internet; disponibilização de fóruns em linha;

ros; gestão de seguros; resseguros; serviços bancários;

transmissão de dados por fluxo contínuo [streaming];

serviços bancários electrónicos; operações bancárias

transmissão por fluxo contínuo de conteúdos digitais

electrónicas através de uma rede informática mundial

na internet; serviços de teleconferências; serviços de

[internet banking]; serviços bancários de investimento;

transmissões sem fios; transmissão de notícias; for-

serviços bancários comerciais; serviços bancários em

necimento de acesso a bases de dados; fornecimento

linha; serviços bancários pessoais; serviços bancários

de acesso a uma rede informática mundial; aluguer

privados; serviços bancários por telefone; serviços

de tempo de acesso a redes informáticas mundiais;

bancários relacionados com depósito de dinheiro;

disponibilização de hiperligações em linha que enca-

serviços de contas bancárias; processamento de paga-

minham o utilizador do sítio web para outras páginas

mentos para a compra de produtos e serviços através

web locais e mundiais; fornecimento de canais de tele-

de redes de comunicações electrónicas; serviços de

comunicações para serviços de televendas ; serviços de

pagamento electrónico; processamento de pagamen-

telecomunicações relacionados com comércio; serviços

tos; serviços de pagamentos via carteira electrónica;

de telecomunicações relacionados com pagamentos

facilitação de pagamentos electrónicos via software;

electrónicos; serviços de telecomunicações relacio-

serviços de dinheiro electrónico; serviços de pagamen-

nados com pagamentos sem fios; disponibilização de

to de facturas; angariação de capital para aquisições e

fóruns de entretenimento em linha; serviços de comu-

fusões de empresas; assessoria financeira relacionada

nicação entre bases de dados; serviços de consultado-

com aquisições e fusões de empresas; serviços de con-

ria, de informação e de assessoria relacionados com os

sultadoria, de informação e de assessoria relacionados

serviços supracitados.

com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165486
[210] 編號 N.º : N/165485

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

[730] 申請人 Requerente : 冬海金服私人有限公司

[730] 申請人 Requerente : 冬海金服私人有限公司

SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

地址 Endereç o : 新加坡郵編138522啓匯坊1座星系大

地址 Endereç o : 新加坡郵編138522啓匯坊1座星系大

廈#17-10室

廈#17-10室

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana
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活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Computação em nuvem; programa-

第 16 期 —— 2020 年 4 月 15 日

[540] 商標 Marca :

ção de computadores; consultadoria em matéria de
segurança informática; consultadoria em software
informático; design de software informático; design
de sistemas de computador; serviços de integração de
sistemas informáticos; consultadoria em tecnologia

[210] 編號 N.º : N/165494
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : 福助株式會社

informática; serviços informáticos de protecção anti-

FUKUSKE CORPORATION

vírus; conversão de dados ou documentos de suporte

地址 Endereço : 日本東京都涉谷區神宮前6丁目27-8

físico para formato electrónico; conversão de progra-

27-8, Jingumae, 6-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

mas e dados informáticos, excepto conversão física;

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

serviços de encriptação e descodificação de dados;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

design e desenvolvimento de programas informáticos

[511]

類別 Classe : 10

para telefones móveis; design e desenvolvimento de

[511]

產品 P rodutos : Meias-calças para uso medici nal;

software informático para computadores; diagnóstico

meias elásticas para uso medicinal; collants para uso

de falhas em programas informáticos; alojamento de

medicinal; peúgas elásticas para uso medicinal; artigos

sítios web [web sites]; alojamento de software como
serviço [SaaS]; manutenção de software informático
em matéria de segurança informática e da prevenção
de riscos informáticos; fornecedores de serviços de
tecnologias de informação por outsourcing; informações sobre tecnologia e programação informáticas

de suporte para uso medicinal; soutiens para uso medicinal; aparelhos e instrumentos médicos; luvas para
uso medicinal; protectores para os dedos para uso
medicinal; chupetas para bebés; almofadas para sacos
de gelo para uso medicinal; ligaduras triangulares; ligaduras de suporte; catgut cirúrgico; copos de alimentação para uso medicinal; pipetas de gotejamento para

através de um website; fornecimento de motores de

uso medicinal; tetinas; sacos de gelo para uso medici-

busca para a internet; fornecimento de uso temporário

nal; suportes para bolsas de gelo para uso medicinal;

de software de autenticação em linha não descarregá-

biberões; biberões para aleitação; contraceptivos, não

vel para comunicação com computadores através de

químicos; membranas timpânicas artificiais; próteses

uma rede mundial de comunicação; fornecimento de

ou materiais de obturação, sem ser para uso dentário;

acesso temporário a software em linha não descarre-

tampões para os ouvidos para dormir; tampões para

gável para processamento de pagamentos electrónicos;

os ouvidos para protecção contra ruídos; aparelhos de

fornecimento temporário de software em linha não

massagem estética para uso comercial; aparelhos de

descarregável para processamento de pagamentos sem

massagem eléctricos para uso doméstico; mictórios

fios; fornecimento temporário de software não descarregável para comércio electrónico; alojamento de servidores; software como serviço [SaaS]; consultadoria

para uso medicinal; bacias higiénicas; limpadores de
orelhas.
[540] 商標 Marca :

tecnológica; consultadoria em tecnologia de comunicações; resolução de problemas de software informático
[apoio técnico]; actualização de software informático
em matéria de segurança informática e da prevenção
de riscos informáticos; consultadoria em concepção
de websites; concepção de websites; fornecimento de
acesso temporário a software não descarregável para
analisar dados financeiros e elaboração de relatórios;

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, preta e branca tal como representado na figura.
[300] 優先權 P r ior id ade : 2019/11/15，日本 Japão，編號
N.º 2019-145100

monitoramento electrónico de actividade de cartão de
crédito para detecção de fraudes através da internet;

[210] 編號 N.º : N/165495

serviços de consultadoria, de informação e de assesso-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

ria relacionados com os serviços supracitados.

[730] 申請人 Requerente : 福助株式會社
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[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 日本東京都涉谷區神宮前6丁目27-8
27-8, Jingumae, 6-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 10

[511]

產品 P rodutos : Meias-ca lças pa ra uso medici nal;
meias elásticas para uso medicinal; collants para uso

[300] 優先權 P r ior id ade : 2019/11/15，日本 Japão，編號
N.º 2019-145099

[210] 編號 N.º : N/165497

medicinal; peúgas elásticas para uso medicinal; artigos

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

de suporte para uso medicinal; soutiens para uso me-

[730] 申請人 Requerente : 現代自動車株式會社

dicinal; aparelhos e instrumentos médicos; luvas para

HYUNDAI MOTOR COMPANY

uso medicinal; protectores para os dedos para uso

地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

medicinal; chupetas para bebés; almofadas para sacos

Republic of Korea

de gelo para uso medicinal; ligaduras triangulares; li-

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

gaduras de suporte; catgut cirúrgico; copos de alimen-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

tação para uso medicinal; pipetas de gotejamento para

[511]

類別 Classe : 9

uso medicinal; tetinas; sacos de gelo para uso medici-

[511]

產品 P rodutos : 車內簡易支付用的影音導航軟件；附有

nal; suportes para bolsas de gelo para uso medicinal;

車內簡易支付作用的車輛影音導航；車內電子交易的保

biberões; biberões para aleitação; contraceptivos, não

安終端機；車內簡易支付平台用的電腦韌體；車內簡易支

químicos; membranas timpânicas artificiais; próteses

付用的智能電話應用（軟件）；車內簡易支付用的遙控設

ou materiais de obturação, sem ser para uso dentário;

備；車內簡易支付用的電腦軟件；可連接車內系統的智能

tampões para os ouvidos para dormir; tampões para

電話應用（軟件）；透過車內影音導航為簡易支付用的電

os ouvidos para protecção contra ruídos; aparelhos de

腦程式；處理車內電子支付的設備；可於車內使用及簡易

massagem estética para uso comercial; aparelhos de

支付有關加油、泊車、收費站、飲食及其他各類商店的智

massagem eléctricos para uso doméstico; mictórios

能電話應用（軟件）；可於車內使用及簡易支付有關加油、

para uso medicinal; bacias higiénicas; limpadores de

泊車、收費站、車庫、飲食及其他各類商店的電腦軟件；

orelhas.

為電子交易而內置車輛的終端機；電腦電子商業軟件。

[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 P r ior id ade : 2019/11/15，日本 Japão，編號
N.º 2019-145098

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165499
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : 現代自動車株式會社
HYUNDAI MOTOR COMPANY

[210] 編號 N.º : N/165496

地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

Republic of Korea

[730] 申請人 Requerente : 福助株式會社

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

FUKUSKE CORPORATION

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 日本東京都涉谷區神宮前6丁目27-8

[511]

類別 Classe : 38

27-8, Jingumae, 6-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

[511]

服務 Serviços : 透過無線區域網絡連接到車輛應用程式

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

而為車內簡易支付提供接入服務；透過流動裝置為車內

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

簡易支付提供車輛資訊接入服務；透過無線互聯網為車

[511]

類別 Classe : 25

內簡易支付提供接入服務；透過智能電話應用程式傳送

[511]

產品 Produtos : Vestuário; ligas (jarreteiras); suspen-

有關車內簡易支付的會員優惠訊息；為車內簡易支付提

sórios de peúgas; suspensórios [suspensórios]; faixas

供在線接入數據庫服務；提供接入網上電子商業平台的

para a cintura (vestuário); cintos para vestuário; calça-

服務；為車內簡易支付電子傳送車輛資訊及數據；電子訂

do; fatos de máscaras; vestuário para desporto; sapatos

購傳送服務；為車內簡易支付電子傳送有關車輛的智能

para desporto.

電話應用數據；為車內簡易支付給車輛提供無線通訊網
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絡服務；為車內簡易支付為車輛提供長途通訊服務；為傳

mitir aos utilizadores participarem em reuniões e

呼中心提供有關車內簡易支付的電話通訊服務；透過流

aulas pela Internet, com acesso a dados, documentos,

動電話為車內簡易支付提供接入車輛流動內容服務。

imagens e software de aplicações através de um na-

[540] 商標 Marca :

vegador da web; software descarregável para aceder,
visualizar, e controlar remotamente computadores e
redes informáticas; software de computação em nuvem descarregável; software descarregável baseado

[210] 編號 N.º : N/165504
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17
[730] 申請人 Requerente : Advanced New Technologies Co.,
Ltd.
地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands
國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de
socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente
eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a
reprodução do som ou de imagens; suportes de registo
magnético, discos acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas
de calcular, equipamento para processamento de dados; software informático; programas de computador;
software informático sob a forma de uma aplicação

em computação em nuvem; software para o rastreio e
avaliação de comportamento de clientes e pessoas em
relação a decisões de compra; software de aplicações
para utilização em relação à conservação ambiental,
alterações climáticas e às compensações de carbono;
publicações electrónicas on-line (descarregáveis a
partir da Internet ou de uma rede informática ou de
uma base de dados informática); publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de revistas, artigos,
brochuras, folhetos, fichas técnicas, materiais informativos, manuais de instruções no domínio de negócios
comerciais, comércio electrónico, tecnologias de informação, computação em nuvem, telecomunicações,
Internet, formação em negócios comerciais e comércio
electrónico, gestão de negócios comerciais, vendas,
marketing e finanças; periféricos informáticos; computadores portáteis (notebooks); computadores portáteis
(laptops); computadores portáteis; computadores portáteis; assistentes pessoais digitais; leitores multimédia
portáteis; telemóveis; smartphones; câmaras digitais;
baterias, carregadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores informáticos; hardware
para ligação a redes informáticas e de telecomunicações; adaptadores, comutadores, dispositivos de enca-

para dispositivos móveis e computadores; software de

minhamento e centrais de redes informáticas; modems

aplicações para utilização em dispositivos móveis; softwa-

e cartões e dispositivos de comunicação sem fios e com

re para processamento electrónico de pagamentos de

fios; suportes para laptops, sacos para computadores;

e para terceiros; software informático e software de

dispositivos de extinção de fogo; hardware e firmware;

aplicações utilizados em relação a serviços financeiros,

sistemas de navegação para automóveis; discos com-

transacções financeiras, comércio electrónico, paga-

pactos; música digital (descarregável a partir da In-

mentos electrónicos, câmbios de moeda estrangeira,

ternet); aparelhos de telecomunicações; esteiras para

serviços de corretagem e trading e serviços de aconse-

o rato; conjuntos portáteis para telemóvel, acessórios

lhamento ao investimento; software de autenticação;

para telemóveis: jogos, imagens, películas cinemato-

software e software de aplicações (descarregável);

gráficas, filmes e música descarregáveis; sistemas de

software de mensagens instantâneas; software de

alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de ra-

partilha de ficheiros; software de comunicação para a

diodifusão e teledifusão; equipamento de teledifusão;

partilha electrónica de dados, áudio, imagens e gráfi-

câmaras, câmaras de vídeo; auscultadores; auriculares;

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

altifalantes; dispositivos e equipamento para sistemas

de telecomunicações; software para o processamento

de posicionamento global (GPS); programas e softwa-

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

re informático, electrónico e de vídeojogos (incluindo

descarregável para facilitar a transmissão electrónica

software descarregável a partir da Internet); monitores

de informações, dados, documentos, voz, e imagens

de cristais líquidos para equipamento de telecomu-

através da Internet; software descarregável para per-

nicações e electrónico; descodificadores de televisão;
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aparelhos de controlo remoto; programas de armaze-
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[540] 商標 Marca :

namento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de
sinalização electrónicos; cartões bancários, de débito,
de pagamento, de crédito, telefónicos e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas [de
dinheiro]; leitores de livros electrónicos; cartuchos

[210] 編號 N.º : N/165505

de toner (vazios) para impressoras e fotocopiadoras;

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos para

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

videovigilâncias de bebés; para-sóis para objectivas;

Ltd.

computadores tablet; cartões de acesso codificados;

地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

óculos 3D; cartões de memória para máquinas de

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

videojogos; computadores, smartphones, monitores,

Cayman Islands

ecrãs, hardware, dispositivos para registo de activida-

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

de física, equipamento áudio, aparelhos de comuni-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

cações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos

[511]

類別 Classe : 36

informáticos periféricos, leitores multimédia portáteis

[511]

服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

e dispositivos digitais de comunicações electrónicas

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária;

para usar no corpo; computadores, smartphones, mo-

aprovação e reconciliação de transacções financeiras

nitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo de

via uma rede informática mundial; serviços financei-

actividade física, equipamento áudio, aparelhos de

ros e serviços bancários on-line; serviço de cartão

comunicações, aparelhos de telecomunicações, dis-

de crédito, processamento e transmissão de contas e

positivos informáticos periféricos, leitores multimé-

pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações

transacções financeiras; serviços de transferência de

electrónicas para usar no corpo, todos para facilitar

fundos; transmissão de fundos por meios electrónicos

transacções de pagamento e informações bancárias

para terceiros; transferência de pagamentos para ter-

e para efectuar actividades bancárias; computadores,

ceiros via Internet; serviços financeiros como sejam

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos

serviços de processamento de facturas e de pagamen-

para registo de actividade física, equipamento áudio,

to; mediação e gestão de alugueres e arrendamentos;

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias;

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores

avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

de propriedades imobiliárias, financiamento de pro-

cações electrónicas para usar no corpo, todos capazes

priedades imobiliárias, investimento de propriedades

de permitir o acesso sem fios a redes de comunicações,

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades

redes de telecomunicações e à Internet; aplicações mó-

imobiliárias; serviços de agência de propriedades imo-

veis descarregáveis para utilizar com computadores,

biliárias; serviços de agência para habitação; serviços

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos

de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de

para registo de actividade física, equipamento áudio,

propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores

de apartamentos e andares; provisão de informação

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comu-

financeira via Internet; serviços de depósito de valo-

nicações electrónicas para usar no corpo; software de

res e de emissão de vales de viagem; investimentos de

aplicações para utilizar com computadores, smartphones,

capitais; avaliação financeira (seguros, negócios ban-

monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo

cários, propriedades imobiliárias); serviços de gestão

de actividade física, equipamento áudio, aparelhos

financeira e de activos; serviços financeiros e de segu-

de comunicações, aparelhos de telecomunicações,

ros; serviços financeiros providenciados por meio de

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

telecomunicações; serviços de aconselhamento e con-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações

sultadoria financeira; serviços bancários on-line; servi-

electrónicas para usar no corpo; cartões pré-pagos,

ços bancários providenciados on-line a partir de uma

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

base de dados de computador ou da Internet; serviços

identificação codificados ou magnéticos.

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação

5202
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em bolsas de valores; corretagem de acções e obriga-

nados com os serviços supracitados; tudo incluído na

ções, análise financeira; serviços de cartão de débito,

classe 36.

serviços de cartão de crédito e serviços de garantia de

[540] 商標 Marca :

cheques; serviços bancários, de contas de poupança
e de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de informação
informática mundial; serviços de gestão do risco de
crédito electrónicos; serviços de pagamento electróni-

[210] 編號 N.º : N/165506

co de compras e de pagamento electrónico de contas;

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/17

serviços de débito e de crédito de contas financeiras;

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

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de

Ltd.

valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões

地址 Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

de débito; serviços de cartões de crédito de telefone;

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

serviços de informação relacionados com finanças e se-

Cayman Islands

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

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

dados de computador ou da Internet; agência para co-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

branças de contas de gás e de electricidade; avaliação

[511]

類別 Classe : 42

de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação

[511]

服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos

de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; pro-

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os

visão de informação sobre impostos (serviços financei-

mesmos, serviços de análise e pesquisas industriais;

ros); organização de colectas de beneficência; colectas

concepção e desenvolvimento de hardware e software.

de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou

software como serviço [SaaS]; encriptação, desencrip-

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer

tação e autenticação de informação, mensagens e da-

de caixas automáticas ou máquinas de caixas electró-

dos; prestação de serviços de autenticação de utiliza-

nicas; serviços de pagamento on-line; organização de

dores utilizando tecnologia biométrica, de reconheci-

financiamento para projectos de construção; emissão

mento facial, de autenticação por impressões digitais,

de ordens de pagamento de valores; transferência ele-

de reconhecimento de voz e outros tipos de hardware

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

e software de autenticação para a prestação de servi-

ços de câmbio, serviços de caixas automáticas, forneci-

ços financeiros, transacções de comércio electrónico,

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

donativos, acompanhamento de produtos licenciados e

serviços de transferência de dinheiro; todos os acima

envolvimento com fãs; serviços de protecção de dados;

mencionados fornecidos através de meios electrónicos;

segurança, protecção e recuperação em matéria de

serviços de consultadoria, informação e aconselha-

TI (tecnologias de informação); análise de ameaças à

mento relacionados com a transferência electrónica de

segurança informática para proteção de dados; forne-

fundos; serviços de transferência de moeda estrangei-

cimento de serviços de segurança para redes informá-

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

ticas, acesso a computadores e transacções informa-

serviços de operações cambiais; serviços de transações

tizadas; certificação (controle de qualidade) de dados

com divisas; serviços de mercado de transacção de

através de blockchain; autenticação de dados através

divisas; transacções financeiras através de blockchain;

de blockchain; incluindo todos os serviços acima men-

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de

cionados para utilização com sistemas de pagamento;

angariação de fundos de caridade relacionados com

serviços informáticos relacionados com a transmissão

compensação pela emissão de carbono; corretagem de

de informação, dados, documentos, e imagens através

compensações de emissões de carbono; patrocínio de

da Internet; provedor de serviços de aplicação [ASP],

programas de compensação de carbono; financiamen-

nomeadamente, alojamento de aplicações de software

to de, e investimento em, projectos para reducção de

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

emissões; investimento em programas e projectos de

cação [ASP] para a prestação de software na área de

compensação de carbono; investimento em fundos de

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

reducção de emissões; fornecimento de empréstimos;

nicas, colaboração em documentos, videoconferências,

concessão de empréstimos temporários; serviços de

e processamento de voz e chamadas à base da web;

consultadoria, informação e aconselhamento relacio-

fornecimento de software em linha não descarregável
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para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações

de dados; serviços de segurança de serviços de trans-

de software; serviços de apoio técnico relacionados

missão de dados e transacções através de redes infor-

com software e aplicações de computador on-line, por

máticas; consultadoria na área de segurança de dados;

correio electrónico e por telefone; serviços informáti-

consultadoria tecnológica em relação a segurança de

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

telecomunicações; serviços de segurança de redes de

-line onde utilizadores registados podem participar em

comunicação informatizada; prestação de informa-

discussões, recolher reacções dos seus pares, consti-

ções na área da Internet, rede informática mundial e

tuir comunidades virtuais, participar em serviços de

segurança de redes de comunicação informatizadas e

redes sociais, e partilhar documentos; assessoria em

transmissão segura de dados e informação; serviços

tecnologia informática prestada a utilizadores da In-

de consultadoria na área da Internet, rede informática

ternet através de uma linha directa de apoio; serviços

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

informáticos relacionados com a criação de índices de
informação, sites e recursos em redes informáticas;
prestação de motores de pesquisa; concepção de computadores, computadores portáteis (notebooks), computadores portáteis (laptops), computadores portáteis
e de mão; concepção de assistentes pessoais digitais e
leitores multimédia pessoais; concepção de telemóveis
e smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços de computadores; 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 desenvolvimento de
páginas Web; alojamento de websites; alojamento de

matizadas, serviços de segurança informática; serviços
de autenticação para segurança informática; reconhecimento on-line de assinaturas electrónicas; backup
externo de dados; armazenamento electrónico de
dados; informações sobre tecnologia e programação
informáticas através de um website; serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de fornecimento de alojamento em nuvem; prestação de utilização
temporária de software não-descarregável em nuvem
e software de computação em nuvem; armazenamento
electrónico de dados; fornecimento de sistemas informáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais
através de computação em nuvem; aluguer de software
de entretenimento; investigação técnica no domínio da

aplicações de software para a procura e recuperação

compensação por emissões de carbono; prestação de

de informação de bases de dados e redes informáticas;

informações, assessoria e consultadoria relacionadas

prestação de informações técnicas a pedido explícito

com compensações relativas a emissões de carbono;

de utilizadores finais por meio telefónico ou de uma

prestação de informação tecnológica sobre inovações

rede informática mundial; consultoria em software;

ecológicas e aceitáveis do ponto de vista ambiental;

serviços informáticos relacionados com a procura per-

serviços de testes, avaliação e controlo ambientais; in-

sonalizável em bases de dados informáticas e websites;

vestigação no domínio da protecção e conservação am-

codificação e descodificação de sinais informáticos e

biental; investigação e prestação de informações cien-

electrónicos; conversão de dados ou documentos de

tíficas em matéria de alterações climáticas; serviços de

suporte físico para formato eletrónico; serviços de tes-

consultadoria científica e industrial relacionados com

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura

combustíveis, emissões de combustíveis e dióxido de

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e

carbono e questões ambientais; serviços de ciência e

apartamentos; serviços informáticos; serviços de infor-

tecnologia relacionados com recomendação de linhas

mação de redes, nomeadamente, prestação de infor-

de acção para reduzir a emissão de dióxido de carbo-

mação técnica relacionada com computadores e redes

no de uma forma economicamente eficiente; serviços

na área de negócios comerciais e comércio electrónico;

de ciência e tecnologia relacionados com a gestão de

fornecimento de programas de gestão de riscos de se-

programas de compensação pela emissão de carbono;

gurança informática; serviços de informação, conheci-

serviços de investigação, gestão e protecção ambiental;

mento, e testes em matéria de segurança informática;

serviços de consultadoria, informação e assessoria em

serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções
comerciais e a preparação de relatórios em relação sobre as mesmas; serviços de segurança para o controle
de acesso a computadores, redes electrónicas e bases

relação aos serviços acima mencionados.
[540] 商標 Marca :

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

5204

第 16 期 —— 2020 年 4 月 15 日

[210] 編號 N.º : N/165507

地址 Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 Pa-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

ris, France

[730] 申請人 Requerente : Amstel Brouwerij B.V.

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

地址 Endereço : Tweede Weteringplantsoen 21 1017

活動 Actividade : 商業 comercial

ZD Amsterdam Netherlands

[511]

類別 Classe : 14

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[511]

產品 Produtos : Ligas de metais preciosos; joalharia,

活動 Actividade : 商業 comercial

pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

[511]

類別 Classe : 32

tricos; elementos de joalharia; relógios despertadores;

[511]

產品 Produtos : Cervejas.

relógios de pulso; brincos de orelhas; broches [joa-

[540] 商標 Marca :

lharia]; correntes [joalharia]; caixas de jóias; colares
[joalharia]; medalhões [joalharia]; ornamentos para
chapéus em metais preciosos; pulseiras [joalharia];
caixas em metal precioso; encaixes [joalharia]; vidros
de relógios; porta-chaves [bugigangas ou berloques];
caixas de relógios; alfinetes de adereço; estátuas em

[210] 編號 N.º : N/165508

metais preciosos; pedras preciosas; alfinetes de gra-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

vata; arame de metal precioso [joalharia]; objectos de

[730] 申請人 Requerente : SOCI ET E A NON Y M E DES

arte em metais preciosos; botões de punho.

GALERIES LAFAYETTE

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]
[511]

類別 Classe : 3

[210] 編號 N.º : N/165511

產品 Produtos : Preparações para limpeza, polimento,

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

decapantes e abrasivas; sabões; perfumaria, nomeada-

[730] 申請人 Requerente : SOCI ET E A NON Y M E DES

mente perfumes, águas de toilette, água de perfume;

GALERIES LAFAYETTE

óleos essenciais; cosméticos; preparações para maqui-

地址 Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 Pa-

lhagem; fundações para maquilhagem, batons, verniz

ris, France

e esmaltes para as unhas, preparações para remoção

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

de vernizes, pó de arroz [maquilhagem]; pó para a

活動 Actividade : 商業 comercial

maquilhagem, máscara, lápis de olho, máscaras cos-

[511]

類別 Classe : 18

méticas, lápis para delinear os olhos, leite de limpeza,

[511]

產品 Produtos : Couro e suas imitações; estojos para

maquilhagem, preparações cosméticas adelgaçantes;

chaves [marroquinaria], mochilas escolares [marroqui-

preparações para bronzear [cosméticos]; preparações

naria], malas de ferramentas vendidas vazias, sacos de

cosméticas para banhos, cosméticos para cílios, lápis

compras, sacos de bagagem para viagens, estojos de

para uso cosmético, descolorantes para uso em cosmé-

couro ou cartão-couro, correias em couro, vestuário

tica, loções para uso cosmético, lenços impregnados

para animais de estimação, trelas, açaimes, guarni-

de loções cosméticas, cremes (cosmética), produtos

ções [enfeites] de couro para móveis; peles de animais,

cosméticos para cuidado da pele, pomadas para uso

peles; sacos [invólucros, bolsas] de couro para emba-

cosmético, cosméticos para sobrancelhas; loções capi-

lagem, estojos para chaves [marroquinaria]; sacos de

lares, dentifrícos.

compras em rede e sacos de compras; porta-cartões

[540] 商標 Marca :

[marroquinaria]; carteiras; bolsas; malas [baús]; malas
de viagem; sacos de uso casual; chapéus-de-chuva;
chapéus-de-sol; bastões de caminhada; chicotes, arreios e selaria; sacos de praia; mochilas; sacos de mão;

[210] 編號 N.º : N/165509

sacos de desporto; sacos de campistas, bolsas porta-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

-bebés; sacos porta-fatos [para viagem]; randsels [mo-

[730] 申請人 Requerente : SOCI ET E A NON Y M E DES

chilas escolares Japonesas]; pasta porta-documentos

GALERIES LAFAYETTE

[marroquinaria]; conjuntos de viagem; caixinhas para
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artigos de toilette; caixas em couro ou em cartão-

blicitários ou de promoção de vendas; serviços de alu-

-couro [imitação de couro].

guer e venda de espaço publicitário; serviços de venda

[540] 商標 Marca :

online de publicações impressas, livros, revistas, impressos, jornais, textos electrónicos e textos não-electrónicos; serviços de assinatura de jornais [para terceiros]; aluguer de suportes publicitários, espaço e equi-

[210] 編號 N.º : N/165513

pamento (incluindo online através de redes globais de

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

comunicação, incluindo a Internet); decoração de

[730] 申請人 Requerente : SOCI ET E A NON Y M E DES

montras; demonstração de produtos; serviços de leilão;

GALERIES LAFAYETTE

serviços de compras para terceiros (aquisição de bens

地址 Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 Pa-

e serviços para outras empresas); serviços de recolha e

ris, France

organização de notícias on-line; serviços promocio-

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

nais; fornecimento de informações publicitárias e co-

活動 Actividade : 商業 comercial

merciais online ou através de serviços web; estudos e

[511]

類別 Classe : 35

análises de mercado via Internet; promoção de vendas

[511]

服務 Serviços : Publicidade; publicidade on-line numa

[para terceiros]; serviços de informações comerciais e

rede de computadores; publicidade pelo correio (in-

consultoria a consumidores [loja de consultoria ao

cluindo por meios electrónicos); publicidade radiofóni-

consumidor]; apresentação de produtos e serviços em

ca; publicidade pela televisão; publicidade por meio de

todos os meios de comunicação para o retalho; venda

afixação de cartazes; organização de exposições, fei-

a retalho, venda por grosso, venda directa, venda atra-

ras, espectáculos e eventos para fins comerciais ou pu-

vés de encomenda por correio, inclusivé através da In-

blicitários; publicação de textos publicitários; difusão

ternet ou qualquer outro meio de pedido electrónico

de materiais publicitários, publicidade directa pelo

remoto, e que reúne, para outros, incluindo através da

correio; preparação de colunas publicitárias; difusão

Internet, de uma variedade de produtos nas seguintes

[distribuição] de amostras; aluguer de tempo para pu-

áreas: cuidados pessoais, beleza e higiene para huma-

blicidade nos meios de comunicação; compilação de

nos e animais, nomeadamente sabões, dentifrícos, de-

anúncios para utilização como páginas na Internet;

sodorizantes, cremes, loções e champôs, perfumaria,

compilação de anúncios para utilização como páginas

nomeadamente perfumes, extractos de perfumes, água

Web; fornecimento de espaços publicitários em sites

de toilette e cosméticos, nomeadamente maquilhagem

para promoção de bens e serviços; organização de

e produtos de beleza para a pele e cabelo, roupas, no-

operações de promoção e publicidade e organização

meadamente vestuário, roupa íntima feminina para

de operações de retenção de clientes, incluindo orga-

uso diurno e noturno, calçado, collants, meias, sapa-

nização de operações promocionais para incentivar a

tos, botas e pantufas, e acessórios de moda, nomeada-

fidelização do cliente, associados ou não ao uso de car-

mente chapelaria, joalharia, cintos, relógios de pulso,

tão de crédito; serviços de relações públicas; gestão de

acessórios para o cabelo (ganchos, bigudis, joalharia,

negócios; consultadoria em negócios, informações ou

arcos, pompons, grampos de cabelo, pentes, bandas de

inquéritos comerciais; funções administrativas; assis-

cabelo, bandanas), têxteis, nomeadamente tapeçarias

tência na gestão de negócios; consultoria em organiza-

têxteis, sacos-cama (lençóis), toalhetes têxteis para re-

ção e gestão de negócios; administração de empresas;

moção de maquilhagem, redes mosquiteiras, roupa de

gestão do licenciamento de bens e serviços de terceiros

casa, etiquetas de tecido, persianas de tecido, lenços

(gestão de negócios); consultadoria na gestão de negó-

de bolso (de tecido), artigos de retrosaria, excepto fios

cios; gestão de ficheiros informáticos; gestão de pro-

e linhas, marroquinaria, nomeadamente bagagem,

gramas de fidelização, incluindo a organização de ope-

conjuntos de viagem, cofres de viagem, etiquetas de

rações promocionais para incentivar a fidelização do

bagagem, sacos, carteiras de bolso, estojos para car-

cliente, associados ou não ao uso de cartão de crédito;

tões, bolsas, pastas porta-documentos, porta-docu-

reprodução de documentos; sondagens de opinião;

mentos bagagem e artigos de viagem, nomeadamente

contabilidade; consultoria de gestão de pessoas; recru-

baús e malas de viagem, sacos, sacos de higiene pesso-

tamento de pessoal; compilação de estatísticas; audito-

al, cofres, malas, sacos e capas de vestuário, joalharia,

ria; contabilidade, elaboração de extractos de contas;

instrumentos de relojoaria, artigos de óptica, decora-

avaliação de clientes; serviços de modelos para fins pu-

ção de interiores e exteriores, nomeadamente roupa de
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casa, cortinas de rede, cortinas de tecido ou plástico,

geladas, máquinas de chocolate quente, máquinas de

estores em tecido, tapeçarias em tecido, sem ser em te-

pipocas, churrascos eléctricos, arcas eléctricas, máqui-

celagem (capas), capas de proteção para mobiliário, al-

nas para fazer bebidas, aparelhos para cortar alimen-

mofadas de encosto (excepto almofadas de encosto

tos, aparelhos para fazer e fatiar pão, torradeiras, má-

para fins médicos e de aquecimento), capas de almofa-

quinas de waffles, máquinas para fazer tostas, panque-

das, revestimentos têxteis para móveis, coberturas de

cas, conjuntos de fondue, conjuntos de raclette, máqui-

cama, coberturas de mesa, varões e argolas para corti-

nas para fazer pizzas, pedras para cozinhar, máquinas

nas, ganchos para cortinas, rolos, encostos, barras para

para fazer massa, grelhadores, batedeiras para uso do-

cortinas, barras de metal para cortinas, extremidades

méstico, máquinas de costura, máquinas de lavar rou-

e suportes para barras de cortina não metálicas, maça-

pa, secadoras para roupa, unidades de vapor, ferros,

netas não metálicas e maçanetas para móveis não me-

escovas de dentes eléctricas, secadores de cabelo, pin-

tálicas, rendas e bordados, fitas, cordões para cortinas,

ças de ondulação e ferros de alisar, escovas aquecidas,

suportes para cortinas não têxteis, revestimentos para

depiladores, aparelhos de manicure e pedicure, má-

pavimentos e paredes, tapetes e carpetes, molduras,

quinas de barbear eléctricas, aparadores de barba e

quadros, autocolantes, espelhos, obras de arte em me-

cabelo, electroestimuladores, almofadas de massagem,

tais preciosos, madeira, gesso ou plástico, móveis (ob-

aspiradores, aparelhos de limpeza a vapor, polidores

jectos de decoração), caixas, estojos de madeira ou

de parquet, máquinas e aparelhos eléctricos para lava-

plástico, velas, candelabros, cerâmica, vasos, panelas,

gem de carpetes, radiadores eléctricos e a óleo, venti-

tampas para vasos, estátuas e estatuetas de metais pre-

ladores eléctricos para uso pessoal, ar-condicionados,

ciosos, porcelanas, terracota ou vidro, fontes, flores se-

aquecedores de ventoínhas, radiadores de painel, uni-

cas para decoração, candeeiros, abajures, suportes

dades de purificação de ar, artigos de jardinagem, no-

para abajures, tintas e vernizes, corantes, vernizes, re-

meadamente ferramentas manuais para jardinagem,

vestimentos de superfície, terraços, cerâmica, vasos,

regadores e plantadores, artigos de bricolage, nomea-

banheiras (para plantas), tampas para vasos (excepto

damente pregos, caixas de ferramentas, chaves, marte-

papel), caixas para janelas, tigelas decorativas, calhas,

los, chaves de fenda, parafusos e ferrolhos, artigos de

estátuas e estatuetas de pedra, betão ou terracota, fon-

puericultura, nomeadamente biberões, carrinhos de

tes e piscinas, suportes para plantas, treliças, arcos, te-

bebé, carrinhos de bebé, berços de bebés, banheiras,

las (móveis), suportes para vasos, pufes, suportes para

artigos para escovas, artigos e aparelhos de ginástica,

casacos, porta chapéus-de-chuva, porta-revistas, mó-

jogos e brinquedos, artigos de imprensa, nomeada-

veis de jardim, estandes de flores (móveis), guarda-

mente impressos e livros, música, nomeadamente ins-

-sóis, mandris, baús para armazenamento, móveis de-

trumentos musicais, artigos de papelaria, telecomuni-

corativos, mobiliário, nomeadamente móveis, espe-

cações, telefonia (incluindo telefonia móvel), produtos

lhos, molduras e assentos, fragrâncias, purificadores

audiovisuais e multimédia, nomeadamente televisores

de ar e purificadores, louça, nomeadamente pratos, co-

(monitores de cristal líquido (LCD), plasma, tubo de

pos e talheres, roupa de casa, electrodomésticos, no-

raios catódicos), gravadores, alti-falantes, netbooks,

meadamente frigoríficos, congeladores, armários de

câmeras digitais, porta-retratos digitais, câmaras digi-

vinho, lava-louças, fogões, placas eléctricas, exaustores

tais, discos compactos e CD-ROMs, discos de vídeo

para cozinhas, utensílios de cozinha eléctricos, fornos,

digital (discos versáteis digitais (DVDs), discos digi-

assadeiras, fornos de microondas, aparelhos de pesa-

tais versáteis de alta densidade (HD-DVD), discos óp-

gem, cafeteiras, moedores de café, cafeteiras eléctri-

ticos de armazenamento, leitores e gravadores portá-

cas, chaleiras, processadores multifuncionais de ali-

teis (aparelhos de som pessoais), rádios para carros,

mentos, batedeiras, misturadoras, trituradoras, aque-

conversores, codificadores, gravadores, redactores, te-

cedores eléctricos para biberões, centrífugadoras, es-

clados, jogos digitais, consolas de jogos, telefones mó-

premedores de fruta, máquinas de cerveja de pressão,

veis, telefones sem fio, ecrãs, rádios-relógio, sistemas

abridores de estanho, facas eléctricas, liquidificadores

hi-fi, gira-discos, amplificadores, gravadores e leitores,

eléctricos, batedeiras eléctricas para uso doméstico,

sintonizadores, alti-falantes, sistemas domésticos de

picadoras de carne, panelas de pressão, vaporizadores

cinema, amplificadores para sistemas domésticos de

de alimentos, pratos quentes e bicos, fogões lentos,

cinema, ecrãs de plasma, projectores de vídeo, softwa-

woks, fritadeiras eléctricas, máquinas de fazer iogurte

re de computador, filmes, sistemas de posicionamento

(iogurteiras), recipientes para fazer gelados e bebidas

global (GPS), artigos informáticos, nomeadamente
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computadores e periféricos de computadores, unida-

e esmaltes para as unhas, preparações para remoção

des centrais de processamento, monitores, impressoras

de vernizes, pó de arroz [maquilhagem]; pó para a

a laser, impressoras multifuncionais, impressoras jacto

maquilhagem, máscara, lápis de olho, máscaras cos-

de tinta, discos rígidos, chaves USB, cartões de memó-

méticas, lápis para delinear os olhos, leite de limpeza,

ria, disquetes, produtos agro-alimentares e bebidas

maquilhagem, preparações cosméticas adelgaçantes;

(alcoólicas e não alcoólicas), veículos, artigos de flori-

preparações para bronzear [cosméticos]; preparações

cultura, tabaco e artigos para fumadores e lembranças,

cosméticas para banhos, cosméticos para cílios, lápis

nomeadamente artigos de madeira, metal, cerâmica,

para uso cosmético, descolorantes para uso em cosmé-

vidro, papel, papelão, couro e imitações de couro, teci-

tica, loções para uso cosmético, lenços impregnados

do ou têxtil, peles, fibras sintéticas, ardósia, cana, cor-

de loções cosméticas, cremes (cosmética), produtos

tiça, junco, vime, chifre, osso, celulóide e sucedâneos

cosméticos para cuidado da pele, pomadas para uso

de todas estas matérias ou em matérias plásticas, re-

cosmético, cosméticos para sobrancelhas; loções capi-

produzindo ou contendo uma reprodução de um mo-

lares, dentifrícos.

numento ou evocando um bairro, cidade, vila, região

[540] 商標 Marca :

ou país (excepto o seu transporte), permitindo aos
clientes ver e comprar esses bens ou serviços por todos
os tipos de meios.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165516
[210] 編號 N.º : N/165514
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18
[730] 申請人 Requerente : SOCI ET E A NON Y M E DES
GALERIES LAFAYETTE

[730] 申請人 Requerente : SOCI ET E A NON Y M E DES

地址 Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 Pa-

GALERIES LAFAYETTE

ris, France

地址 Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 Pa-

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

ris, France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : Serviços de fornecimento de comida e
bebida; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 14

[511]

產品 Produtos : Ligas de metais preciosos; joalharia,
pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; elementos de joalharia; relógios despertadores;
relógios de pulso; brincos de orelhas; broches [joalharia]; correntes [joalharia]; caixas de jóias; colares
[joalharia]; medalhões [joalharia]; ornamentos para
chapéus em metais preciosos; pulseiras [joalharia];

[210] 編號 N.º : N/165515
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18
[730] 申請人 Requerente : SOCI ET E A NON Y M E DES
GALERIES LAFAYETTE
地址 Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

caixas em metal precioso; encaixes [joalharia]; vidros
de relógios; porta-chaves [bugigangas ou berloques];
caixas de relógios; alfinetes de adereço; estátuas em
metais preciosos; pedras preciosas; alfinetes de gravata; arame de metal precioso [joalharia]; objectos de
arte em metais preciosos; botões de punho.
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : Preparações para limpeza, polimento,
decapantes e abrasivas; sabões; perfumaria, nomeadamente perfumes, águas de toilette, água de perfume;
óleos essenciais; cosméticos; preparações para maqui-

[210] 編號 N.º : N/165518

lhagem; fundações para maquilhagem, batons, verniz

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18
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correio; preparação de colunas publicitárias; difusão

GALERIES LAFAYETTE

[distribuição] de amostras; aluguer de tempo para pu-

地址 Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 Pa-

blicidade nos meios de comunicação; compilação de

ris, France

anúncios para utilização como páginas na Internet;

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

compilação de anúncios para utilização como páginas

活動 Actividade : 商業 comercial

Web; fornecimento de espaços publicitários em sites

[511]

類別 Classe : 18

para promoção de bens e serviços; organização de

[511]

產品 Produtos : Couro e suas imitações; estojos para

operações de promoção e publicidade e organização

chaves [marroquinaria], mochilas escolares [marroqui-

de operações de retenção de clientes, incluindo orga-

naria], malas de ferramentas vendidas vazias, sacos de

nização de operações promocionais para incentivar a

compras, sacos de bagagem para viagens, estojos de

fidelização do cliente, associados ou não ao uso de car-

couro ou cartão-couro, correias em couro, vestuário

tão de crédito; serviços de relações públicas; gestão de

para animais de estimação, trelas, açaimes, guarni-

negócios; consultadoria em negócios, informações ou

ções [enfeites] de couro para móveis; peles de animais,

inquéritos comerciais; funções administrativas; assis-

peles; sacos [invólucros, bolsas] de couro para emba-

tência na gestão de negócios; consultoria em organiza-

lagem, estojos para chaves [marroquinaria]; sacos de

ção e gestão de negócios; administração de empresas;

compras em rede e sacos de compras; porta-cartões

gestão do licenciamento de bens e serviços de terceiros

[marroquinaria]; carteiras; bolsas; malas [baús]; malas

(gestão de negócios); consultadoria na gestão de negó-

de viagem; sacos de uso casual; chapéus-de-chuva;

cios; gestão de ficheiros informáticos; gestão de pro-

chapéus-de-sol; bastões de caminhada; chicotes, ar-

gramas de fidelização, incluindo a organização de ope-

reios e selaria; sacos de praia; mochilas; sacos de mão;

rações promocionais para incentivar a fidelização do

sacos de desporto; sacos de campistas, bolsas porta-

cliente, associados ou não ao uso de cartão de crédito;

-bebés; sacos porta-fatos [para viagem]; randsels [mo-

reprodução de documentos; sondagens de opinião;

chilas escolares Japonesas]; pasta porta-documentos

contabilidade; consultoria de gestão de pessoas; recru-

[marroquinaria]; conjuntos de viagem; caixinhas para

tamento de pessoal; compilação de estatísticas; audito-

artigos de toilette; caixas em couro ou em cartão-

ria; contabilidade, elaboração de extractos de contas;

-couro [imitação de couro].

avaliação de clientes; serviços de modelos para fins pu-

[540] 商標 Marca :

blicitários ou de promoção de vendas; serviços de aluguer e venda de espaço publicitário; serviços de venda
online de publicações impressas, livros, revistas, impressos, jornais, textos electrónicos e textos não-electrónicos; serviços de assinatura de jornais [para terceiros]; aluguer de suportes publicitários, espaço e equi-

[210] 編號 N.º : N/165520

pamento (incluindo online através de redes globais de

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

comunicação, incluindo a Internet); decoração de

[730] 申請人 Requerente : SOCI ET E A NON Y M E DES

montras; demonstração de produtos; serviços de leilão;

GALERIES LAFAYETTE

serviços de compras para terceiros (aquisição de bens

地址 Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 Pa-

e serviços para outras empresas); serviços de recolha e

ris, France

organização de notícias on-line; serviços promocio-

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

nais; fornecimento de informações publicitárias e co-

活動 Actividade : 商業 comercial

merciais online ou através de serviços web; estudos e

[511]

類別 Classe : 35

análises de mercado via Internet; promoção de vendas

[511]

服務 Serviços : Publicidade; publicidade on-line numa

[para terceiros]; serviços de informações comerciais e

rede de computadores; publicidade pelo correio (in-

consultoria a consumidores [loja de consultoria ao

cluindo por meios electrónicos); publicidade radiofóni-

consumidor]; apresentação de produtos e serviços em

ca; publicidade pela televisão; publicidade por meio de

todos os meios de comunicação para o retalho; venda

afixação de cartazes; organização de exposições, fei-

a retalho, venda por grosso, venda directa, venda atra-

ras, espectáculos e eventos para fins comerciais ou pu-

vés de encomenda por correio, inclusivé através da In-

blicitários; publicação de textos publicitários; difusão

ternet ou qualquer outro meio de pedido electrónico

de materiais publicitários, publicidade directa pelo

remoto, e que reúne, para outros, incluindo através da
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Internet, de uma variedade de produtos nas seguintes

banheiras (para plantas), tampas para vasos (excepto

áreas: cuidados pessoais, beleza e higiene para huma-

papel), caixas para janelas, tigelas decorativas, calhas,

nos e animais, nomeadamente sabões, dentifrícos, de-

estátuas e estatuetas de pedra, betão ou terracota, fon-

sodorizantes, cremes, loções e champôs, perfumaria,

tes e piscinas, suportes para plantas, treliças, arcos, te-

nomeadamente perfumes, extractos de perfumes, água

las (móveis), suportes para vasos, pufes, suportes para

de toilette e cosméticos, nomeadamente maquilhagem

casacos, porta chapéus-de-chuva, porta-revistas, mó-

e produtos de beleza para a pele e cabelo, roupas, no-

veis de jardim, estandes de flores (móveis), guarda-

meadamente vestuário, roupa íntima feminina para

-sóis, mandris, baús para armazenamento, móveis de-

uso diurno e noturno, calçado, collants, meias, sapa-

corativos, mobiliário, nomeadamente móveis, espe-

tos, botas e pantufas, e acessórios de moda, nomeada-

lhos, molduras e assentos, fragrâncias, purificadores

mente chapelaria, joalharia, cintos, relógios de pulso,

de ar e purificadores, louça, nomeadamente pratos, co-

acessórios para o cabelo (ganchos, bigudis, joalharia,

pos e talheres, roupa de casa, electrodomésticos, no-

arcos, pompons, grampos de cabelo, pentes, bandas de

meadamente frigoríficos, congeladores, armários de

cabelo, bandanas), têxteis, nomeadamente tapeçarias

vinho, lava-louças, fogões, placas eléctricas, exaustores

têxteis, sacos-cama (lençóis), toalhetes têxteis para re-

para cozinhas, utensílios de cozinha eléctricos, fornos,

moção de maquilhagem, redes mosquiteiras, roupa de

assadeiras, fornos de microondas, aparelhos de pesa-

casa, etiquetas de tecido, persianas de tecido, lenços

gem, cafeteiras, moedores de café, cafeteiras eléctri-

de bolso (de tecido), artigos de retrosaria, excepto fios

cas, chaleiras, processadores multifuncionais de ali-

e linhas, marroquinaria, nomeadamente bagagem,

mentos, batedeiras, misturadoras, trituradoras, aque-

conjuntos de viagem, cofres de viagem, etiquetas de

cedores eléctricos para biberões, centrífugadoras, es-

bagagem, sacos, carteiras de bolso, estojos para car-

premedores de fruta, máquinas de cerveja de pressão,

tões, bolsas, pastas porta-documentos, porta-docu-

abridores de estanho, facas eléctricas, liquidificadores

mentos bagagem e artigos de viagem, nomeadamente

eléctricos, batedeiras eléctricas para uso doméstico,

baús e malas de viagem, sacos, sacos de higiene pesso-

picadoras de carne, panelas de pressão, vaporizadores

al, cofres, malas, sacos e capas de vestuário, joalharia,

de alimentos, pratos quentes e bicos, fogões lentos,

instrumentos de relojoaria, artigos de óptica, decora-

woks, fritadeiras eléctricas, máquinas de fazer iogurte

ção de interiores e exteriores, nomeadamente roupa de

(iogurteiras), recipientes para fazer gelados e bebidas

casa, cortinas de rede, cortinas de tecido ou plástico,

geladas, máquinas de chocolate quente, máquinas de

estores em tecido, tapeçarias em tecido, sem ser em te-

pipocas, churrascos eléctricos, arcas eléctricas, máqui-

celagem (capas), capas de proteção para mobiliário, al-

nas para fazer bebidas, aparelhos para cortar alimen-

mofadas de encosto (excepto almofadas de encosto

tos, aparelhos para fazer e fatiar pão, torradeiras, má-

para fins médicos e de aquecimento), capas de almofa-

quinas de waffles, máquinas para fazer tostas, panque-

das, revestimentos têxteis para móveis, coberturas de

cas, conjuntos de fondue, conjuntos de raclette, máqui-

cama, coberturas de mesa, varões e argolas para corti-

nas para fazer pizzas, pedras para cozinhar, máquinas

nas, ganchos para cortinas, rolos, encostos, barras para

para fazer massa, grelhadores, batedeiras para uso do-

cortinas, barras de metal para cortinas, extremidades

méstico, máquinas de costura, máquinas de lavar rou-

e suportes para barras de cortina não metálicas, maça-

pa, secadoras para roupa, unidades de vapor, ferros,

netas não metálicas e maçanetas para móveis não me-

escovas de dentes eléctricas, secadores de cabelo, pin-

tálicas, rendas e bordados, fitas, cordões para cortinas,

ças de ondulação e ferros de alisar, escovas aquecidas,

suportes para cortinas não têxteis, revestimentos para

depiladores, aparelhos de manicure e pedicure, má-

pavimentos e paredes, tapetes e carpetes, molduras,

quinas de barbear eléctricas, aparadores de barba e

quadros, autocolantes, espelhos, obras de arte em me-

cabelo, electroestimuladores, almofadas de massagem,

tais preciosos, madeira, gesso ou plástico, móveis (ob-

aspiradores, aparelhos de limpeza a vapor, polidores

jectos de decoração), caixas, estojos de madeira ou

de parquet, máquinas e aparelhos eléctricos para lava-

plástico, velas, candelabros, cerâmica, vasos, panelas,

gem de carpetes, radiadores eléctricos e a óleo, venti-

tampas para vasos, estátuas e estatuetas de metais pre-

ladores eléctricos para uso pessoal, ar-condicionados,

ciosos, porcelanas, terracota ou vidro, fontes, flores se-

aquecedores de ventoínhas, radiadores de painel, uni-

cas para decoração, candeeiros, abajures, suportes

dades de purificação de ar, artigos de jardinagem, no-

para abajures, tintas e vernizes, corantes, vernizes, re-

meadamente ferramentas manuais para jardinagem,

vestimentos de superfície, terraços, cerâmica, vasos,

regadores e plantadores, artigos de bricolage, nomea-
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damente pregos, caixas de ferramentas, chaves, marte-

[210] 編號 N.º : N/165521

los, chaves de fenda, parafusos e ferrolhos, artigos de

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

puericultura, nomeadamente biberões, carrinhos de

[730] 申請人 Requerente : SOCI ET E A NON Y M E DES

bebé, carrinhos de bebé, berços de bebés, banheiras,

GALERIES LAFAYETTE

artigos para escovas, artigos e aparelhos de ginástica,

地址 Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 Pa-

jogos e brinquedos, artigos de imprensa, nomeada-

ris, France

mente impressos e livros, música, nomeadamente ins-

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

trumentos musicais, artigos de papelaria, telecomuni-

活動 Actividade : 商業 comercial

cações, telefonia (incluindo telefonia móvel), produtos

[511]

類別 Classe : 43

audiovisuais e multimédia, nomeadamente televisores

[511]

服務 Serviços : Serviços de fornecimento de comida e

(monitores de cristal líquido (LCD), plasma, tubo de
raios catódicos), gravadores, alti-falantes, netbooks,

bebida; alojamento temporário.
[540] 商標 Marca :

câmaras digitais, porta-retratos digitais, câmaras digitais, discos compactos e CD-ROMs, discos de vídeo
digital (discos versáteis digitais (DVDs), discos digitais versáteis de alta densidade (HD-DVD), discos ópticos de armazenamento, leitores e gravadores portáteis (aparelhos de som pessoais), rádios para carros,
conversores, codificadores, gravadores, redactores, teclados, jogos digitais, consolas de jogos, telefones móveis, telefones sem fio, ecrãs, rádios-relógio, sistemas

[210] 編號 N.º : N/165522
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18
[730] 申請人 Requerente : 上海瑪瑞莎攝影有限公司
Shanghai Mariasha Photography Co., Ltd.

hi-fi, gira-discos, amplificadores, gravadores e leitores,

地址 Endereço : 中國上海市靜安區北京西路1250號2層

sintonizadores, alti-falantes, sistemas domésticos de

2nd Floor, No. 1250, Beijing West Road, Jing’an Dis-

cinema, amplificadores para sistemas domésticos de

trict, Shanghai City, China

cinema, ecrãs de plasma, projectores de vídeo, softwa-

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

re de computador, filmes, sistemas de posicionamento

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

global (GPS), artigos informáticos, nomeadamente
computadores e periféricos de computadores, unidades centrais de processamento, monitores, impressoras

[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Ser v iços : 攝影；微縮攝影；攝影報道；幼兒園；家
教服務；安排和組織會議；演出製作；遊樂園服務；音樂

a laser, impressoras multifuncionais, impressoras jacto

主持服務；為藝術家提供模特服務。

de tinta, discos rígidos, chaves USB, cartões de memória, disquetes, produtos agro-alimentares e bebidas

[540] 商標 Marca :

(alcoólicas e não alcoólicas), veículos, artigos de floricultura, tabaco e artigos para fumadores e lembranças,
nomeadamente artigos de madeira, metal, cerâmica,
vidro, papel, papelão, couro e imitações de couro, tecido ou têxtil, peles, fibras sintéticas, ardósia, cana, cortiça, junco, vime, chifre, osso, celulóide e sucedâneos
de todas estas matérias ou em matérias plásticas, re-

[210] 編號 N.º : N/165523
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18
[730] 申請人 Requerente : 上海瑪瑞莎攝影有限公司
Shanghai Mariasha Photography Co., Ltd.

produzindo ou contendo uma reprodução de um mo-

地址 Endereço : 中國上海市靜安區北京西路1250號2層

numento ou evocando um bairro, cidade, vila, região

2nd Floor, No. 1250, Beijing West Road, Jing’an Dis-

ou país (excepto o seu transporte), permitindo aos

trict, Shanghai City, China

clientes ver e comprar esses bens ou serviços por todos

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

os tipos de meios.

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[540] 商標 Marca :
[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Ser v iços : 攝影；微縮攝影；攝影報道；幼兒園；家
教服務；安排和組織會議；演出製作；遊樂園服務；音樂
主持服務；為藝術家提供模特服務。
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產品 Produtos : Artigos de joalharia; botões de punho,
molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito
(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais
preciosos; relógios e suas partes; componentes para

[210] 編號 N.º : N/165524

artigos cronométricos; mecanismos para artigos cro-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

nométricos; partes para artigos cronométricos e seus

[730] 申請人 Requerente : 上海瑪瑞莎攝影有限公司

mecanismos; dispositivos de regulação e suas partes

Shanghai Mariasha Photography Co., Ltd.

para artigos cronométricos; molas para artigos crono-

地址 Endereço : 中國上海市靜安區北京西路1250號2層

métricos; molas de rosca para artigos cronométricos;

2nd Floor, No. 1250, Beijing West Road, Jing’an Dis-

cronómetros; relógios de parede e de mesa (artigos

trict, Shanghai City, China

cronométricos); despertadores; pulseiras para relógios,

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

braceletes para relógios, caixas em metais preciosos.

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

類別 Classe : 41

[511]

服務 Ser v iços : 攝影；微縮攝影；攝影報道；幼兒園；家

[540] 商標 Marca :

教服務；安排和組織會議；演出製作；遊樂園服務；音樂
主持服務；為藝術家提供模特服務。

[300] 優先權 P r i o r i d a d e : 2019/09/23，瑞士 S u í ç a，編號
N.º 12455/2019

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165538
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18
[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

[210] 編號 N.º : N/165525

國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18
[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA
地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glane, Suica

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 electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos

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

類別 Classe : 6

[511]

產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas.

[540] 商標 Marca :

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 :

[300] 優先權 P r i o r i d a d e : 2019/09/23，瑞士 S u í ç a，編號
N.º 12455/2019
[210] 編號 N.º : N/165539
[210] 編號 N.º : N/165526

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia
Pty Ltd

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA
地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Gla-

地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85

ne, Suica

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

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

類別 Classe : 14

[511]

類別 Classe : 28
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產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

[210] 編號 N.º : N/165562

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos

[730] 申請人 Requerente : 東平國際投資有限公司

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem

地址 Endereço : 澳門和樂圍5至43號宏佳工業大廈10樓

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os

A座

mesmos.

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[540] 商標 Marca :

segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : 以牛肉、蝦、豬肉、雞作為成份之一製成
的點心；中式點心（成份以肉為主）；冷藏點心（成份以

[210] 編號 N.º : N/165540

肉為主）；豬、雞、牛、魚肉作成份之一製成的肉丸；魚製

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

食品；豬、雞、牛、魚肉之醃製食品；食用油和油脂；肉；

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia

魚；家禽；肉湯；湯；湯料；濃肉汁；豆腐；豬肉食品；罐裝

Pty Ltd

食品；貝殼類動物（非活）；蝦（非活）；魚（非活）；醃製

地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85

蔬菜；醃製水果；醃製塊菌。

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia
國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

[540] 商標 Marca :

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 electrónicas, 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

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、綠色、黑色、啡色，如
圖所示。

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os
mesmos.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165563
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19
[730] 申請人 Requerente : 東平國際投資有限公司
地址 Endereço : 澳門和樂圍5至43號宏佳工業大廈10樓
A座

[210] 編號 N.º : N/165541

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/18

segundo as leis de Macau

[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 comercial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : 茶，咖啡；未烘過的咖啡；咖啡飲料；茶
飲料；麵包；穀類製品；甜食；麵條；調味品；麵粉製品；

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

食用澱粉；玉米麵；食鹽；芥末；醋；豆醬（調味品）；佐料

[511]

類別 Classe : 28

（調味品）辣椒醬；酸辣醬；芥末醬；辣椒汁；辣椒粉；辣

[511]

產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

椒油；蒜蓉辣椒醬；醬油；醋；胡椒粉；調味料；調味品；

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de

調味醬；調味用香料；食用香料；調味肉汁。

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos

[540] 商標 Marca :

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 :
[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、綠色、黑色、啡色，如
圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/165564

[210] 編號 N.º : N/165566

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

[730] 申請人 Requerente : 東平國際投資有限公司

[730] 申請人 Requerente : 東平國際投資有限公司

5213

地址 Endereço : 澳門和樂圍5至43號宏佳工業大廈10樓

地址 Endereço : 澳門和樂圍5至43號宏佳工業大廈10樓

A座

A座

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

segundo as leis de Macau

segundo as leis de Macau

活動 Actividade : 商業 comercial

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

類別 Classe : 35

[511]

類別 Classe : 30

[511]

服務 Serviços : 新鮮、冰鮮、急凍肉類零售及批發服務；

[511]

產品 Produtos : 茶，咖啡；未烘過的咖啡；咖啡飲料；茶

零售商店；超級市場零售服務；雜貨零售服務；食品零售

飲料；麵包；穀類製品；甜食；麵條；調味品；麵粉製品；

服務；商業經營；為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務

食用澱粉；玉米麵；食鹽；芥末；醋；豆醬（調味品）；佐料

為目的之服務；電腦網路線上廣告；廣告；張貼廣告；戶

（調味品）辣椒醬；酸辣醬；芥末醬；辣椒汁；辣椒粉；辣

外廣告；市場營銷；廣告宣傳；自動售貨機出租；為零售目

椒油；蒜蓉辣椒醬；醬油；醋；胡椒粉；調味料；調味品；

的在通訊媒體上展示商品；替他人推銷；為他人提供促

調味醬；調味用香料；食用香料；調味肉汁。

銷活動；代理進出口服務；特許經營的商業管用。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、綠色、黑色、啡色，如

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

圖所示。

[210] 編號 N.º : N/165567
[210] 編號 N.º : N/165565
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19
[730] 申請人 Requerente : The Hongkong Land Company,
Limited

[730] 申請人 Requerente : 東平國際投資有限公司

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

地址 Endereço : 澳門和樂圍5至43號宏佳工業大廈10樓

Connaught Place, Hong Kong

A座

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

segundo as leis de H.K.

segundo as leis de Macau

活動 Actividade : 商業 comercial

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : 以牛肉、蝦、豬肉、雞作為成份之一製成
的點心；中式點心（成份以肉為主）；冷藏點心（成份以
肉為主）；豬、雞、牛、魚肉作成份之一製成的肉丸；魚製
食品；豬、雞、牛、魚肉之醃製食品；食用油和油脂；肉；
魚；家禽；肉湯；湯；湯料；濃肉汁；豆腐；豬肉食品；罐裝
食品；貝殼類動物（非活）；蝦（非活）；魚（非活）；醃製
蔬菜；醃製水果；醃製塊菌。

[511]

類別 Classe : 19

[511]

產品 P ro duto s : 非金屬建築物；可移動的非金屬建築
物；游泳池（非金屬結構）；非金屬紀念碑；建築玻璃；合
成材料製成的路標板和路標條；不發光、非機械的非金
屬信號板；溜冰場（非金屬結構）；不發光、非機械的非
金屬路牌；不發光、非機械的非金屬標誌；水族池（建築
物）；不發光非金屬信號台；非金屬簡易小浴室。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165570
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19
[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黃色、藍色、白色、黑
色，如圖所示。

[730] 申請人 Requerente : The Hongkong Land Company,
Limited
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地址 Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8

[210] 編號 N.º : N/165577

Connaught Place, Hong Kong

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

[730] 申請人 Requerente : 王尊侃

segundo as leis de H.K.

Wang, Tsun-Kan

活動 Actividade : 商業 comercial

地址 Endereç o : 中國臺灣臺北市松山區民生東路五段

[511]

類別 Classe : 37

41 號 5 樓之 1

[511]

服務 Serviços : 室內裝璜修理；電器設備的安裝，保養和

5F.-1, No. 41, Sec. 5, Minsheng E. Rd., Songshan Dist.,

維修；清潔建築物（外部）；建築結構監督；修復建築物；

Taipei City 105, Taiwan, China

敷石膏、塗灰泥；清潔建築物（內部）；清洗窗戶；商業攤

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

位及商店的建築；建築施工監督；建築信息；維修信息；

[511]

類別 Classe : 41

工程進度查核；拆除建築物；建築設備出租；屋頂修復；

[511]

服務 Ser v iç os : 籌辦教育或娛樂競賽；舉辦教育競賽；

室內外油漆；空調設備的安裝，保養和維修；建築設備的

舉辦娛樂競賽；舉辦運動競賽；運動會競賽計時；選美

安裝及維修；辦公室機器和設備的安裝，保養和維修；

競賽安排；各種動物競技比賽；舉辦賽車；安排及舉行會

採石；建築物隔熱隔音；建築；裝飾性的室內粉刷服務；

議；安排及舉行大型會議；安排及舉行學術討論會；安排

室內裝潢；供暖設備的安裝，保養和維修；火警設備的安

及舉行面對面的教育討論會；安排及舉行研討會；安排

裝，保養和維修；防盜報警系統的安裝，保養和維修；保

及舉行座談會；安排及舉行講習會；舉辦各種講座；籌辦

險櫃的保養和修理；建築物及其他建築的項目管理；建築

文化或教育目的之展覽；影展；休閒育樂活動規劃；派對

管理服務。

籌劃（娛樂）；舞會安排；舉辦頒獎活動；安排及舉行音

[540] 商標 Marca :

樂會；籌辦表演（經理人服務）；代售各種活動展覽比賽
入場券；娛樂票務代理服務；表演座位預訂；舉辦娛樂運
動及文化活動；舉辦娛樂活動；舉辦運動活動；舉辦文化
活動；為娛樂目的籌辦時裝表演；舉辦人體彩繪活動；籌
辦角色扮演的娛樂活動；影片製作；除廣告片外的影片
製作；影片發行；錄影片製作；錄影片發行；碟影片製作；

[210] 編號 N.º : N/165571
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19
[730] 申請人 Requerente : The Hongkong Land Company,
Limited
地址 Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8
Connaught Place, Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída
segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : 備辦宴席；宴會服務；預訂臨時住所；會

碟影片發行；影片錄影片碟影片之製作；唱片製作；唱片
發行；錄音帶製作；錄音帶發行；伴唱帶製作；伴唱帶發
行；電台音樂節目策劃；電台音樂節目製作；廣播節目製
作；廣播娛樂節 目製作；電視音樂節目策劃；電視娛樂節
目製作；電視節目製作；電視娛樂節目之策劃製作；除廣
告目的外的劇本編寫；電影劇本編寫；劇本改編；錄影帶
編輯；錄影帶錄製；錄影帶剪輯；音樂 錄製；音樂製作；
唱片錄音服務；配音；表演節目製作；戲劇製作；配字幕；
音樂作曲服務；歌曲寫作；為活動提供錄影編輯服務；除
廣告片外的影片導演。
[540] 商標 Marca :

議室出租；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；飯店；寄宿
處預訂；旅館預訂；在線預訂臨時住宿服務；在線預訂酒
店；在線預訂供膳寄宿處；在線預訂餐飲服務；流動飲
食供應；餐飲服務；提供餐飲；提供食物服務（堂食及外
賣）；提供飲料服務（堂食及外賣）；餐館；餐廳；餐廳服
務；自助餐廳；自助餐廳服務；快餐店；快餐店服務；酒廊
服務；酒吧服務；雞尾酒廊服務，小食店；小食店服務；咖
啡館；咖啡廳；咖啡廳服務；茶館；茶室服務；提供食物和
飲料的服務；食堂；熟食店；提供及/或出租房間，場所，
儀器及/或設備，以進行聚會，典禮，宴會，社交活動，比
賽，展覽，表演，研討會和會議。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165581
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19
[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司
BA I DU ON L I N E N ET WOR K T EC H NOL OGY
(BEIJING) CO., LTD.
地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三
層
3/F Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Haidian District, Beijing, China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 42

[511]

類別 Classe : 9

[511]

服務 Serviços : 替他人研究和開發新產品；技術研究；計

[511]

產品 P rodutos : 遙控裝置；運載工具用電池；計算機程

算機軟件設計；計算機硬件設計和開發諮詢；軟件即服務

序（可下載軟件）；計算機硬件；黑匣子（數據記錄儀）；

（S a a S）；平臺即服務（Pa a S）；氣象信息；車輛性能檢

人臉識別設備；傳感器；便攜式遙控阻車器；電子防盜裝

測；工業品外觀設計；地圖繪製服務；展覽場館設計；計

置；電子芯片卡；微芯片；微控制器；視頻顯示屏；已錄製

算機軟件更新；替他人創建和維護網站；計算機病毒的

的或可下載的計算機軟件平臺；雷達設備；運載工具用

防護服務；提供互聯網搜索引擎；電子數據存儲；通過網

後視攝像頭；運載工具駕駛和控制模擬器；微芯片（計算
機硬件）；傳感器；液晶顯示屏；機動車輛用充電裝置；可

站提供計算機技術和編程信息；雲計算。
[540] 商標 Marca :

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（G P S）設備；數據處
理設備；計算機外圍設備；便攜式媒體播放器；運載工具

[210] 編號 N.º : N/165584

用自動轉向裝置；運載工具用無綫電設備；運載工具輪胎

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

低壓自動指示器。

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

[540] 商標 Marca :

BA I DU ON L I N E N ET WOR K T EC H NOL OGY
(BEIJING) CO., LTD.
地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三
層

[210] 編號 N.º : N/165582

3/F Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Hai-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

dian District, Beijing, China

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

BA I DU ON L I N E N ET WOR K T EC H NOL OGY

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

(BEIJING) CO., LTD.

[511]

類別 Classe : 9

地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

[511]

產品 P ro d ut o s : 可下載的影像文件；可下載的計算機

層

應用軟件；電子出版物（可下載）；計算機程序（可下載

3/F Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Hai-

軟件）；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；全球定位系統

dian District, Beijing, China

（GP S）設備；數據處理設備；計算機外圍設備；便攜式

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

媒體播放器；運載工具駕駛和控制模擬器；運載工具用自

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

動轉向裝置；運載工具用無綫電設備；運載工具用導航儀

[511]

類別 Classe : 12

器（隨載計算機）；運載工具輪胎低壓自動指示器；軌迹

[511]

產品 Produtos : 無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）；遙控運

球（計算機外圍設備）；手機用可下載的表情符號；可下

載工具（非玩具）；手推車；運載工具用輪胎；水上運載

載的計算機遊戲軟件；數據手套；投影鍵盤；筆記本電腦

工具；架空運輸設備；小汽車；電動運載工具；空中運載

專用支架；哇音踏板；電源插座；壓電傳感器；耳機用耳

工具；運載工具防盜報警器；運載工具內裝飾品。

墊；安全監控機器人；具有人工智能的人形機器人；計算

[540] 商標 Marca :

機硬件；人臉識別設備；雷達設備；運載工具用後視攝像
頭；傳感器；遙控裝置；液晶顯示屏；微芯片（計算機硬
件）；電子防盜裝置；機動車輛用充電裝置；便攜式遙控
阻車器。

[210] 編號 N.º : N/165583

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19
[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司
BA I DU ON L I N E N ET WOR K T EC H NOL OGY
(BEIJING) CO., LTD.
地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三
層

[210] 編號 N.º : N/165585

3/F Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Hai-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

dian District, Beijing, China

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

BA I DU ON L I N E N ET WOR K T EC H NOL OGY

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

(BEIJING) CO., LTD.
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地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

Ro om 701, 7t h F lo or, No. 32, Dong z hong St re et,

層

Dongcheng District, Beijing, China

3/F Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Hai-

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

dian District, Beijing, China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

類別 Classe : 9

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos,

[511]

類別 Classe : 12

[511]

產品 P rodutos : 運載工具用輪胎；水上運載工具；架空

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

運輸設備；小汽車；遙控運載工具（非玩具）；無人駕駛

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

汽車；電動運載工具；空中運載工具；運載工具防盜報警

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos

器；運載工具內裝飾品；自動駕駛汽車；送貨用無人機；

para condução, distribuição, transformação, acumula-

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

小型遙控攝影無人機；裝有起重機的卡車；車輛引擎蓋

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de

鎖銷；自平衡電動獨輪車；自平衡滑板；寵物推車；直升

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação,

機。

transmissão, reprodução ou processamento de sons,

[540] 商標 Marca :

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e descarregáveis, 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, má-

[210] 編號 N.º : N/165586

quinas de calcular, equipamento para processamento

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

de dados; dispositivos informáticos periféricos; fatos

[730] 申請人 Requerente : 百度在綫網絡技術(北京)有限公司

de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de ou-

BA I DU ON L I N E N ET WOR K T EC H NOL OGY

vidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho e

(BEIJING) CO., LTD.

natação, luvas para mergulho, aparelhos de respiração

地址 Endereço : 北京市海澱區上地十街10號百度大厦三

para a natação subaquática; programas de computa-

層

dor; software para processamento electrónico de paga-

3/F Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Hai-

mentos de e para terceiros; software de autenticação;

dian District, Beijing, China

software fornecido através da Internet; software infor-

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

mático para entretenimento interactivo, que permitam

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

aos usuários a personalização de experiências de exi-

[511]

類別 Classe : 42

bição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar a exi-

[511]

服務 Serviços : 平臺即服務（PaaS）；計算機系統遠程監

bição de performances de elementos de áudio, vídeo

控；軟件即服務（S a a S）；數據加密和解碼服務；用于安

e audiovisuais; software de mensagens instantâneas;

全網絡操作的軟件開發；為保護數據進行計算機安全威

software de partilha de ficheiros; software de comuni-

脅分析；計算機軟件設計；計算機硬件設計和開發諮詢；

cação para a partilha electrónica de dados, áudio, ima-

電子數據存儲；雲計算；計算機軟件維護和更新；地圖繪

gens e gráficos através de redes informáticas, móveis,

製服務。

sem-fios, e de telecomunicações; software informático

[540] 商標 Marca :

sob a forma de uma aplicação para dispositivos 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 transmissão electrónica
de informações, dados, documentos, voz, e imagens

[210] 編號 N.º : N/165595

através da Internet; software descarregável para per-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

mitir aos utilizadores participarem em reuniões e

[730] 申請人 Requerente : 北京紅馬傳媒文化發展有限公司

aulas pela Internet, com acesso a dados, documentos,

Beijing Pony Media Culture Development Co., Ltd.

imagens e software de aplicações através de um na-

地址 E ndere ç o : 中國北京市東城區東中街32號樓7層

vegador da web; software descarregável para aceder,

701

visualizar, e controlar remotamente computadores e
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redes informáticas; software de computação em nuvem

tadores portáteis; computadores tablet; assistentes

descarregável; software descarregável baseado em

pessoais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de

computação em nuvem; software de computador (in-

telecomunicações; esteiras para o rato; conjuntos por-

cluindo software descarregável a partir da Internet);

táteis para telemóvel; acessórios para telemóveis; tele-

programas e software informático, electrónico e de

móveis; smartphones; câmaras digitais; baterias, carre-

videojogos (incluindo software descarregável a partir

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas;

da Internet); aplicativos de computador para a difusão

servidores informáticos; aparelhos para codificar e

de vídeos, músicas e imagens; software informático

descodificar sinais; aparelhos e instrumentos para

descarregável para difusão de áudio, vídeo e conteúdo

comunicação de dados, comunicação por satélite e te-

multimédia em telemóveis, tabletes, dispositivos mó-

lecomunicações; instrumentos e software informático

veis, computadores e televisões; aplicações de software

para comunicação com redes de computadores e sítios

para a difusão de áudio, vídeo e conteúdo multimédia

na rede; monitores para exibição; hardware de com-

em telemóveis, tabletes, dispositivos móveis, com-

putador para uso na transmissão, recepção, exibição e

putadores e televisões; software informático para a

manipulação de textos, vídeos e dados de vídeo, áudio

difusão de conteúdo audiovisual e multimédia através

e dados de áudio, fotografias e outros conteúdos multi-

da internet e redes de comunicação global; software

média; leitores de media digital; aparelhos protectores;

para pesquisa, organização, e recomendação de con-

hardware para ligação a redes informáticas e de tele-

teúdos de multimédia; filmes descarregáveis e shows

comunicações; adaptadores, comutadores, dispositivos

de televisão; desenhos animados e filmes; dispositivos

de encaminhamento e centrais de redes informáticas;

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio,

modems e cartões e dispositivos de comunicação sem

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando

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

programas e conteúdos multimédia de entretenimento;

putadores; hardware e firmware; dispositivos de extin-

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

ção de fogo; sistemas de navegação para automóveis;

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma

discos compactos; câmaras de segurança; unidades

base de dados informática); música digital (descarregá-

móveis de radiodifusão e teledifusão; equipamento de

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

teledifusão; aparelhos de televisão; câmaras; câma-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas

ras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes,;

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

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

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

para equipamento de telecomunicações e electrónico;

ções no domínio de negócios comerciais, comércio

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo

electrónico, tecnologias de informação, computação

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão

débito, de pagamento e de identificação codificados ou

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças;

magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leitores

semicondutores; circuitos integrados semicondutores,

de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) para

chips de memória semicondutores; controladores de

impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigi-

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

lância de bebés; dispositivos para videovigilâncias de

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

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

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

dificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; software

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores;

de edição de vídeo, imagens e áudio; máquinas de ven-

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos

das de bilhetes e máquinas de distribuição automática

integrados]; chips de computador; unidades centrais

de bilhetes; aparelhos de reconhecimento facial; capas

de processamento (CPU); chips de computador RISC-

para smartphones; aparelhos para o registo do tempo;

-V e unidades centrais de processamento; chips de

balanças, sem ser para uso médico; tudo incluído na

computador e unidades centrais de processamento

classe 9.

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos;
cartões de memória para máquinas de videojogos;
computadores portáteis (notebooks); computadores
portáteis (laptops), computadores portáteis, compu-

[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/165599

informação, sites e recursos em redes informáticas;

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

disponibilização de motores de pesquisa na internet;

[730] 申請人 Requerente : 北京紅馬傳媒文化發展有限公司

alojamento de aplicações de software para a procura e

Beijing Pony Media Culture Development Co., Ltd.

recuperação de informação de bases de dados e redes

地址 E ndere ç o : 中國北京市東城區東中街32號樓7層

informáticas; serviços informáticos relacionados com

701

o fornecimento de serviços de ligação directa entre

Ro om 701, 7t h F lo or, No. 32, Dong z hong St re et,

utilizadores de computadores para troca de dados;

Dongcheng District, Beijing, China

pesquisa e desenvolvimento relacionado com semicon-

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

dutores, circuitos integrados semicondutores, chips de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

memória semicondutores, controladores de memória

[511]

類別 Classe : 42

semicondutoras, circuitos integrados de memória se-

[511]

服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos

micondutores, chips processadores semicondutores,

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os

processadores semicondutores, microcontroladores,

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais;

unidades (electrónicas) microcontroladores, microcon-

concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

troladores de baixa tensão, chips [circuitos integrados],

re; computação em nuvem; serviços de fornecimento

chips de computador, unidades centrais de processa-

de alojamento em nuvem; prestação de utilização

mento (CPU), chips de computador RISC-V e unida-

temporária de software não-descarregável em nuvem

des centrais de processamento, chips de computador e

e software de computação em nuvem; fornecimento

unidades centrais de processamento com conjuntos de

de sistemas informáticos virtuais e ambientes infor-

instruções; concepção de computadores, computado-

máticos virtuais através de computação em nuvem;

res portáteis (“notebooks”), computadores portáteis

software como serviço [SaaS]; serviços informáticos

(“laptops”), computadores portáteis e computadores

relacionados com a transmissão de informação, dados,

de mão; concepção de assistentes pessoais digitais

documentos, e imagens através da Internet; serviços

(PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção

informáticos relacionados com a provisão de um aces-

de telemóveis e smartphones; concepção de câmaras

so em linha a base de dados interactivas apresentando

digitais; serviços de computadores; serviços informá-

programação de filmes, pré-visualizações, trailers,

ticos relacionados com a procura personalizável em

actividades desportivas, concertos, notícias sobre

bases de dados informáticas e websites; programação

celebridades e entretenimento e outras informações

de computadores; serviços de integração de sistemas

relacionadas; provedor de serviços de aplicação [ASP],

informáticos; análise informática; programação de

nomeadamente, alojamento de aplicações de software

computadores para a defesa contra vírus; serviços de

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

sof t wa re de si stema s de c omput ador; desig n de

cação [ASP] para a prestação de software na área de

software; design de sistemas de computador; concepção e

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

desenvolvimento de páginas Web; alojamento de web-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências,

sites; alojamento de aplicações; consultoria em softwa-

e processamento de voz e chamadas à base da web;

re; codificação e descodificação de sinais informáticos

fornecimento de software em linha não descarregável

e electrónicos; conversão de dados ou documentos

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações

de suporte físico para formato eletrónico; serviços

de software; fornecimento de um website apresentan-

informáticos relacionados com a certificação de tran-

do tecnologia que permita os usuários a partilharem

sacções comerciais e a preparação de relatórios em re-

informações e aconselhamento; serviços informáticos,

lação sobre as mesmas; serviços de informações sobre

nomeadamente, criação de uma comunidade on-line

computadores e redes informáticas; fornecimento de

onde utilizadores registados podem participar em dis-

programas de gestão de riscos de segurança informáti-

cussões, recolher reacções dos seus pares, constituir

ca; serviços de informação, conhecimento, e testes em

comunidades virtuais, participar em serviços de redes

matéria de segurança informática; serviços de garan-

sociais, e partilhar documentos; provisão online de

tia de qualidade; serviços de segurança para controlo

software informático não descarregável e aplicações

de acesso a computadores (serviços de segurança de

informáticas para a difusão de materiais de áudio,

computador), redes electrónicas e bases de dados;

materiais de vídeo, vídeos, música e imagens; serviços

segurança da transmissão de dados e de transacções

informáticos relacionados com a criação de índices de

através de redes informáticas; consultadoria na área
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de segurança de dados; consultadoria tecnológica em

[511]

5219

產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos,

relação a segurança de telecomunicações; serviços de

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

segurança de redes de comunicação informatizada;

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

fornecimento de informações nas áreas da Internet,

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

world wide web e segurança de redes informáticas de

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos

comunicações; serviços de consultadoria na área da

para condução, distribuição, transformação, acumula-

Internet, rede informática mundial e segurança de re-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de

des de comunicação informatizadas, serviços de segu-

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação,

rança informática; serviços de autenticação para segu-

transmissão, reprodução ou processamento de sons,

rança informática; serviços informáticos relacionados

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

com a autenticação online de assinaturas electrónicas;

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes de

backup externo de dados; armazenamento electrónico

gravação digital ou suportes de registo analógico vir-

de dados; informações sobre tecnologia e programação

gens e suporte de armazenamento digitais; suportes de

informáticas através de um website; aluguer de softwa-

registo magnético, discos acústicos; mecanismos para

re de entretenimento; serviços de cartografia; serviços

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, má-

de assistência técnica (consultadoria técnica) relacio-

quinas de calcular, equipamento para processamento

nados com software e aplicações de computador on-

de dados; dispositivos informáticos periféricos; fatos

-line, por correio electrónico e por telefone; assessoria

de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de ou-

em tecnologia informática prestada a utilizadores da

vidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho e

Internet através de uma linha directa de apoio; pres-

natação, luvas para mergulho, aparelhos de respiração

tação de informações técnicas a pedido explícito de

para a natação subaquática; programas de computa-

utilizadores finais por meio telefónico ou de uma rede

dor; software para processamento electrónico de paga-

informática mundial; estudos de projectos técnicos;

mentos de e para terceiros; software de autenticação;

serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços

software fornecido através da Internet; software infor-

de arquitectura e design; design de interiores de edifí-

mático para entretenimento interactivo, que permitam

cios, escritórios e apartamentos; conceção e desenvol-

aos usuários a personalização de experiências de exi-

vimento de produtos multimédia; plataformas como

bição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar a exi-

um serviço [PaaS]; actualização de software; conversão

bição de performances de elementos de áudio, vídeo

de programas e dados informáticos, excepto conversão

e audiovisuais; software de mensagens instantâneas;

física; manutenção de software informático em maté-

software de partilha de ficheiros; software de comuni-

ria de segurança informática e da prevenção de riscos

cação para a partilha electrónica de dados, áudio, ima-

informáticos; serviços de consultadoria, informação e

gens e gráficos através de redes informáticas, móveis,

assessoria em relação aos serviços acima mencionados;

sem-fios, e de telecomunicações; software informático

tudo incluído na Classe 42.

sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis

[540] 商標 Marca :

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 transmissão electrónica
de informações, dados, documentos, voz, e imagens

[210] 編號 N.º : N/165600

através da Internet; software descarregável para per-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

mitir aos utilizadores participarem em reuniões e

[730] 申請人 Requerente : 北京紅馬傳媒文化發展有限公司

aulas pela Internet, com acesso a dados, documentos,

Beijing Pony Media Culture Development Co., Ltd.

[511]

imagens e software de aplicações através de um na-

地址 E ndere ç o : 中國北京市東城區東中街32號樓7層

vegador da web; software descarregável para aceder,

701

visualizar, e controlar remotamente computadores e

Ro om 701, 7t h F lo or, No. 32, Dong z hong St re et,

redes informáticas; software de computação em nuvem

Dongcheng District, Beijing, China

descarregável; software descarregável baseado em

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

computação em nuvem; software de computador (in-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

cluindo software descarregável a partir da Internet);

類別 Classe : 9

programas e software informático, electrónico e de

5220
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videojogos (incluindo software descarregável a partir

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas;

da Internet); aplicativos de computador para a difusão

servidores informáticos; aparelhos para codificar e

de vídeos, músicas e imagens; software informático

descodificar sinais; aparelhos e instrumentos para

descarregável para difusão de áudio, vídeo e conteúdo

comunicação de dados, comunicação por satélite e te-

multimédia em telemóveis, tabletes, dispositivos mó-

lecomunicações; instrumentos e software informático

veis, computadores e televisões; aplicações de software

para comunicação com redes de computadores e sítios

para a difusão de áudio, vídeo e conteúdo multimédia

na rede; monitores para exibição; hardware de com-

em telemóveis, tabletes, dispositivos móveis, com-

putador para uso na transmissão, recepção, exibição e

putadores e televisões; software informático para a

manipulação de textos, vídeos e dados de vídeo, áudio

difusão de conteúdo audiovisual e multimédia através

e dados de áudio, fotografias e outros conteúdos multi-

da internet e redes de comunicação global; software

média; leitores de media digital; aparelhos protectores;

para pesquisa, organização, e recomendação de con-

hardware para ligação a redes informáticas e de tele-

teúdos de multimédia; filmes descarregáveis e shows

comunicações; adaptadores, comutadores, dispositivos

de televisão; desenhos animados e filmes; dispositivos

de encaminhamento e centrais de redes informáticas;

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio,

modems e cartões e dispositivos de comunicação sem

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando

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

programas e conteúdos multimédia de entretenimento;

putadores; hardware e firmware; dispositivos de extin-

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

ção de fogo; sistemas de navegação para automóveis;

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma

discos compactos; câmaras de segurança; unidades

base de dados informática); música digital (descarregá-

móveis de radiodifusão e teledifusão; equipamento de

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

teledifusão; aparelhos de televisão; câmaras; câma-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas

ras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes,;

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

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

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

para equipamento de telecomunicações e electrónico;

ções no domínio de negócios comerciais, comércio

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo

electrónico, tecnologias de informação, computação

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão

débito, de pagamento e de identificação codificados ou

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças;

magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leitores

semicondutores; circuitos integrados semicondutores,

de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) para

chips de memória semicondutores; controladores de

impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigi-

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

lância de bebés; dispositivos para videovigilâncias de

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

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

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

dificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; software

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores;

de edição de vídeo, imagens e áudio; máquinas de ven-

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos

das de bilhetes e máquinas de distribuição automática

integrados]; chips de computador; unidades centrais

de bilhetes; aparelhos de reconhecimento facial; capas

de processamento (CPU); chips de computador RISC-

para smartphones; aparelhos para o registo do tempo;

-V e unidades centrais de processamento; chips de

balanças, sem ser para uso médico; tudo incluído na

computador e unidades centrais de processamento

classe 9.

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos;

[540] 商標 Marca :

cartões de memória para máquinas de videojogos;
computadores portáteis (notebooks); computadores
portáteis (laptops), computadores portáteis, computadores portáteis; computadores tablet; assistentes
pessoais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de
telecomunicações; esteiras para o rato; conjuntos por-

[210] 編號 N.º : N/165610

táteis para telemóvel; acessórios para telemóveis; tele-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

móveis; smartphones; câmaras digitais; baterias, carre-

[730] 申請人 Requerente : 梁民灝
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[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

地址 Endereço : 澳門俊秀圍，11，俊秀大廈，地下B

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

樓A座

活動 Actividade : 商業 comercial

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[511]

類別 Classe : 28

segundo as leis de Macau

[511]

產品 Produtos : 玩具。

活動 Actividade : 商業 comercial

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 P rodutos : 水（飲料）、水飲料；清涼飲料；水果飲
料；蔬菜汁；乳清飲料。

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，橙色，如圖所示。
[210] 編號 N.º : N/165611

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19
[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司
地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10
樓A座

[210] 編號 N.º : N/165614
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19
[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

segundo as leis de Macau

樓A座

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 化妝品，香皂；人體用清潔劑；非人體用
清潔劑；牙膏，香料；香水；線香；香末；空氣芬香劑；假
指甲；假睫毛；口氣清新劑；寵物用除臭劑。

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 化妝品；肥皂；牙膏；香料；薰香料；假指
甲；假睫毛；口氣清新劑；動物用除臭劑。

[540] 商標 Marca :
[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。
[210] 編號 N.º : N/165612

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19
[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司
地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

[210] 編號 N.º : N/165615

樓A座

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

segundo as leis de Macau

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

活動 Actividade : 商業 comercial

樓A座

[511]

類別 Classe : 5

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[511]

產品 Produtos : 營養補充品；藥劑；醫療用食療飲品；醫

segundo as leis de Macau

療用食療食品；嬰兒食品；動物用營養補充品。

活動 Actividade : 商業 comercial

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 營養補充品；藥劑。

[540] 商標 Marca :
[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。
[210] 編號 N.º : N/165613
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。
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[210] 編號 N.º : N/165616

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/19

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

司（調味品），調味用香料，飲用冰，非醫用保健品（營養

樓A座

食品）。

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[540] 商標 Marca :

segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 P rodutos : 水（飲料）、水飲料；清涼飲料；水果飲
料；蔬菜汁；乳清飲料。

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165626
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20
[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
[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

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

[210] 編號 N.º : N/165624

活動 Actividade : 商業 comercial

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20
[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

[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 P ro duto s : 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

工業大廈第3期5樓X
國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

segundo as leis de Macau

司（調味品），調味用香料，飲用冰，非醫用保健品（營養

活動 Actividade : 商業 comercial

食品）。

[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 P ro duto s : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

[540] 商標 Marca :

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙
司（調味品），調味用香料，飲用冰，非醫用保健品（營養
食品）。
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165627
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20
[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
[210] 編號 N.º : N/165625
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20
[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司
地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成
工業大廈第3期5樓X
國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

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 :
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[210] 編號 N.º : N/165628

[511]
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產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。

地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

[540] 商標 Marca :

工業大廈第3期5樓X
國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 P ro duto s : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

[210] 編號 N.º : N/165631

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

司（調味品），調味用香料，飲用冰，非醫用保健品（營養

地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

食品）。

工業大廈第3期5樓X
國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[540] 商標 Marca :

segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 廣告，實業管理，實業經營，辦公事務。

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165629
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20
[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

[210] 編號 N.º : N/165634
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20
[730] 申請人 Requerente : WAGYUMAFIA Inc.
地址 Endereço : 18-21-508, 4-chome, Minamiaoyama,

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 P ro duto s : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

Minato-ku, Tokyo 107-0062, Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

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

[511]

類別 Classe : 43

司（調味品），調味用香料，飲用冰，非醫用保健品（營養

[511]

服務 Serviços : 餐館服務，餐飲服務，備辦宴席。

食品）。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165635
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20
[730] 申請人 Requerente : Vegas Fashion SA
[210] 編號 N.º : N/165630

地址 Endereço : c/o Avv. Stefano Camponovo, Via Pio-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

da 5, 6900 Lugano, Switzerland

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成
[511]

類別 Classe : 25

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[511]

產品 Produtos : 服裝，鞋，帽；壓縮服裝，壓縮長褲及短

segundo as leis de Macau
[511]

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

工業大廈第3期5樓X

褲，壓縮褲子，短的壓縮褲。五分壓縮褲及七分壓縮褲，

活動 Actividade : 商業 comercial

壓縮連褲襪，壓縮長及短緊腿褲，壓縮袖套及腿套，壓縮

類別 Classe : 5

背心，壓縮運動服，壓縮長袖和短袖上衣，所有上述商品
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活動 Actividade : 商業 comercial

運動短襪及長襪；睡衣；打底服，褲，短褲，連褲襪，緊腿

[511]

類別 Classe : 3

褲，袖套及腿套，背心，運動服及上衣；非矯形用鞋墊。

[511]

產品 Produtos : 非醫用漱口劑，個人用除臭劑，清潔假牙

[540] 商標 Marca :

用製劑，假牙清洗劑，口氣清新噴灑劑，個人或動物用除
臭劑，寵物用除臭劑。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165636
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20
[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.
地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort,

[210] 編號 N.º : N/165655

The Netherlands

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[730] 申請人 Requerente : 宸龍國際集團有限公司
地址 Endereço : 澳門巴掌圍斜巷19號南粵商業中心3樓

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

類別 Classe : 29

A35座

產品 Produtos : 奶及奶製品。

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 P ro duto s : 殺菌劑，殺真菌劑，滅菌劑，衛生消毒
劑，消毒劑，衛生消毒劑，消毒紙巾，化學盥洗室用消毒
劑，非個人用除臭劑，非人用、非動物用除臭劑，衣服和

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，紅色，綠色，藍

紡織品用除臭劑，空氣除臭劑，廁所除臭劑，空氣淨化製

色，黃色，如圖所示。

劑，淨化劑，醫用漱口劑，陰道清洗液，獸用洗滌劑，獸醫
用洗液，狗用洗滌液。

[210] 編號 N.º : N/165637

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20
[730] 申請人 Requerente : 無錫凱皓科技有限公司
地址 Endereço : 中國無錫市惠山區錢橋街道東風社區
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]
[511]

類別 Classe : 19

[210] 編號 N.º : N/165656

產品 P rodutos : 塑料牆板；非金屬護牆板；非金屬建築

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

材料；木材；石料；石膏（建築材料）；水泥；混凝土建築

[730] 申請人 Requerente : 宸龍國際集團有限公司
地址 Endereço : 澳門巴掌圍斜巷19號南粵商業中心3樓

構件；建築用非金屬磚瓦；建築用玻璃。

A35座

[540] 商標 Marca :

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 : 11

[511]

產品 P rodutos : 水淨化裝置，水淨化設備和機器，空氣
淨化用殺菌燈，氣體淨化裝置，空氣淨化裝置和機器，

[210] 編號 N.º : N/165654

空氣防臭裝置，非個人用除臭裝置，冰箱除味器，消毒設

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

備，空氣消毒器，衛生間用消毒分配器，水消毒器，消毒

[730] 申請人 Requerente : 宸龍國際集團有限公司

器。

地址 Endereço : 澳門巴掌圍斜巷19號南粵商業中心3樓
A35座
國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau

[540] 商標 Marca :
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[511]
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產品 Produtos : Preparações para branquear e outras

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

substâncias para uso em lavandaria; produtos para

[730] 申請人 Requerente : 小林製藥株式會社

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

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

maria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os

地址 Endereço : 日本國大阪府大阪市中央區道修町四丁

cabelos; dentífricos; telas abrasivas para limpeza de

目4番10號

acessórios de prata; telas abrasivas; papel abrasivo

4-10, Do shomach i 4-chome, C huo-ku, O sa ka-sh i,

[lixa]; areia abrasiva; emplastros para a acne para fins

Osaka, Japan

cosméticos; adesivos para a fixação de pestanas posti-

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

ças; adesivos para a fixação de cabelo postiço; adesivos

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

para uso cosmético; preparações para perfumar o am-

[511]

類別 Classe : 30

biente; anti-transpirantes [artigos de higiene pessoal];

[511]

產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapio-

preparações anti-estáticas para uso doméstico; pedra-

ca, sagu, café artificial; farinhas e preparações feitas

-pomes artificial; desodorizantes para o corpo; purifi-

de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel,

cadores do hálito; preparações para refrescar o hálito;

xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mos-

sprays para refrescar o hálito; tiras para refrescar o

tarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias;

hálito; preparações para limpar e polir óculos, espe-

gelo; preparações aromáticas para alimentos; doces;

lhos, vidros de relógios, ecrãs de monitores de televi-

pastilhas elásticas; xaropes, rebuçados e doces de cho-

sores, telemóveis, microondas, fornos e computadores;

colate, para gargantas inflamadas (sendo todos produ-

produtos de limpeza e polimento; fluidos de limpeza

tos de confeitaria não medicinal); xaropes, rebuçados

para óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

e doces de chocolate para a garganta (todos sendo

nitores de televisores, telemóveis, microondas, fornos

confeitaria não medicinal); xaropes, rebuçados e doces

e computadores; fluidos de limpeza para uso pessoal;

de chocolate; confeitaria com propriedades desodori-

cremes cosméticos; preparações cosméticas para os

zantes ou refrescantes do hálito; aromatizantes, excep-

cuidados da pele; preparações cosméticas; produtos

to óleos essenciais, para alimentos; xaropes aromati-

de higiene pessoal; cosméticos para acne; cosméticos

zantes; xaropes de glicose para alimentos; alimentos

para limpeza da pele; cotonetes de algodão para uso

saudáveis não para uso médico em várias formas, tais

cosmético; algodão para uso cosmético; preparações

como pó, cápsula, comprimido, líquido, pasta ou gra-

desengordurantes para uso doméstico; desodorizantes

nulado; chá de ervas (não para uso medicinal); arroz;

para animais; desodorizantes para humanos; desodo-

xaropes e melaços; xaropes para fazer chá; tapioca e

rizantes; desodorizantes para almofadas anti-transpi-

sagu; bebidas à base de chá; confeitaria não medicinal

rantes para as axilas; desodorizantes para almofadas

para o alívio do desconforto da garganta; xaropes de

absorventes do suor para as axilas; preparações deter-

cobertura.

gentes e perfumadas para óculos, espelhos, vidros de

[540] 商標 Marca :

relógios, ecrãs de monitores de televisores, telemóveis,
microondas, fornos e computadores; preparações
aromáticas; detergentes; toalhetes descartáveis impregnados com produtos químicos ou compostos para
uso doméstico; amaciadores de tecidos para uso em
lavandaria; produtos para lavar o rosto; pestanas pos-

[210] 編號 N.º : N/165663

tiças; unhas postiças; fragrâncias não para uso pessoal;

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

fragrâncias; preparações desodorizantes para animais;

[730] 申請人 Requerente : 小林製藥株式會社

tela abrasiva; papel de lixa; produtos para os cuida-

[511]

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

dos dos cabelos; sprays para o cabelo; incenso; lixívia

地址 Endereço : 日本國大阪府大阪市中央區道修町四丁

para lavandaria; detergentes líquidos para a limpeza

目4番10號

de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

4-10, Do shomach i 4-chome, C huo-ku, O sa ka-sh i,

nitores de televisores, telemóveis, microondas, fornos

Osaka, Japan

e computadores; loções para uso cosmético; produtos

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

hidratantes; colutórios, não para uso medicinal; papel

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

para polimento das unhas; loções para o controlo do

類別 Classe : 3

óleo da pele; almofadas impregnadas com preparações
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desodorizantes; preparações para remover tintas; tela

zantes ou refrescantes do hálito; aromatizantes, excep-

para polir; papel para polir; preparações de polimen-

to óleos essenciais, para alimentos; xaropes aromati-

to; preparações para limpeza de dentaduras; produtos

zantes; xaropes de glicose para alimentos; alimentos

ambientadores para perfumar espaços; preparações

saudáveis não para uso médico em várias formas, tais

de remoção de ferrugem; produtos perfumados para

como pó, cápsula, comprimido, líquido, pasta ou gra-

refrescar sem ser para uso pessoal; champôs para lim-

nulado; chá de ervas (não para uso medicinal); arroz;

peza de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de

xaropes e melaços; xaropes para fazer chá; tapioca e

monitores de televisores, telemóveis e computadores;

sagu; bebidas à base de chá; confeitaria não medicinal

emolientes da pele; produtos esfoliantes para a pele;

para o alívio do desconforto da garganta; xaropes de

produtos para branquear a pele; soluções para limpeza

cobertura.

de telefones inteligentes; benzina para remoção de nó-

[540] 商標 Marca :

doas; preparações para remoção de nódoas contendo
benzina; preparações de protecção solar; lenços e toalhetes impregnados com produtos para limpeza; água
de toilette; pós para os dentes; pastas para os dentes;
toalhetes para limpeza de óculos impregnados com soluções de limpeza para lentes; agentes de limpeza para

[210] 編號 N.º : N/165666

uso doméstico; lenços e toalhetes humedecidos para

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

fins de anti-embaciamento; lenços e toalhetes impreg-

[730] 申請人 Requerente : 小林製藥株式會社

nados com preparações anti-embaciamento para fins

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

de limpeza.

地址 Endereço : 日本國大阪府大阪市中央區道修町四丁

[540] 商標 Marca :

目4番10號
4-10, Do shomach i 4-chome, C huo-ku, O sa ka-sh i,
Osaka, Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/165665

[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : Preparações para branquear e outras

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/20

substâncias para uso em lavandaria; produtos para

[730] 申請人 Requerente : 小林製藥株式會社

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

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

maria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os

地址 Endereço : 日本國大阪府大阪市中央區道修町四丁

cabelos; dentífricos; telas abrasivas para limpeza de

目4番10號

acessórios de prata; telas abrasivas; papel abrasivo

4-10, Do shomach i 4-chome, C huo-ku, O sa ka-sh i,

[lixa]; areia abrasiva; emplastros para a acne para fins

Osaka, Japan

cosméticos; adesivos para a fixação de pestanas posti-

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

ças; adesivos para a fixação de cabelo postiço; adesivos

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

para uso cosmético; preparações para perfumar o am-

[511]

類別 Classe : 30

biente; anti-transpirantes [artigos de higiene pessoal];

[511]

產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapio-

preparações anti-estáticas para uso doméstico; pedra-

ca, sagu, café artificial; farinhas e preparações feitas

-pomes artificial; desodorizantes para o corpo; purifi-

de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel,

cadores do hálito; preparações para refrescar o hálito;

xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mos-

sprays para refrescar o hálito; tiras para refrescar o

tarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias;

hálito; preparações para limpar e polir óculos, espe-

gelo; preparações aromáticas para alimentos; doces;

lhos, vidros de relógios, ecrãs de monitores de televi-

pastilhas elásticas; xaropes, rebuçados e doces de cho-

sores, telemóveis, microondas, fornos e computadores;

colate, para gargantas inflamadas (sendo todos produ-

produtos de limpeza e polimento; fluidos de limpeza

tos de confeitaria não medicinal); xaropes, rebuçados

para óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

e doces de chocolate para a garganta (todos sendo

nitores de televisores, telemóveis, microondas, fornos

confeitaria não medicinal); xaropes, rebuçados e doces

e computadores; fluidos de limpeza para uso pessoal;

de chocolate; confeitaria com propriedades desodori-

cremes cosméticos; preparações cosméticas para os
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[540] 商標 Marca :

de higiene pessoal; cosméticos para acne; cosméticos
para limpeza da pele; cotonetes de algodão para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; preparações
desengordurantes para uso doméstico; desodorizantes
para animais; desodorizantes para humanos; desodorizantes; desodorizantes para almofadas anti-transpi-

[210] 編號 N.º : N/165721

rantes para as axilas; desodorizantes para almofadas

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/21

absorventes do suor para as axilas; preparações deter-

[730] 申請人 Requerente : Cisco Technology, Inc.
地址 Endereço : 170 West Tasman Drive, San Jose, Ca-

gentes e perfumadas para óculos, espelhos, vidros de

lifornia 95134, United States of America

relógios, ecrãs de monitores de televisores, telemóveis,

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

m icroondas, fornos e computadores; preparações
aromáticas; detergentes; toalhetes descartáveis impregnados com produtos químicos ou compostos para
uso doméstico; amaciadores de tecidos para uso em
lavandaria; produtos para lavar o rosto; pestanas postiças; unhas postiças; fragrâncias não para uso pessoal;
fragrâncias; preparações desodorizantes para animais;

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

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Hardware informático; hardware para
ligação a redes informáticas; comutadores, servidores
e roteadores (routers) de redes informáticas; hardware
informático contendo funcionalidades de segurança
de rede, incluindo firewall, encriptação de dados e / ou

tela abrasiva; papel de lixa; produtos para os cuida-

interoperabilidade com protocolos de segurança de re-

dos dos cabelos; sprays para o cabelo; incenso; lixívia

des; software informático para protecção de dispositi-

para lavandaria; detergentes líquidos para a limpeza

vos móveis; software informático para administrar, ge-

de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

rir, e monitorizar o tráfego e acesso à rede, optimizar

nitores de televisores, telemóveis, microondas, fornos

o desempenho da rede, realizar diagnósticos da rede,

e computadores; loções para uso cosmético; produtos

detectar malwares e ameaças à rede, e reportar análi-

hidratantes; colutórios, não para uso medicinal; papel

ses de segurança e o desempenho da rede; software in-

para polimento das unhas; loções para o controlo do

formático que fornece monitorização, análise, audito-

óleo da pele; almofadas impregnadas com preparações

ria, gestão, detecção, classificação, protecção, informa-

desodorizantes; preparações para remover tintas; tela

ção, e protecção de informações e dados confidenciais

para polir; papel para polir; preparações de polimento;

localizados em ambientes de computação em nuvem

preparações para limpeza de dentaduras; produtos

para aplicações móveis e informáticas, plataformas

ambientadores para perfumar espaços; preparações

móveis e informáticas e interfaces de usuários relacio-

de remoção de ferrugem; produtos perfumados para

nados dos mesmos; software informático para garantir

refrescar sem ser para uso pessoal; champôs para limpeza de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de
monitores de televisores, telemóveis e computadores;
emolientes da pele; produtos esfoliantes para a pele;
produtos para branquear a pele; soluções para limpeza
de telefones inteligentes; benzina para remoção de nódoas; preparações para remoção de nódoas contendo
benzina; preparações de protecção solar; lenços e toalhetes impregnados com produtos para limpeza; água

a segurança dos dados localizados em ambientes de
computação em núvem; software e aplicações informáticos para fornecimento de análises de comportamento de usuários, análises forenses de segurança, gestão
de riscos, prevenção de perda de dados, protecção de
dados em núvem, regulamentação de dados, monitorização de conformidades, gestão de direitos de dados,
segurança de dados, e armazenamento e acesso seguros a dados, arquivos e média; plataformas de software
informático para localização, avaliação, medição e

de toilette; pós para os dentes; pastas para os dentes;

correcção de malwares suspeitos direccionados a dis-

toalhetes para limpeza de óculos impregnados com so-

positivos informáticos; software informático para aná-

luções de limpeza para lentes; agentes de limpeza para

lises de localização de tráfego de sítios de internet e da

uso doméstico; lenços e toalhetes humedecidos para

Internet; software informático para gestão de bases de

fins de anti-embaciamento; lenços e toalhetes impreg-

dados; software operacional VPN (rede virtual priva-

nados com preparações anti-embaciamento para fins

da); software para computadores e dispositivos móveis

de limpeza.

para protecção de acesso remoto via Internet a redes
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informáticas privadas; software e hardware informá-

de rede, incluindo firewall, encriptação de dados e / ou

ticos para segurança de rede, segurança de e-mails e

interoperabilidade com protocolos de segurança de re-

páginas de internet, controlo de acesso seguro, identi-

des; software informático para protecção de dispositi-

ficação de usuários, encriptação e gestão de segurança;

vos móveis; software informático para administrar, ge-

equipamentos de mensagens e de segurança de rede

rir, e monitorizar o tráfego e acesso à rede, optimizar

que abrangem hardware e software informáticos para

o desempenho da rede, realizar diagnósticos da rede,

detecção, bloqueamento, e automatização de remoção

detectar malwares e ameaças à rede, e reportar análi-

de vírus informáticos e ameaças informáticas, encrip-

ses de segurança e o desempenho da rede; software in-

tação e autenticação de dados, impedimento de perda

formático que fornece monitorização, análise, audito-

de dados, recuperação de dados, protecção de redes, e

ria, gestão, detecção, classificação, protecção, informa-

detecção, filtragem, análise, gestão e bloqueamento de

ção, e protecção de informações e dados confidenciais

comunicações electrónicas; hardware e software infor-

localizados em ambientes de computação em nuvem

máticos para centros de dados para utilização na re-

para aplicações móveis e informáticas, plataformas

colha, análise e comunicação de dados de redes infor-

móveis e informáticas e interfaces de usuários relacio-

máticas e de telecomunicações; software informático

nados dos mesmos; software informático para garantir

e hardware de segurança de rede para uso na detecção

a segurança dos dados localizados em ambientes de

e prevenção de intrusões e malware na rede, controlo

computação em núvem; software e aplicações informá-

e gestão de acesso de usuários de rede e aplicação de

ticos para fornecimento de análises de comportamen-

políticas de rede; software informático e hardware de

to de usuários, análises forenses de segurança, gestão

segurança de rede para monitorizar, analisar ou re-

de riscos, prevenção de perda de dados, protecção de

latar informações, dados e tráfego de rede; software

dados em núvem, regulamentação de dados, monitori-

informático e hardware de segurança de rede para op-

zação de conformidades, gestão de direitos de dados,

timizarem os recursos e a disponibilidade do sistema

segurança de dados, e armazenamento e acesso segu-

informático; publicações electrónicas, descarregáveis,

ros a dados, arquivos e média; plataformas de software

em forma de livros electrónicos (e-books), guias de

informático para localização, avaliação, medição e

conformidade, folhas de dados e relatórios nas áreas

correcção de malwares suspeitos direccionados a dis-

de computação em núvem e segurança de dados para

positivos informáticos; software informático para aná-

ambientes de computação em núvem relativos ao pú-

lises de localização de tráfego de sítios de internet e da

blico; difusões pela Internet (webcasts), seminários

Internet; software informático para gestão de bases de

pela Internet (webinars), estudos de caso, arquivos de

dados; software operacional VPN (rede virtual priva-

áudio, e de vídeos, descarregáveis, nas áreas de com-

da); software para computadores e dispositivos móveis

putação em núvem e segurança de dados para ambien-

para protecção de acesso remoto via Internet a redes

tes de computação em núvem.

informáticas privadas; software e hardware informá-

[540] 商標 Marca :

ticos para segurança de rede, segurança de e-mails e
páginas de internet, controlo de acesso seguro, identificação de usuários, encriptação e gestão de segurança;
equipamentos de mensagens e de segurança de rede
que abrangem hardware e software informáticos para

[210] 編號 N.º : N/165724

detecção, bloqueamento, e automatização de remoção

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/21

de vírus informáticos e ameaças informáticas, encrip-

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

tação e autenticação de dados, impedimento de perda

地址 Endereço : 170 West Tasman Drive, San Jose, Ca-

de dados, recuperação de dados, protecção de redes, e

lifornia 95134, United States of America

detecção, filtragem, análise, gestão e bloqueamento de

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

comunicações electrónicas; hardware e software infor-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

máticos para centros de dados para utilização na re-

[511]

類別 Classe : 9

colha, análise e comunicação de dados de redes infor-

[511]

產品 Produtos : Hardware informático; hardware para

máticas e de telecomunicações; software informático

ligação a redes informáticas; comutadores, servidores

e hardware de segurança de rede para uso na detecção

e roteadores (routers) de redes informáticas; hardware

e prevenção de intrusões e malware na rede, controlo

informático contendo funcionalidades de segurança

e gestão de acesso de usuários de rede e aplicação de
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políticas de rede; software informático e hardware de

網路上提供線上遊戲；學校（教育）；教育；實際培訓（示

segurança de rede para monitorizar, analisar ou re-

範）；寄宿學校教育服務；就業指導（教育或培訓顧問）；

latar informações, dados e tráfego de rede; software

輔導（培訓）；組織教育或娛樂競賽；培訓；教育資訊；安

informático e hardware de segurança de rede para op-

排和組織專家討論會；安排和組織現埸教育論壇；提供

timizarem os recursos e a disponibilidade do sistema

線上錄影（非下載）；函授課程；學校教育服務；家教服

informático; publicações electrónicas, descarregáveis,

務；安排和組織培訓班；安排和組織會議。

em forma de livros electrónicos (e-books), guias de

[540] 商標 Marca :

conformidade, folhas de dados e relatórios nas áreas
de computação em núvem e segurança de dados para
ambientes de computação em núvem relativos ao público; difusões pela Internet (webcasts), seminários
pela Internet (webinars), estudos de caso, arquivos de

[210] 編號 N.º : N/165741

áudio, e de vídeos, descarregáveis, nas áreas de com-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24

putação em núvem e segurança de dados para ambien-

[730] 申請人 Requerente : 廣東現達留學服務有限公司
地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區荔灣路78號自

tes de computação em núvem.

編14號301A房

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : 教學；幼稚園；安排和組織學術研討會；

[210] 編號 N.º : N/165739

組織文化或教育展覽；安排和組織專題研討會；在電腦

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24

網路上提供線上遊戲；學校（教育）；教育；實際培訓（示

[730] 申請人 Requerente : 福州日興水產食品有限公司

範）；寄宿學校教育服務；就業指導（教育或培訓顧問）；

地址 Endereço : 中國福建省連江縣筱埕鎮大埕村永寧路

輔導（培訓）；組織教育或娛樂競賽；培訓；教育資訊；安

2號

排和組織專家討論會；安排和組織現埸教育論壇；提供

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

線上錄影（非下載）；函授課程；學校教育服務；家教服

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

務；安排和組織培訓班；安排和組織會議。

[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : 食用海藻提取物；魚子醬；甲殼動物（非

[540] 商標 Marca :

活）；魚（非活）；貝殼類動物（非活）；魚製食品；海參
（非活）；蝦（非活）；加工 過的魚籽；水產罐頭；醃製
魚；海米；紫菜；海帶；蟶乾；魚鬆；肉鬆；烤紫菜；蛋；以
果蔬為主的零食小吃。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165742
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24
[730] 申請人 Requerente : SOLDÀ VLADIMIRO S.P.A.
地址 Endereço : Via Pasubio 39, Creazzo (VI)-Italy
國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana
活動 Actividade : 商業 comercial

[210] 編號 N.º : N/165740
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24
[730] 申請人 Requerente : 廣東現達留學服務有限公司
地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區荔灣路78號自

[511]

類別 Classe : 4

[511]

產品 Produtos : 潤滑劑；潤滑油；潤滑脂；傳動帶用潤滑
油；碳氫燃料；發動機燃料；溶劑油；切削液；發動機油；
燃料。

[540] 商標 Marca :

編14號301A房
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 41

[210] 編號 N.º : N/165744

[511]

服務 Serviços : 教學；幼稚園；安排和組織學術研討會；

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24

組織文化或教育展覽；安排和組織專題研討會；在電腦

[730] 申請人 Requerente : 前進健身有限公司
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4WARD FITNESS LIMITED

[210] 編號 N.º : N/165749

地址 Endereço : 香港旺角砵蘭街240號文華商場2樓

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24

2/F, MPM Plaza, 240 Protlad Street, Mongkok, KL,

[730] 申請人 R e q u e r e n t e : K A B U S H I K I K A I S H A

Hong Kong

SH U EISH A A L SO T R A DI NG AS SH U EISH A

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

INC.
地址 Endereço : 2-5-10 H itotsubashi, Chiyoda-Ku,

segundo as leis de H.K.

Tokyo 101-8050, Japan

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；公共關係傳播策略諮詢；
商業管理輔助；商業管理顧問；報刊剪貼；定向市場營

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 : Lixívia para roupa, champôs para hu-

銷；工商管理輔助；市場分析；市場營銷；市場營銷研究；

manos e animais de estimação, sabões para humanos e

廣告；廣告宣傳；廣告片製作；張貼廣告；戶外廣告；替

animais de estimação, dentífricos, cosméticos, produ-

他人推銷；特許經營的商業管理；通過體育賽事贊助推

tos amaciadores para os cabelos, perfumes, produtos

廣商品和服務；運動員的商業管理；開發票；電話市場營

aromáticos, preparações para perfumar o ambiente,

銷。

unhas postiças, pestanas postiças.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165745

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24

[730] 申請人 R e q u e r e n t e : K A B U S H I K I K A I S H A

[210] 編號 N.º : N/165750

[730] 申請人 Requerente : 前進健身有限公司

SH U EISH A A L SO T R A DI NG AS SH U EISH A

4WARD FITNESS LIMITED

INC.

地址 Endereço : 香港旺角砵蘭街240號文華商場2樓

地址 Endereço : 2-5-10 H itotsubashi, Chiyoda-Ku,

2/F, MPM Plaza, 240 Protlad Street, Mongkok, KL,

Tokyo 101-8050, Japan

Hong Kong

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

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 : 健身俱樂部（健身和體能訓練）；健身指
導課程；傳授技術（培訓）；函授課程；培訓；娛樂信息；

[511]

類別 Classe : 21

[511]

產品 Produtos : Utensílios cosméticos e de toilette,
panelas e frigideiras (não eléctricas), copos, pratos e
travessas, lancheiras, garrafas de vácuo (garrafas térmicas), utensílios de limpeza, utensílios de lavagem.

[540] 商標 Marca :

娛樂服務；娛樂消遣信息；安排和組織培訓班；安排和組
織大會；安排和組織學術討論會；安排選美競賽；實際培
訓（示範）；提供不可下載的在線電子出版物；提供娛樂
設施；提供體育設施；教學；教育；教育考核；私人健身教
練服務；組織教育或娛樂競賽；組織文化或教育展覽；組
織體育比賽；職業再培訓；輔導（培訓）；運動場出租；體

[210] 編號 N.º : N/165751

操訓練；體育場設施出租；體育教育；體育比賽計時；體

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24

育設備出租（車輛除外）；體育野營服務。

[730] 申請人 Requerente : LOTTE FOODS CO., LTD.
地址 Endereço : 19, Yangpyeong-ro 19-gil, Yeongdeun-

[540] 商標 Marca :

gpo-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 : 5

N.º 16 — 15-4-2020
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[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

reais para bebés; sopas para bebés; sopas desidratadas

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

para bebés; alimentos para bebés; leite em pó para be-

樓A座

bés.

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[540] 商標 Marca :

segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 化妝品，香皂；人體用清潔劑；非人體用
清潔劑；牙膏，香料；香水；線香；香末；空氣芬香劑；假
指甲；假睫毛；口氣清新劑；寵物用除臭劑。

[210] 編號 N.º : N/165752
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/24

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : LOTTE FOODS CO., LTD.
地址 Endereço : 19, Yangpyeong-ro 19-gil, Yeongdeungpo-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 : 5

[511]

產品 Produtos : Alimentos para bebés e crianças; cereais para bebés; sopas para bebés; sopas desidratadas

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[210] 編號 N.º : N/165761

para bebés; alimentos para bebés; leite em pó para be-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

bés.

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司
地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

[540] 商標 Marca :

樓A座
國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial
[210] 編號 N.º : N/165759
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 營養補充品；藥劑；醫療用食療飲品；醫
療用食療食品；嬰兒食品；動物用營養補充品。

[730] 申請人 Requerente : 益聖有限公司
COMPANHIA DE E SYOUN, LIMITADA

[540] 商標 Marca :

地址 Endereç o : 澳門氹仔菜園路615號泉鴻花園亮宛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 : 提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[210] 編號 N.º : N/165762
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司
地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10
樓A座
國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色、紅色、黑色、淺黃色、粉

活動 Actividade : 商業 comercial

色、駝色、肉色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/165760
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 P rodutos : 水（飲料）、水飲料；清涼飲料；水果飲
料；蔬菜汁；乳清飲料。

澳門特別行政區公報——第二組——副刊
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[540] 商標 Marca :
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[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 化妝品，香皂；人體用清潔劑；非人體用
清潔劑；牙膏，香料；線香；香末；香水；空氣芬香劑；口
氣清新劑。

[540] 商標 Marca :
[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。
[210] 編號 N.º : N/165763

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司
地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10
樓A座

[210] 編號 N.º : N/165766
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

segundo as leis de Macau

樓A座

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 化妝品，香皂；人體用清潔劑；非人體用

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial

清潔劑；牙膏，香料；線香；香末；香水；空氣芬香劑；口

[511]

類別 Classe : 5

氣清新劑。

[511]

產品 Produtos : 營養補充品。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。
[210] 編號 N.º : N/165764

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

[210] 編號 N.º : N/165767

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

樓A座

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

segundo as leis de Macau

樓A座

活動 Actividade : 商業 comercial

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[511]

類別 Classe : 3

segundo as leis de Macau

[511]

產品 Produtos : 化妝品，香皂；人體用清潔劑；非人體用

活動 Actividade : 商業 comercial

清潔劑；牙膏，香料；線香；香末；香水；空氣芬香劑；口

[511]

類別 Classe : 5

氣清新劑。

[511]

產品 Produtos : 營養補充品。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。
[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。
[210] 編號 N.º : N/165765
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

[210] 編號 N.º : N/165768

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10
樓A座

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司
地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

樓A座

segundo as leis de Macau

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

活動 Actividade : 商業 comercial

segundo as leis de Macau
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活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

類別 Classe : 5

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 營養補充品；藥劑；醫療用食療飲品；醫

[511]

產品 Produtos : 營養補充品。

療用食療食品。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。
[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[210] 編號 N.º : N/165772
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

[210] 編號 N.º : N/165769

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

樓A座

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

樓A座

segundo as leis de Macau

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

活動 Actividade : 商業 comercial

segundo as leis de Macau

[511]

類別 Classe : 32

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

產品 P rodutos : 水（飲料）；清涼飲料；水果飲料；蔬菜

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 營養補充品；藥劑；醫療用食療飲品；醫

汁；乳清飲料。
[540] 商標 Marca :

療用食療食品；嬰兒食品；動物用營養補充品。
[540] 商標 Marca :
[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[210] 編號 N.º : N/165773
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

[210] 編號 N.º : N/165770

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司
地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

樓A座

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司
地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

樓A座

segundo as leis de Macau

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

活動 Actividade : 商業 comercial

segundo as leis de Macau

[511]

類別 Classe : 3

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

產品 Produtos : 化妝品，香皂；人體用清潔劑；非人體用

[511]

類別 Classe : 5

清潔劑；牙膏，香料；線香；香末；香水；空氣芬香劑；口

[511]

產品 Produtos : 營養補充品。

氣清新劑。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[210] 編號 N.º : N/165771

[210] 編號 N.º : N/165774

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

樓A座

樓A座

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

segundo as leis de Macau

segundo as leis de Macau
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活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 5

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 營養補充品；藥劑；醫療用食療飲品；醫

[511]

產品 P rodutos : 滅蟲用製劑、動物忌避劑、害蟲驅除製

療用食療食品。

劑、環境衛生用殺蟲劑、環境衛生用殺菌劑、環境衛生用

[540] 商標 Marca :

生物殺菌劑、除蟑錠、驅蟻藥劑、殺蚊液、環境衛生用防
蚊液、蚊香、電蚊香片、電蚊香液、驅蟲劑、驅蚊蟲劑、環
境衛生用藥劑、殺蒼蠅製劑、驅蟲線香、防蛀蟲紙、防蚊
貼片。

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165775
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司
地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10
樓A座

[210] 編號 N.º : N/165779

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

segundo as leis de Macau

[730] 申請人 Requerente : MAISON WESSMAN

活動 Actividade : 商業 comercial

地址 Endereço : Le Château, 24560 Saint-Cernin-de-

[511]

類別 Classe : 5

-Labarde, França

[511]

產品 P roduto s : 營養補充品；藥劑；醫療用食療飲品；

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

醫療用食療食品；嬰兒飲品；嬰兒食品；動物用營養補充

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

品。
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 33

[511]

產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (exceto cervejas);
digestivos (álcoois e licores); espirituosos; vinhos; vinhos espumantes; cidras.

[540] 商標 Marca :
[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[210] 編號 N.º : N/165776
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
[730] 申請人 Requerente : 感謝愛一人有限公司
地址 Endereço : 澳門北京街230-246號澳門金融中心10

[300] 優先權 Prioridade : 2019/08/26，歐洲聯盟 União Euro-

樓A座

peia，編號N.º 018115476

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau

[210] 編號 N.º : N/165780

活動 Actividade : 商業 comercial

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

[511]

類別 Classe : 5

[730] 申請人 Requerente : 丁珍

[511]

產品 Produtos : 營養補充品。

Ding Zhen

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 澳門美的路明興大廈1樓D
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業 comercial

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，具體見樣本。

[210] 編號 N.º : N/165777

[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : 服裝。

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
[730] 申請人 Requerente : 福揚行(澳門)有限公司
地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路195號南嶺工業大廈
2樓E室, 9樓I室,12樓E室
國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[210] 編號 N.º : N/165781

segundo as leis de Macau

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
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[730] 申請人 Requerente : 晶鑽生醫股份有限公司

[511]

5235

產品 P ro duto s : 牛奶製品；植物奶油；植脂奶油；奶油

地址 Endereço : 中國臺灣臺北市復興南路二段45號11樓

（奶製品）；攪打過的奶油；鮮奶油；人造奶油（乳製品

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

替代物）；飲料用奶精；奶油乾酪；食用油脂；人造黃油；

[511]

類別 Classe : 3

食用豆油；食用油；奶油；牛奶；肉；食用海藻提取物；魚

[511]

產品 Produtos : 化妝水；潔膚乳液；化妝粉；化妝品；美

（非活）；加工過的檳榔；腌製蔬菜；蛋；果凍；加工過的

容面膜；隔離霜；修護霜；保濕液；護膚油；卸妝品；洗面

堅果；乾食用菌；豆腐；天然或人造的香腸腸衣；以水果

乳。

為主的零食小吃；魚罐頭；果肉；蘋果泥。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165782
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
[730] 申請人 Requerente : 晶鑽生醫股份有限公司

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165785
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
[730] 申請人 Requerente : RICH PRODUCTS CORPORA-

地址 Endereço : 中國臺灣臺北市復興南路二段45號11樓

TION

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

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 化妝品零售批發。

地址 Endereço : One Robert Rich Way, Buffalo, N.Y.,
14213, EUA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 30

[511]

產品 P rodutos : 麵包；蛋糕；人造咖啡；咖啡；可可；糖
果；糕點用糖霜（糖衣）；甜點慕斯（甜食）；甜食；巧克
力；攪稠奶油製劑；糖；糕點；麵包卷；硬麵包圈；餅乾；
茶；茶飲料；蜂蜜；比薩餅；谷類製品；麵條；食用澱粉；

[210] 編號 N.º : N/165783

冰淇淋；食鹽；醬油；調味料；酵母；食用芳香劑；家用嫩

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25

肉劑；食用預製谷蛋白。

[730] 申請人 Requerente : E. REMY MARTIN & Cº

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 20 rue de la Société Vinicole, 16100
Cognac, France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 33

[511]

產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165786
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
[730] 申請人 Requerente : 蘇青海
SOU CHENG HOI
地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路180號建華
新村第12座11樓F

[210] 編號 N.º : N/165784

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/25
[730] 申請人 Requerente : RICH PRODUCTS CORPORATION
地址 Endereço : One Robert Rich Way, Buffalo, N.Y.,
14213, EUA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 29

活動 Actividade : 工業 industrial
[511]

類別 Classe : 34

[511]

產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴。

[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/165787

[210] 編號 N.º : N/165799

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

[730] 申請人 Requerente : 鑽石食品（國際）發展有限公司

[730] 申請人 Requerente : 澳門菖泓國藥生物科技有限公司

地址 Endereço : 香港黃竹坑業勤街33-35號金來工業大

地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場258號建興龍廣

廈2座17樓G室

場10樓S

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

segundo as leis de H.K.

segundo as leis de Macau

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

類別 Classe : 35

[511]

類別 Classe : 30

[511]

服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業

[511]

產品 Produtos : 咖啡，茶，蜂蜜，糖，麵包，糕點及糖果。

研究；商業管理和組織諮詢；提供商業信息；特許經營的

[540] 商標 Marca :

商業管理；進出口代理；為商品和服務的買賣雙方提供在
線市場；廣告。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165800
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26
[730] 申請人 Requerente : 澳門思毅貿易有限公司
地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路214號裕華大廈第10

[210] 編號 N.º : N/165797

座地下B

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[730] 申請人 Requerente : 澳門菖泓國藥生物科技有限公司

segundo as leis de Macau

地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場258號建興龍廣
場10樓S
國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 化妝品，洗髮水，牙膏，香料，香精油，肥

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，肥皂，香料，
香精油，化妝品，洗髮水，牙膏。

[540] 商標 Marca :

皂。
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165801
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26
[730] 申請人 Requerente : 普力生化科技股份（中國）有限公司
PUU LIH (CHINA) BIOTECHNOLOGY CO., LI-

[210] 編號 N.º : N/165798
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

MITED

[730] 申請人 Requerente : 澳門菖泓國藥生物科技有限公司

地址 Endereço : 香港灣仔軒尼詩道245-251號守時商業

地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場258號建興龍廣

大廈16樓A室

場10樓S

Unit A, 16Th Floor, Success Commercial Building,

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

245-251 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

segundo as leis de Macau

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

活動 Actividade : 商業 comercial

segundo as leis de H.K.

[511]

類別 Classe : 5

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 Produtos : 醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，

[511]

類別 Classe : 5

膏藥，消毒劑，殺真菌劑。

[511]

產品 Produtos : 空氣清新劑；空氣淨化製劑；淨化劑；污

[540] 商標 Marca :

物消毒劑；藥品；醫用和獸醫用製劑；醫用衞生製劑；醫用
或獸醫用營養食物和物質；嬰兒食品；人用和動物用膳食
補充劑；膏藥；繃敷材料；填塞牙孔用料；牙科用蠟；消毒
劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑；除莠劑。
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[210] 編號 N.º : N/165804
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26
[730] 申請人 Requerente : Panama Jack International, Inc.
地址 Endereço : 230 Ernestine Street, Orlando, Florida 32801 USA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/165802
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

[511]

類別 Classe : 43

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE PLANEA-

[511]

服務 Serviços : Serviços de reservas de alojamento em

MENTO E DE CONSULTORIA JUST LDA.

hotéis e resorts para terceiros; serviços de alojamento

地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心

em resorts; serviços de hotel; serviços de restaurante,

10樓F座

catering, bar e lounge de coquetéis; serviços de pousa-

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

das turísticas; serviços de cafés; fornecimento de ins-

segundo as leis de Macau

talações de uso geral para reuniões, conferências e ex-

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 Produtos : 不含酒精的飲料及果汁。

posições; fornecimento de instalações para banquetes
e eventos sociais para ocasiões especiais; fornecimento
de alojamento temporário e de alojamento temporário

[540] 商標 Marca :

de longo prazo; e fornecimento de um website com
informações na área de hotéis, serviços de alojamento
em resorts e de alojamento temporário para viajantes.
[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 C ores de ma rc a : 黃色、藍色、白色、如圖所
示。

[210] 編號 N.º : N/165805
[210] 編號 N.º : N/165803
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26
[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE PLANEA-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26
[730] 申請人 Requerente : Panama Jack International, Inc.
地址 Endereço : 230 Ernestine Street, Orlando, Flori-

MENTO E DE CONSULTORIA JUST LDA.

da 32801 USA

地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

10樓F座

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau

[511]

類別 Classe : 43

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

服務 Serviços : Serviços de reservas de alojamento em

[511]

類別 Classe : 43

hotéis e resorts para terceiros; serviços de alojamento

[511]

服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。

em resorts; serviços de hotel; serviços de restaurante,

[540] 商標 Marca :

catering, bar e lounge de coquetéis; serviços de pousadas turísticas; serviços de cafés; fornecimento de instalações de uso geral para reuniões, conferências e exposições; fornecimento de instalações para banquetes
e eventos sociais para ocasiões especiais; fornecimento
de alojamento temporário e de alojamento temporário
de longo prazo; e fornecimento de um website com

[591] 商標顏色 C ores de ma rc a : 黃色、藍色、白色、如圖所
示。

informações na área de hotéis, serviços de alojamento
em resorts e de alojamento temporário para viajantes.
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[210] 編號 N.º : N/165813
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26
[730] 申請人 Requerente : British American Tobacco (Brands)
Limited
地址 Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, United Kingdom
國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/165807

[511]

類別 Classe : 34

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

[511]

產品 Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou

[730] 申請人 Requerente : Japan Tobacco Inc.

manufacturado; produtos derivados de tabaco; sucedâ-

地址 Endereço : 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,

neos de tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos,

Japan

cigarrilhas, isqueiros; fósforos; mortalhas para cigar-

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

ros, tubos de cigarros, filtros para cigarros; aparelhos

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuseadas

[511]

類別 Classe : 34

manualmente para injectar tabaco em tubos de papel;

[511]

產品 Produtos : Tabaco, manufacturado e não manu-

cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros electróni-

facturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo,

cos; produtos de tabaco para serem aquecidos; dispo-

tabaco de enrolar à mão, tabaco para mascar, tabaco

sitivos electrónicos e suas peças para aquecer cigarros

para snus [tabaco humedecido para chupar]; cigarros,

e tabaco; suportes para cigarros eletrónicos; suportes

cigarros electrónicos, charutos, cigarrilhas; rapé; ar-

para acessórios de cigarros electrónicos; suportes para

tigos para fumadores incluídos na classe 34; papéis de

dipositivos electrónicos usados para aquecer tabaco;

cigarro, tubos e fósforos para cigarros.

suportes para cigarros; estojos para cigarros eletróni-

[540] 商標 Marca :

cos; estojos para dipositivos electrónicos usados para
aquecer tabaco; estojos para cigarros; suportes para
artigos para fumadores; estojos para artigos para fumadores; caixas para cigarros eletrónicos; caixas para
dipositivos electrónicos usados para aquecer tabaco;
caixas para acessórios de cigarros electrónicos; caixas
para cigarros; artigos para fumadores; artigos para

[210] 編號 N.º : N/165812

fumadores para cigarros eletrónicos; artigos para fu-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

madores para produtos de aquecimento de tabacos; es-

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limi-

tojos para cigarros e cinzeiros, suportes ou caixas para

[511]
[511]

ted

paus de tabaco; estojos, suportes ou caixas para pro-

地址 Endereço : Unit 2402-07, 24th floor, Berkshire

dutos de tabaco afim de serem aquecidos; artigos para

House, 25 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong

fumadores para cigarros eletrónicos; peças e acessó-

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

rios para os produtos acima mencionados incluídos na

segundo as leis de H.K.

Classe 34; dispositivos para apagar cigarros ou paus

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de tabaco aquecidos; estojos protectores e estojos para

類別 Classe : 28

transportar cigarros electrónicos, dispositivos electró-

產品 Produtos : Máquinas de jogos eletrónicos, nomea-

nicos de fumo ou produtos para aquecer tabaco.

damente dispositivos que aceitam apostas; máquinas

[540] 商標 Marca :

de jogos que geram ou exibem resultados de apostas;
máquinas de jogos de casino reconfiguráveis e software
de jogos operacionais vendidos a unidade; Slot machines.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165814
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26
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[730] 申請人 Requerente : Benson & Hedges (Overseas)

制樓宇自動化系統的電腦軟件；建築設施管理的電腦軟
件；以上全屬第9類。

Limited
地址 Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London
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[540] 商標 Marca :

WC2R 2PG, United Kingdom
國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 34

[511]

產品 Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou
manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

[210] 編號 N.º : N/165819

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

[730] 申請人 Requerente : 恒豐國際科技有限公司

lhas; isqueiros para cigarros; isqueiros para charutos;

Hang Fung Technology Company Limited

fósforos; artigos para fumadores; mortalhas para cigar-

地址 Endereço : 香港九龍觀塘成業街15-17號成運工業

ros; tubos de cigarros; filtros para cigarros; aparelhos

大廈13樓1室

de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuseadas

Unit 1, 13/F, Sing Win Factory Building, 15-17 Shing

manualmente para injectar tabaco em tubos de papel;

Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros electróni-

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

cos; produtos de tabaco para serem aquecidos.

segundo as leis de H.K.

[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 11

[511]

產品 Produtos : 加溫、蒸氣、烹調、乾燥、通風和空調設
備及其配件；空調器；空調裝置；空氣處理設備；可變風
量氣流控制器；空氣流量控制器；水和天然氣裝置的調
節設備配件；水控制閥；氣閥；球閥；熱冷水控制閥；蝶

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, branco e preto.

閥；電動蝶閥；控水閥；蒸汽供暖裝置用氣閥；恒溫閥（供
暖裝置部件）；以上全屬第11類。

[210] 編號 N.º : N/165818

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26
[730] 申請人 Requerente : 恒豐國際科技有限公司
Hang Fung Technology Company Limited
地址 Endereço : 香港九龍觀塘成業街15-17號成運工業
大廈13樓1室
Unit 1, 13/F, Sing Win Factory Building, 15-17 Shing

[210] 編號 N.º : N/165820

Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

[730] 申請人 Requerente : 恒豐國際科技有限公司

segundo as leis de H.K.

Hang Fung Technology Company Limited

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 香港九龍觀塘成業街15-17號成運工業

[511]

類別 Classe : 9

大廈13樓1室

[511]

產品 Produtos : 測量，探測儀器；除醫療目的外的監測儀

Unit 1, 13/F, Sing Win Factory Building, 15-17 Shing

器；電力監控和控制裝置及設備；電力控制器；電子電力

Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

控制器；電子連接器；換能器；電子溫控器；溫控器；氣

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

流測量設備；傳感器；探測器；功率計；氣體測試儀器；

segundo as leis de H.K.

煙霧探測器；煙霧傳感器；空氣速度傳感器；溫度和濕度

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

傳感器；濕度計；溫濕度計；壓力計；氣象儀器；非醫療

[511]

類別 Classe : 35

用途的溫度計；一氧化碳探測器；二氧化碳探測器；電力

[511]

服務 Serviços : 測量及檢測儀器，除醫療目的外的監測儀

設備及儀器；電線和電纜；控制電力的設備和儀器；繼電

器，電力監控和控制裝置及設備，傳感器，探測器，電力

器；電氣和電子組件；電路板；多晶片模組；電力制動器；

設備及儀器，電線，電纜，電路板，溫控器，功率計，溫濕

電氣控制板；配電箱；配電板；電力開關控制板；配電板

度計，電力設備及儀器電子組件，數據存儲設備和媒體，

櫃；電力開關控制板櫃；變壓器；電力變壓器；數據存儲

電腦軟件的零售，批發和分銷服務；加溫、蒸氣、烹調、乾

設備；USB硬體；計算機軟件；電腦程式；伺服器軟件；控

燥、通風和空調設備及其配件的零售，批發和分銷服務；
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通過在線網站，互聯網，移動應用程式提供與上述商品

裙；拖鞋；襪子；鞋底；運動衫；運動鞋；運動汗衫；T恤；

有關的訂購服務和在線訂購服務；與上述商品有關的在

褲子。

線購物零售商店服務；通過在線網站，社交媒體網站提

[540] 商標 Marca :

供與上述服務有關的資訊；進出口代理服務；商業管理；
特許經營的商業管理；替他人推銷商品；通過在線網站
提供業務資訊；提供與上述貨物有關的商業資訊；商業
管理；以上全屬第35類。
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165828
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : 23 美容一人有限公司
23 Beauty Limited
地址 Endereço : Calcada da Barra, No. 21-23, Edifício
Iao Seng, Bloco 4, 2 Andar A, Macau

[210] 編號 N.º : N/165823

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26

segundo as leis de Macau

[730] 申請人 Requerente : 原群國際股份有限公司

活動 Actividade : 商業 comercial

Roctrans International Corp.
地址 Endereço : 中國台灣台中市西屯區市政北一路77號

[511]

類別 Classe : 18

10樓之6

[511]

產品 P roduto s : 人造皮革製品，人造皮革收納包，人造

10F-6, No.77, Shih Jen North First Road, Taichung,

皮革購物袋，人造皮革化妝包，PVC購物袋，PVC化妝用

Taiwan, China

品收納包，PVC化妝包，用於裝化妝用品的手提包，旅行

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

包，行李牌，化妝刷收納包，掛肩化妝刷收納包，化妝包，

[511]

類別 Classe : 18

手提化妝包，手提化妝箱，購物袋，包裝用皮袋（信封，

[511]

產品 P ro duto s : 公事包；運動包；袋；皮革製或皮板製

小袋），帆布包，帆布購物袋，尼龍購物袋，尼龍化妝刷

盒；皮製帽帶；手提包；帆布背袋；未加工或半加工皮革；

收納包，尼龍化妝包，雨傘及遮陽傘，傘套。

遮陽傘；錢包；帆布背包；背包；購物袋；手提箱；旅行

[540] 商標 Marca :

箱；旅行袋；傘。
[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/165824
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/26
[730] 申請人 Requerente : 原群國際股份有限公司
Roctrans International Corp.

[210] 編號 N.º : N/165834
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : Japan Tobacco Inc.

地址 Endereço : 中國台灣台中市西屯區市政北一路77號

地址 Endereço : 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,

10樓之6

Japan

10F-6, No.77, Shih Jen North First Road, Taichung,

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

Taiwan, China

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 34

[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : Tabaco, manufacturado e não manu-

[511]

產品 P ro duto s : 圍裙（服裝）；海灘鞋；腰帶（服裝）；

facturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo,

靴；運 動用靴；帽子；衣著；衣領（服裝）；連衫 褲（服

tabaco de enrolar à mão, tabaco para mascar, tabaco

裝）；袖口（服裝）；耳罩（服裝）；靴鞋；鞋幫；毛皮衣

para snus [tabaco humedecido para chupar]; cigarros,

服（服裝）；寬鬆長袍（服裝）；手套（服裝）；頭巾（服

cigarros electrónicos, charutos, cigarrilhas; rapé; ar-

裝）；鞋跟；襪；夾克（服裝）；針織衣服（服裝）；制服；

tigos para fumadores incluídos na classe 34; papéis de

圍巾；外衣；成衣；涼鞋；襯衫；鞋子；短袖襯衫；裙子；褲

cigarro, tubos e fósforos para cigarros.
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地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Software descarregável sendo relacionados com aplicações móveis para a provisão de informação sobre farmacêuticos, medicamentos, dispositi-

[210] 編號 N.º : N/165835

vos médicos, saúde e bem estar.

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : Japan Tobacco Inc.

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 2-2-1 Toranomon, 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 : 34

[511]

產品 Produtos : Tabaco, manufacturado e não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo,
tabaco de enrolar à mão, tabaco para mascar, tabaco
para snus [tabaco humedecido para chupar]; cigarros,

[210] 編號 N.º : N/165840
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

cigarros electrónicos, charutos, cigarrilhas; rapé; ar-

lands

tigos para fumadores incluídos na classe 34; papéis de

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

cigarro, tubos e fósforos para cigarros.
[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 10

[511]

產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e instrumentos
cirúrgicos e médicos.

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165838
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e prepara-

[210] 編號 N.º : N/165841
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

dos e produtos farmacêuticos para venda em farmácias.
[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Provisão online de software não descarregável para a provisão e gestão de informação sobre saúde sobre cuidados de saúde; pesquisa científica
para fins médicos.

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165839
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
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[210] 編號 N.º : N/165842

mação sobre farmacêuticos, medicamentos, dispositi-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

vos médicos, saúde e bem estar.

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 44

[511]

服務 Serviços : Provisão de informação em áreas de

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro (Pantone 2738

farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos,

U), vermelho (Pantone Rubine Red U), azul claro

saúde e bem estar.

(Pantone 299 U) e verde (Pantone 361 U).

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165845
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/165843
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[511]

類別 Classe : 10

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

[511]

產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e instrumentos
cirúrgicos e médicos.

地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e preparados e produtos farmacêuticos para venda em farmácias.

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro (Pantone 2738
U), vermelho (Pantone Rubine Red U), azul claro

[540] 商標 Marca :

(Pantone 299 U) e verde (Pantone 361 U).

[210] 編號 N.º : N/165846
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro (Pantone 2738

地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

U), vermelho (Pantone Rubine Red U), azul claro

lands

(Pantone 299 U) e verde (Pantone 361 U).

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/165844
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Software descarregável sendo relacionados com aplicações móveis para a provisão de infor-

[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Provisão online de software não descarregável para a provisão e gestão de informação sobre saúde sobre cuidados de saúde; pesquisa científica
para fins médicos.

[540] 商標 Marca :

N.º 16 — 15-4-2020

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

5243

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro (Pantone 2738

[511]

類別 Classe : 9

U), vermelho (Pantone Rubine Red U), azul claro

[511]

產品 Produtos : Software descarregável sendo relacio-

(Pantone 299 U) e verde (Pantone 361 U).

nados com aplicações móveis para a provisão de informação sobre farmacêuticos, medicamentos, dispositi-

[210] 編號 N.º : N/165847
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

vos médicos, saúde e bem estar.
[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 44

[511]

服務 Serviços : Provisão de informação em áreas de
farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos,
saúde e bem estar.

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165850
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro (Pantone 2738
U), vermelho (Pantone Rubine Red U), azul claro

[511]

類別 Classe : 10

[511]

產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e instrumentos
cirúrgicos e médicos.

(Pantone 299 U) e verde (Pantone 361 U).

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165848
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[210] 編號 N.º : N/165851

[511]

產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e prepara-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

dos e produtos farmacêuticos para venda em farmá-

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

cias.
[540] 商標 Marca :

lands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Provisão online de software não descarregável para a provisão e gestão de informação sobre saúde sobre cuidados de saúde; pesquisa científica

[210] 編號 N.º : N/165849
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

para fins médicos.
[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/165852

mação sobre farmacêuticos, medicamentos, dispositi-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

vos médicos, saúde e bem estar.

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 44

[511]

服務 Serviços : Provisão de informação em áreas de

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto (Pantone Black U) e

farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos,

vermelho (Pantone Rubine Red U).

saúde e bem estar.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165855
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[210] 編號 N.º : N/165853

[511]

類別 Classe : 10

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[511]

產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e instrumentos

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

cirúrgicos e médicos.
[540] 商標 Marca :

lands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e preparados e produtos farmacêuticos para venda em farmá-

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto (Pantone Black U) e

cias.

vermelho (Pantone Rubine Red U).

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165856
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto (Pantone Black U) e

lands

vermelho (Pantone Rubine Red U).

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/165854

[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Provisão online de software não des-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

carregável para a provisão e gestão de informação so-

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

bre saúde sobre cuidados de saúde; pesquisa científica

地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Software descarregável sendo relacionados com aplicações móveis para a provisão de infor-

para fins médicos.
[540] 商標 Marca :
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產品 Produtos : Software descarregável sendo relacionados com aplicações móveis para a provisão de informação sobre farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos, saúde e bem estar.

[210] 編號 N.º : N/165857
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 44

[511]

服務 Serviços : Provisão de informação em áreas de

[210] 編號 N.º : N/165860

farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos,

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

saúde e bem estar.

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 10

[511]

產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e instrumentos

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto (Pantone Black U) e
vermelho (Pantone Rubine Red U).

cirúrgicos e médicos.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165858
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[210] 編號 N.º : N/165861

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27

[511]

類別 Classe : 5

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon

[511]

產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e prepara-

地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

dos e produtos farmacêuticos para venda em farmá-

lands

cias.

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[540] 商標 Marca :

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

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Provisão online de software não descarregável para a provisão e gestão de informação sobre saúde sobre cuidados de saúde; pesquisa científica
para fins médicos.

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165859
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
[511]

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/165862

類別 Classe : 9

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/27
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國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

lands

[511]

類別 Classe : 3

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[511]

產品 Produtos : Preparações para branquear e outras

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

substâncias para a lavagem; preparações para limpar,

[511]

類別 Classe : 44

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria,

[511]

服務 Serviços : Provisão de informação em áreas de

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos;

farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos,

dentífricos; cosméticos, nomeadamente batom, brilho

saúde e bem estar.

para os lábios, bálsamos não medicinais para os lábios;

[540] 商標 Marca :

máscara [rímel]; vernizes para as unhas; pó-de-arroz,
cremes faciais, loções para a pele e gel para a pele; pó
para o corpo; óleos de banho, geles de banho e sais de
banho não medicinais; cremes e loções para as mãos;
cremes e loções para o corpo; protectores solares,
nomeadamente cremes e loções; cremes de barbear e
loções para depois de barbear, produtos para a limpeza da pele e produtos de impregnação não medicinais

[210] 編號 N.º : N/165867

para o corpo; desodorizante corporal, colónia e perfu-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

me; sabões, nomeadamente sabão líquido para banho,

[730] 申請人 Requerente : Bardahl Manufacturing Corpora-

sabão em gel e sabão em barra; pasta de dentes; sabões

tion

detergentes, nomeadamente sabões líquidos e em pó;

地址 Endereço : 1400 N.W. 52nd Street, Seattle, Wa-

amaciadores para tecidos; sabão desodorizante, sabões

shington 98107-0607, United States of America

para a pele; champôs e amaciador para os cabelos;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

óleos essenciais, loções para os cabelos; elixires para

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

類別 Classe : 4

[511]

產品 Produtos : Aditivos não químicos para carburan-

a lavagem da boca; preparações de toilette não medicinais; espuma para banho; geles para o duche; cremes
e loções para o corpo; cosméticos, todos para venda

tes, aditivos não químicos para gasolina, aditivos não

como parte de um kit; sachês para perfumar a roupa;

químicos para óleos para motores; óleos para motores

produtos de maquilhagem, todos para venda como

de combustão interna, contendo aditivos para limpeza;

parte de um kit; vernizes para as unhas; estojos para

óleos de lubrificação; óleos para motores; lubrifican-

os cuidados das unhas e de manicura (cosméticos);

tes; lubrificantes para válvulas; gorduras lubrificantes;

produtos e substâncias emolientes; óleos essenciais,

lubrificantes para transmissões e diferenciais; óleos

óleos de massagem e loções, todos para venda como

para motores de popa; óleos para uso industrial; lubrificantes para bombas de água; cera de carnaúba para
automóveis; aditivos, não químicos, para carburantes;

parte de um kit; loções para bronzear.
[540] 商標 Marca :

gorduras industriais; sebo para correias; óleos solventes; óleos para engrenagens; adesivos antiderrapantes
para rodas; preparações para a remoção do pó.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/165869
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : DC COMICS
地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, United States of America
[210] 編號 N.º : N/165868

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS
地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, United States of America

[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
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de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo

de conteúdos, software de gestão de bases de dados,

(inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; apa-

software de sincronização de bases de dados; progra-

relhos e instrumentos para a condução, distribuição,

mas informáticos para acesso, navegação e pesquisa

transformação, acumulação, regulação ou controlo da

em bases de dados em linha, software que permite

corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a trans-

aos utilizadores reproduzir e programar conteúdos de

missão, a reprodução do som ou de imagens; suportes

áudio, vídeo, texto e multimédia relacionados com en-

de registo magnético, discos acústicos; cd’s, dvd’s

tretenimento; software de aplicação para transmissão

e outros meios de registo digital; mecanismos para

e armazenamento de conteúdos audiovisuais; software

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, má-

de aplicação para transmissão de conteúdos audiovisu-

quinas de calcular, equipamento para processamento

ais via internet; software descarregável para transmis-

de dados, computadores; programas de computador;

são de conteúdos audiovisuais via internet; software

extintores; filmes cinematográficos de comédia, dra-

descarregável para transmissão e armazenamento de

ma, acção, aventuras e/ou animação, e filmes cinema-

conteúdos audiovisuais; publicações descarregáveis

tográficos para difusão televisiva de comédia, drama,

sob a forma de livros contendo personagens de filmes

acção, aventuras e/ou animação; discos de áudio e

de animação, ação, aventura, comédia e/ou drama,

vídeo e discos versáteis digitais com música, comédia,

livros de banda desenhada, livros para crianças, guias

drama, acção, aventura e/ou animação; auscultadores

de estratégia, revistas contendo personagens de filmes

estereofónicos; baterias; telefones sem fios; leitores de

de animação, ação, aventura, comédia e/ou drama,

discos compactos [leitores de cd]; discos de jogos de

livros para colorir, livros de atividades para crianças

computador em cd-rom; telefones e/ou aparelhos para

e revistas no domínio do entretenimento; acessórios

chamada de pessoas por rádio; leitores de discos com-

para telemóveis, nomeadamente acessórios mãos-

pactos [leitores de cd]; aparelhos de rádio; tapetes para

-livres, capas para telemóveis e tampas para telemó-

ratos de computador; óculos, óculos de sol e estojos

veis; cartões magnéticos codificados, nomeadamente

para os mesmos; software descarregável para jogar jo-

cartões telefónicos, cartões de crédito, cartões de

gos de computador em linha, software para download

levantamento de dinheiro, cartões de débito e cartões-

de jogos de computador; software de jogos de compu-

-chave magnéticos; e ímans decorativos.

tador para utilizar em telemóveis e telefones celulares;

[540] 商標 Marca :

software de jogos; cartuchos de jogos de vídeo; jogos
de computador e de vídeo concebidos para plataformas de hardware, nomeadamente consolas de jogos e
computadores pessoais; software de jogos de computador para máquinas de jogo incluindo máquinas de moedas (slot machines); software ou firmware para jogos

[210] 編號 N.º : N/165870

de azar em qualquer plataforma computadorizada, in-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

cluindo consolas dedicadas de jogo, máquinas de moe-

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

das (slot machines) de vídeo, máquinas de moedas (slot

地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Bur-

machines) de torniquete e terminais de lotaria vídeo;

bank, California 91505, United States of America

cd-rom e dvd de jogos de computador e programas de

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

computador, especificamente software para ligação

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de suportes de vídeo e áudio digitalizados a uma rede

[511]

類別 Classe : 14

informática mundial de informação; conteúdos audio-

[511]

產品 Produtos : Metais preciosos e ligas dos mesmos;

visuais descarregáveis no domínio do entretenimento,

joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e ins-

contendo filmes de animação, séries televisivas, co-

trumentos cronométricos; relógios; relógios de pulso;

médias e dramas; software, especificamente software

artigos de joalharia, nomeadamente pulseiras, pulsei-

para transmissão contínua de conteúdos audiovisuais

ras para o tornozelo, broches, correntes, berloques, bo-

via internet, software para transmissão contínua e ar-

tões de punho, brincos, alfinetes para lapela, colares,

mazenamento de conteúdos audiovisuais, leitores de

alfinetes de adorno, pendentes e anéis; relógios desper-

áudio e vídeo descarregáveis com funções de multimé-

tadores; relógios de secretária; relógios despertadores;

dia e interativas para conteúdos multimédia, software

relógios desportivos; bijutaria; alfinetes de gravatas;

de pesquisa e anotação de vídeo, software de proteção

fixa [prende]-gravatas; figuras de acção (decorativas)
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em metais preciosos; estatuetas em pedras preciosas;

los; decalques impressos para aplicações em bordados

estatuetas revestidas de metais preciosos; decorações

ou em tecido; padrões impressos para fatos, pijamas,

adesivas para paredes em metais preciosos; amuletos

sweatshirts e T-shirts; publicações na forma impressa,

[bijutarias]; caixas para relógios, guarda-jóias; estojos

livretes [livrinhos], brochuras, jornais, revistas espe-

e recipientes em metais preciosos; moedas; caixas para

cializadas e revistas, manuais, revistas, produtos de

joias; guarda-joias em metal/metais não preciosos.

impressão e artigos de papel, nomeadamente, mapas;

[540] 商標 Marca :

naperões de papel; molas metálicas para notas; molas
para notas, não metálicas.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165871
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

[210] 編號 N.º : N/165872

地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Bur-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

bank, California 91505, United States of America

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Bur-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

bank, California 91505, United States of America

[511]

類別 Classe : 16

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[511]

產品 Produtos : Papel, cartão; produtos de impressão;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

artigos para encadernação; fotografias; papelaria; ade-

[511]

類別 Classe : 18

sivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso

[511]

產品 Produtos : Couro e imitação de couro; peles de

doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas

animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva

de escrever e artigos de escritório (com excepção de

e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes e selaria; sacos de

móveis); material de instrução ou de ensino (com ex-

atletismo, mochilas para bebés, sacos para as costas,

cepção de aparelhos); matérias plásticas para embala-

sacos de praia, sacos para livros, sacos para fraldas, sa-

gem (não incluídas noutras classes); caracteres de im-

cos de equipamento, sacos de ginástica, sacos multiu-

pressão; clichés; produtos de impressão e produtos em

sos, porta-moedas, sacos de trazer à cintura, mochilas,

papel, especificamente livros contendo personagens de

sacos de cintura, sacos de compras; chapéus-de-chuva;

filmes de animação, ação, aventura, comédia e/ou dra-

carteiras de bolso; acessórios em couro, nomeadamen-

ma, livros de banda desenhada, livros para crianças,

te carteiras, sacos de mão e bandoleiras [correias]; pas-

guias de estratégia, revistas contendo personagens de

tas [produtos em couro]; pastas para estudantes; sacos

filmes de animação, ação, aventura, comédia e/ou dra-

de tiracolo; bolsas para sapatos; sacos para provisões

ma, livros para colorir, livros de atividades para crian-

[sacos das compras]; sacos feitos de toalha; sacos de

ças; papelaria, papel para escrever, envelopes, blocos

toilette; sacos de fim de semana; sacos de trabalho;

de apontamentos, agendas e diários, cartões de men-

bolsas; bolsas em malhas (não em metais preciosos);

sagens, cartões de felicitações, cartões comerciais; ob-

bolsas; malinhas de mão; estojos de maquilhagem; ma-

jetos de arte litografados; canetas, lápis, estojos para

las de senhora para cerimónia; bolsas de couro; bolsas

os mesmos, borrachas, lápis de cera, marcadores, lápis

não em metais preciosos; carteiras de bolso; peças e

de cores, conjuntos para pintar, paus de giz e quadros

acessórios para todos os artigos atrás referidos.

de ardósia; decalcomanias, decalcomanias de transfe-

[540] 商標 Marca :

rência térmica; cartazes; películas plásticas adesivas
com papel amovível para montagem de imagens com
fins decorativos; fotografias sem e com moldura; capas
para livros, marcadores para livros, calendários, papel de embrulho para presentes; rosetas e decorações
em papel para festas, nomeadamente guardanapos de

[210] 編號 N.º : N/165873

papel, individuais de papel, papel de crepe, convites,

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

toalhas de mesa em papel, enfeites de papel para bo-

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

N.º 16 — 15-4-2020
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[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

bank, California 91505, United States of America

地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Bur-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

bank, California 91505, United States of America

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[511]

類別 Classe : 20

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; sacos-

[511]

類別 Classe : 21

-cama, decorações em plástico para bolos, correntes

[511]

產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

não metálicas para chaves, almofadas de cadeiras,

méstico e na cozinha; pentes e esponjas; escovas; ma-

espreguiçadeiras, rolhas para garrafas, molduras para

teriais para o fabrico de escovas; material de limpeza;

gravuras, almofadas de cama e almofadas para as-

palha-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com

sentos, assentos elevatórios para crianças, andarilhos

excepção do vidro de construção); vidraria, porce-

para bebés, berços, cadeiras altas para bebés, leques

lana e faiança não incluídas noutras classes; artigos

de mão, móveis [objetos de decoração] e decorações

em vidro, cerâmica e faiança, nomeadamente tigelas,

plásticas para paredes; mobiliário de escritório; mol-

placas, chávenas de café, e chávenas; objectos de vidro

duras para fotografias; molduras para fotografias, em

para bebidas, nomeadamente, jarros, canecas e copos;

metal, madeira ou papel; placas para paredes; cartões-

conjuntos de açucareiro e recipiente para natas; copos

-chave (não codificados); camarões, calhas, argolas,

para lactentes; caixas para biscoitos; figurinhas de

varões, roletes e páteras de cortinados; bambu, corti-

cerâmica, vidro e porcelana fina; escovas de dentes;

nas em bambu e estores em bambu; cortinas de contas;

cafeteiras não eléctricas (não em metais preciosos);

persianas; recipientes para armazenamento; baús e

caixas para transportar refeições; marmitas lanchei-

arcas; closets; assentos; secretárias e mesas; mesas de

ras; cestos do lixo em papel; baldes para gelo; baldes

toucador; poltronas; camas e colchões de água; artigos

de plástico; formas para bolos; utensílios de servir,

de cama (não incluindo roupa de cama); guarnições de

nomeadamente pás para tartes, viradores para bolos,

camas (não metálicas); armações de camas; biombos

espátulas, raspadores e espátulas para bolos; porta-

[mobiliário]; cabides e cruzetas; bengaleiros para ca-

-copos de plástico; recipientes com isolamento térmi-

sacos; capas para guardar vestuário; divãs; colchões;

co para alimentos ou bebidas; corta-massas [moldes

almofadas de apoio para utilização em cadeirinhas de

para biscoitos]; saca-rolhas, elétricos e não elétricos;

bebé para automóvel; almofadas de apoio para utili-

garrafas de água; decantadores; frascos de bebida de

zação em cadeiras de bebé; sacos-cama; guarnições

bolso; luvas de jardinagem; luvas de borracha para uso

de portas e portas para móveis; tamboretes; chape-

doméstico; e serviços de jantar, nomeadamente, pratos

leiros [bengaleiros]; painéis de afixação; tampas não

em papel e chávenas de papel; luvas de forno; conjun-

metálicas para garrafas; embalagens em madeira para

tos de chávenas pequenas para café constituídos por

garrafas; garrafeiras; porta-revistas; louceiro; placas

chávenas e pires; porta-copos de plástico; shakers para

de vidros para espelhos; tabuleiros não metálicos; re-

cocktails; recipientes com isolamento térmico para

cipientes em madeira e em plástico; parques infantis;

alimentos ou bebidas; saca-rolhas, elétricos e não elé-

móbiles; berços; berços e camas de grades; campai-

tricos; espetos de maçarocas de milho; decantadores;

nhas; objetos de publicidade insufláveis; estatuetas e

frascos de bebida de bolso; tábuas para trinchar; gar-

figurinhas em madeira, cera, gesso e em matérias plás-

rafas, vendidas vazias; abre-garrafas, elétricos e não

ticas; objectos de arte em madeira, em cera, em gesso

elétricos; corta-massas [moldes para biscoitos]; tachos

ou em matérias plásticas; protetores almofadados para

para fondue; chaleiras; pratos; bandejas não em metais

berços; saboneteira para chuveiro; saboneteiras para

preciosos; baldes; baldes para champanhe; caixas para

chuveiro, não em metais preciosos.
[540] 商標 Marca :

chá não em metais preciosos; saboneteiras [caixas];
garrafas térmicas; pentes para os cabelos; caixas para
pó compacto [vazias]; caixas decorativas não metálicas; pelos para escovas; canecas para café; suportes
para guardanapos; suportes para toalhas; mealheiros
não metálicos; taças em plástico; saleiros; pimenteiros;
calçadeiras; recipientes para escovas de dentes; cestos

[210] 編號 N.º : N/165874

do lixo em papel; queimadores de perfumes; bandejas

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

para servir não em metais preciosos; vasos não em metais
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preciosos; estojos para produtos de higiene pessoal;

[511]

類別 Classe : 28

estojos de toilette [“nécessaires”]; castiçais não em

[511]

產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginás-

metais preciosos; pauzinhos [utensílios de cozinha];

tica e de desporto não incluídos noutras classes; de-

peças e acessórios para todos os artigos atrás referi-

corações para árvores de natal; brinquedos e artigos

dos; pentes e esponjas; instrumentos e material para

de desporto, incluindo jogos, nomeadamente bonecos

limpeza; garrafas de plástico para água; escovas para

articulados e acessórios para os mesmos; conjuntos de

limpar o pó; escovas para vestuário; baldes de casa

jogos para figuras de ação; mobiliário de brincar; pe-

de banho; recipientes de uso geral; espanadores para

luches [brinquedos]; balões de brinquedo; brinquedos

janelas; mealheiros metálicos; vasos em coluna; palhi-

para banheira; brinquedos para se montar em cima;

nhas para bebidas; panos de cozinha, nomeadamente,

equipamento vendido em unidades para jogar cartas;

luvas de forno e estruturas para arrumação de panelas.

veículos de brinquedo; bonecas; discos voadores; uni-

[540] 商標 Marca :

dades de jogos electrónicos de mão; equipamento de
jogo vendido como uma unidade para jogar jogos de
tabuleiro, jogos de carta, jogos manipuláveis, jogos de
salão e jogos de acção (tipo tiro ao alvo); máquinas de
jogos de vídeo autónomas; quebra-cabeças e puzzles
manipuláveis; máscaras de papel para o rosto; pran-

[210] 編號 N.º : N/165875

chas de skate; patins para gelo; brinquedos que lançam

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

jatos de água; bolas, nomeadamente bolas de recreio,
bolas de futebol, bolas de desporto, bolas de beisebol,

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS
地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Bur-

bolas de basquetebol; luvas de basebol; flutuadores de

bank, California 91505, United States of America

natação para uso recreativo; pranchas de natação para

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

batimento de pernas; pranchas de surf; pranchas de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

natação para uso recreativo; barbatanas para natação;

[511]

類別 Classe : 25

utensílios de brincar para cozinhar e para o uso no

[511]

產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestu-

forno; brinquedos com mealheiros incorporados; glo-

ário para homem, senhora e criança, especificamente

bos de neve para brincar; chapéus de festa em papel; e

camisas, t-shirts, sweatshirts, fatos de corrida, calças,

decorações para árvores de natal; equipamentos de jo-

calções, tops de alças, impermeáveis, babetes de pano,

gos vendidos em conjunto para jogar um jogo de com-

saias, blusas, vestidos, suspensórios, camisolas, casa-

putador do tipo jogo de salão; globos de neve; fatos de

cos curtos, casacos compridos, gabardinas, fatos para

fantasia e de halloween.

a neve, gravatas, roupões, chapéus, bonés, palas para o

[540] 商標 Marca :

sol, luvas, cintos, lenços de pescoço, roupa de dormir,
pijamas, lingerie, roupa interior, botas, sapatos, sapatilhas, sandálias, peúgas, botins, meias-pantufa, fatos
de banho e fatos de fantasia e para o dia das bruxas;
babetes de plástico; chapéus de papel.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165877
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : DC COMICS
地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, United States of America
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[210] 編號 N.º : N/165876

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

[511]

類別 Classe : 30

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

[511]

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

地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Bur-

arroz; tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas de

bank, California 91505, United States of America

cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar,

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); espe-

N.º 16 — 15-4-2020
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ciarias; gelo para refrescar; bolachas, cereais para

fruta, sumos de fruta concentrados; limonadas e xaro-

pequeno almoço, pastilhas elásticas de balão, decora-

pes para limonada; xaropes de cola; pós para bebidas

ções para bolos feitas de rebuçado, pastilhas elásticas

gasosas [efervescentes]; pastilhas para bebidas alcoóli-

de mascar, confeitos congelados, bolachas salgadas,

cas; bebidas não alcoólicas, outros refrigerantes, néc-

iogurte congelado, gelados, “pretzels” (biscoitos salga-

tares de fruta; sumos, bebidas de fruta, refrigerantes

dos, pequenos e torcidos), pedacinhos de manteiga de

com sabor a fruta, ponches de fruta sem álcool, água

amendoim para confeitaria, malte para a alimentação;

de seltz, sodas [águas], água potável e bebidas despor-

malte de soja; biscoitos de malte; doçaria, nomea-

tivas; produtos para o fabrico de águas gasosas e su-

damente rebuçados, doçaria sob a forma de barras,

mos; água de nascente e água mineral; bases de xarope

rebuçados de menta, pipocas cobertas de rebuçado,

para fazer batidos à base de leite.

pipocas de caramelo, decorações de rebuçado para bo-

[540] 商標 Marca :

los; decorações comestíveis para bolos; bolos de arroz;
pastilhas; produtos de pastelaria; biscoitos e pão; bebidas de café com leite; bebidas de cacau com leite, bebidas à base de chocolate, café e bebidas à base de café,
cacau e bebidas à base de cacau; chá, nomeadamente,
chá de ginseng, chá preto, chá verde, chá oolong, ceva-

[210] 編號 N.º : N/165879

da e chá de folhas de cevada; produtos para amaciar a

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

carne para uso doméstico; agentes ligantes para gela-

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

dos; massas alimentares [produtos farináceos]; molhos

地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Bur-

de fruta; chocolate; doces de chocolate; decorações de

bank, California 91505, United States of America

chocolate para árvores de natal; bolos; misturas para

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

bolos; decorações comestíveis para bolos; pipocas; pi-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

pocas com aromas; snacks à base de cereais; alimentos

[511]

類別 Classe : 41

sob a forma de aperitivos estaladiços; snacks de pão

[511]

服務 Serviços : Educação; formação; divertimento; ac-

estaladiço; alimentos salgados preparados sob a forma

tividades desportivas e culturais; serviços recreativos,

de aperitivos; aperitivos salgados à base de farinha; ti-

nomeadamente, fornecimento de jogos de vídeo em

ras de milho; tortilhas; refeições preparadas, refeições

linha, fornecimento de jogos de computador em linha,

cozinhadas preparadas, refeições preparadas congela-

fornecimento de acesso temporário a jogos de vídeo

das, todos incluídos na classe 30; massas alimentares

não descarregáveis; produção de software de jogos de

enlatados; ginseng processado.

vídeo e de computador; serviços de entretenimento

[540] 商標 Marca :

sob a forma de séries televisivas de acção, comédia,
drama, animação e baseados na vida real; produção
de séries televisivas de acção, comédia, drama, animação e baseados na vida real; distribuição e projecção
de longas metragens em directo, de comédia, drama e
animação; produção de filmes cinematográficos de ac-

[210] 編號 N.º : N/165878

ção, comédia, drama e animação; espetáculos de teatro

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

de animação e representados ao vivo; fornecimento de

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

informações, através de uma rede informática mundial

地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Bur-

eletrónica, no domínio do entretenimento relacionado

bank, California 91505, United States of America

especificamente com jogos, música, filmes e televisão;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

fornecimento de um sítio web que contém excertos de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

filmes, fotografias e outro material multimédia; servi-

[511]

類別 Classe : 32

ços de notícias sobre acontecimentos da actualidade

[511]

產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas

e divertimento e prestação de informações relativas a

e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e

educação e eventos culturais, através de uma rede in-

sumos de fruta; xaropes e outras preparações para

formática mundial; e fornecimento de informações so-

bebidas; sumos de legumes, bebidas; bebidas doces

bre e de divertimento, através de uma rede mundial de

preparadas com arroz e malte, pó de frutos, xarope de

comunicações electrónicas, sob a forma de programas

5252
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de acção em directo, comédia, tragédia e de animação,

ções para casinos e jogos; serviços de entretenimento

bem como produção de filmes cinematográficos de

sob a forma de cinema multiplex e desenvolvimento

acção, comédia, tragédia e animação para distribuição

de teatro, exibição de filmes, distribuição de filmes e

através de uma rede informática mundial; fornecimen-

serviços de marketing; serviços de jogos eletrónicos

to de um jogo de computador que pode ser acedido

fornecidos através de uma rede informática mundial.

através de uma rede de telecomunicações; e serviços

[540] 商標 Marca :

de edição electrónica, nomeadamente publicação em
linha de obras de texto e gráficas de terceiros com
artigos, adaptações a romances, argumentos (guiões),
livros de banda desenhada, guias de estratégia, fotografias e materiais visuais; serviços de parques de diversões; passeios em parques de atracções; espetáculos

[210] 編號 N.º : N/165886

ao vivo ou pré-gravados e/ou filmes; informações sobre

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

divertimento e/ou informações; prestação de serviços

[730] 申請人 Requerente : Dragon Impact Limited
地址 Endereço : 3/F Interocean Court, 26 Peak Road,

de clubes de entretenimento; serviços de educação e
de divertimento fornecidos através de uma rede infor-

Hong Kong

mática mundial; informações relacionadas com educa-

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

ção e divertimento prestadas em linha a partir de uma

segundo as leis de H.K.

base de dados informática ou da internet; serviços de

活動 Actividade : 商業 comercial

jogos eletrónicos fornecidos através de uma rede informática mundial; fornecimento de publicações eletróni-

[511]

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : Serviços de restaurante e café; serviços
de catering; bar de chá e casa de chá; salão de chá;

cas on-line [não descarregáveis]; publicação em linha

snack-bar; bares; serviços de salão de cocktails; serviços

de livros e revistas electrónicos (não descarregáveis),

de café e cafetaria; serviços de cafeteria; serviços de

publicação e distribuição de suportes e registos im-

padaria; serviços para fornecimento de comida e bebi-

pressos; fornecimento de entretenimento ao vivo; ser-

da; preparação de alimentos; serviços de restaurante

viços de produção de espetáculos de entretenimento ao

de comida para levar; preparação e venda de alimen-

vivo; serviços de apresentações audiovisuais para fins

tos e bebidas; serviços de alimentação por contrato;

de divertimento; organização de eventos, exposições

clubes sociais [fornecimento de alimentos]; serviços de

e espectáculos para fins de divertimento; produção de

assessoria, consultoria e informação relacionados com

entretenimento de áudio; produção de espetáculos de
entretenimento com dançarinos e cantores; prestação
de serviços de divertimento em cruzeiros; serviços de

os serviços anteriormente referidos.
[540] 商標 Marca :

salões de jogos de vídeo; serviços de salões de jogos
de arcadas; serviços de parques temáticos; serviços de
parque de diversões com um tema de cinema; serviços
de parque de diversões com um tema de produções de

[210] 編號 N.º : N/165888

rádio; serviços de parque de diversões com um tema

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

de produções de televisão; serviços de educação e

[730] 申請人 Requerente : Dragon Impact Limited

formação relacionados com o estabelecimento, opera-

地址 Endereço : 3/F Interocean Court, 26 Peak Road,

ção, administração, gestão e exploração de parques de

Hong Kong

diversões e temáticos; estúdios de cinema; estúdios de

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

gravação; entretenimento televisivo nos domínios da

segundo as leis de H.K.

comédia, drama, ação, aventura e/ou animação; salas

活動 Actividade : 商業 comercial

de cinema; fornecimento de instalações de cinema ou

[511]

類別 Classe : 43

teatro; aluguer de filmes cinematográficos; distribuição

[511]

服務 Serviços : Serviços de restaurante e café; serviços

de filmes cinematográficos e filmes em geral; edição de

de catering; bar de chá e casa de chá; salão de chá;

filmes cinematográficos e filmes em geral; exibição de

snack-bar; bares; serviços de salão de cocktails; serviços

filmes; fornecimento de bases de dados informáticas

de café e cafetaria; serviços de cafeteria; serviços de

em linha e de bases de dados pesquisáveis em linha no

padaria; serviços para fornecimento de comida e bebi-

domínio do entretenimento; fornecimento de instala-

da; preparação de alimentos; serviços de restaurante
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de comida para levar; preparação e venda de alimen-
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (Pantone Rubine

tos e bebidas; serviços de alimentação por contrato;

Red U).

clubes sociais [fornecimento de alimentos]; serviços de
assessoria, consultoria e informação relacionados com
os serviços anteriormente referidos.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165892
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 10

[511]

產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e instrumentos

[210] 編號 N.º : N/165890
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

cirúrgicos e médicos.
[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e prepara-

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (Pantone Rubine
Red U).

dos e produtos farmacêuticos para venda em farmácias.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165893
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (Pantone Rubine
Red U).
[210] 編號 N.º : N/165891
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Nether-

[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Provisão online de software não descarregável para a provisão e gestão de informação sobre saúde sobre cuidados de saúde; pesquisa científica
para fins médicos.

[540] 商標 Marca :

lands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Software descarregável sendo relacionados com aplicações móveis para a provisão de informação sobre farmacêuticos, medicamentos, dispositi-

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (Pantone Rubine
Red U).

vos médicos, saúde e bem estar.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165894
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : N.V. Organon
地址 Endereço : Kloosterstraat 6 Oss 5349AB, Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
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產品 Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou

[511]

類別 Classe : 44

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

[511]

服務 Serviços : Provisão de informação em áreas de

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de

farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos,

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

saúde e bem estar.

lhas; isqueiros para cigarros; isqueiros para charutos;

[540] 商標 Marca :

fósforos; artigos para fumadores; mortalhas para cigarros; tubos de cigarros; filtros para cigarros; aparelhos
de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuseadas
manualmente para injectar tabaco em tubos de papel;
cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco para serem aquecidos.

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

[540] 商標 Marca :

Red U).

[210] 編號 N.º : N/165895
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : British American Tobacco (Brands)
Inc.

[210] 編號 N.º : N/165898

地址 Endereço : 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wil-

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

mington, DE 19808-1674 United States of America

[730] 申請人 Requerente : 盛趣信息技術（上海）有限公司

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區海趣路36、

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

58號1號樓1-2層、4-14層

[511]

類別 Classe : 34

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

產品 Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou

活動 Actividade : 商業 comercial

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

[511]

類別 Classe : 9

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de

[511]

產品 Produtos : 計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

下載）；計算機遊戲軟件；計算機程序（可下載軟件）；計

lhas; isqueiros para cigarros; isqueiros para charutos;

算機；遙控裝置；動畫片；唱片；U S B閃存盤；便攜式媒

fósforos; artigos para fumadores; mortalhas para cigar-

體播放器。

ros; tubos de cigarros; filtros para cigarros; aparelhos

[540] 商標 Marca :

de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuseadas
manualmente para injectar tabaco em tubos de papel;
cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco para serem aquecidos.
[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺咖啡色、深藍色、淺藍色、
紅色、紫色、黑色及深咖啡色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/165899
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[210] 編號 N.º : N/165896

[730] 申請人 Requerente : 盛趣信息技術（上海）有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區海趣路36、

[730] 申請人 Requerente : British American Tobacco (Brands)

58號1號樓1-2層、4-14層

Inc.

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

地址 Endereço : 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wil-

[511]

活動 Actividade : 商業 comercial

mington, DE 19808-1674 United States of America

[511]

類別 Classe : 16

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[511]

產品 P rodutos : 紙巾；記事貼；印刷品；明信片；連環漫

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

畫書；印刷出版物；書籍裝訂材料；文具；書寫工具；繪畫

類別 Classe : 34

材料；書籍。
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[540] 商標 Marca :
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[730] 申請人 Requerente : 盛趣信息技術（上海）有限公司
地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區海趣路36、
58號1號樓1-2層、4-14層
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業 comercial

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺咖啡色、深藍色、淺藍色、
紅色、紫色、黑色及深咖啡色，如圖所示。

[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Ser v iç os : 組織教育或娛樂競賽；書籍出版；提供
在線電子出版物（非下載）；組織角色扮演娛樂活動；培
訓；廣播和電視節目製作；娛樂；提供體育設施；在計算

[210] 編號 N.º : N/165900

機網絡上提供在線遊戲；在線電子書籍和雜誌的出版；

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

遊樂園服務；組織電子競技遊戲比賽；提供在線漫畫書

[730] 申請人 Requerente : 盛趣信息技術（上海）有限公司
地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區海趣路36、

（非下載）。
[540] 商標 Marca :

58號1號樓1-2層、4-14層
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : 服裝；體操服；鞋（腳上的穿著物）；帽子
（頭戴）；襪；手套（服裝）；領帶；圍巾；頭巾；腰帶。

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺咖啡色、深藍色、淺藍色、
紅色、紫色、黑色及深咖啡色，如圖所示。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165903
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : 盛趣信息技術（上海）有限公司
地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區海趣路36、

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺咖啡色、深藍色、淺藍色、

58號1號樓1-2層、4-14層

紅色、紫色、黑色及深咖啡色，如圖所示。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[210] 編號 N.º : N/165901
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : 盛趣信息技術（上海）有限公司

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；平面美術
設計；計算機系統設計；計算機軟件更新；計算機動畫製

地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區海趣路36、

作；計算機動畫設計；工業品外觀設計；室內裝飾設計；

58號1號樓1-2層、4-14層
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 28

[511]

產品 P rodutos : 遊戲機；視頻遊戲機；帶有液晶顯示屏

提供互聯網搜索引擎。
[540] 商標 Marca :

的便攜式遊戲 機；玩具；玩具娃娃；玩具手錶；橡皮泥
（玩具）；紙牌；棋；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果
除外）；玩偶套裝。

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺咖啡色、深藍色、淺藍色、
紅色、紫色、黑色及深咖啡色，如圖所示。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165904
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : 就是俊傑音樂股份有限公司
[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺咖啡色、深藍色、淺藍色、

地址 Endereço : 中國台灣114臺北市內湖區洲子街151號

紅色、紫色、黑色及深咖啡色，如圖所示。

1樓
活動 Actividade : 商業 comercial

[210] 編號 N.º : N/165902

[511]

類別 Classe : 9

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

[511]

產品 Produtos : 光碟；數位影音光碟機；雷射唱盤；攜帶

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

5256

式媒體播放器；眼鏡；數位影音光碟；唱片；錄影帶；手
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[730] 申請人 Requerente : 就是俊傑音樂股份有限公司

機應用程式；可下載之應用軟體；電腦遊戲軟體；電腦遊

地址 Endereço : 中國台灣114臺北市內湖區洲子街151號

戲程式；用於投影虛擬鍵盤的設備；電腦滑鼠；電腦鍵

1樓

盤；電腦硬體；虛擬實境眼鏡；智慧眼鏡；智慧手錶；穿
戴式電子裝置。
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : 內衣；睡衣；汗衫；襯衫；西服；大衣；外
套；運動服；靴；鞋；冠帽；帽子；禦寒用耳罩；圍巾；襪
子；服飾用手套；腰帶；睡眠用眼罩。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165905
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : 就是俊傑音樂股份有限公司
地址 Endereço : 中國台灣114臺北市內湖區洲子街151號
1樓
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 16

[511]

產品 Produtos : 包裝紙；事務用紙；貼紙；便條紙；卡片；
會員卡；期刊；書刊；印刷出版品；印刷刊物；有聲故事
書；桌曆；年曆；海報；照片（印刷物）；紙袋；檔案夾（辦
公用品）；筆；筆盒；筆袋。

[210] 編號 N.º : N/165908
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : 就是俊傑音樂股份有限公司
地址 Endereço : 中國台灣114臺北市內湖區洲子街151號
1樓
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 廣告；廣告製作；為他人促銷產品服務；
電腦網路線上廣告；為他人提供促銷活動；為零售目的

[540] 商標 Marca :

在通訊媒體上展示商品；消費者忠誠度方案的管理；表
演藝術家事業管理；演藝經紀服務；公關；協尋贊助廠
商；為他人授權之商品及服務提供商業管理；拍賣；網路
拍賣；網路購物；成衣零售批發；文教用品零售批發；服
飾配件零售批發；鞋零售批發；皮件零售批發。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/165906
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : 就是俊傑音樂股份有限公司
地址 Endereço : 中國台灣114臺北市內湖區洲子街151號
1樓
活動 Actividade : 商業 comercial

[210] 編號 N.º : N/165909

[511]

類別 Classe : 18

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

[511]

產品 Produtos : 皮夾；皮包；錢包；背包；旅行用衣物袋；

[730] 申請人 Requerente : 就是俊傑音樂股份有限公司

購物袋；行李箱；搘匙包；盥洗包（空）；手提包；旅行袋；

地址 Endereço : 中國台灣114臺北市內湖區洲子街151號

便當袋；運動包；海灘袋；證件皮夾；帆布背包；樂譜袋；

1樓

包裝用皮小袋；傘；行李牌。
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 38

[511]

服務 Ser v iç os : 有線電視播送；無線電視播送；電視播
送；電台播送；無線電廣播；電話通訊傳輸；行動電話通
訊傳輸；網際網路之電信連結；全球電腦資訊網路之電信
連結；線上資訊傳輸；提供電子佈告欄之訊息傳送；電子
佈告欄（電信通訊服務）；訊息和影像的電腦傳輸；提供
連接全球電腦網路之電信通訊服務；聊天室資訊傳輸；

[210] 編號 N.º : N/165907

提供網路聊天室；提供資料庫存取；提供電子連線網路

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

資料存取服務；提供線上論壇；隨選視訊傳送。
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores laranja
e rosa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/165922
[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28
[730] 申請人 Requerente : 澳寶化妝品（惠州）有限公司
地址 Endereço : 中國廣東省惠州市惠城區水口鎮橫沙工
[210] 編號 N.º : N/165919

業區

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

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

[730] 申請人 Requerente : DD IP Holder LLC
地址 Endereço : P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts
02021 USA

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 醫用酒精；藥用乙醛；抗菌劑；細菌抑制
劑；衛生消毒劑；化學盥洗室用消毒劑；除霉化學製劑；

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

消毒紙巾；一次性消毒濕巾；浸抗菌製劑的薄紙；消毒

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

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : Donuts; produtos de confeitaria; bis-

劑；空氣淨化製劑；牲畜用洗滌劑；消毒棉。
[540] 商標 Marca :

coitos; bolos; empadas; queques; bolos fritos simples,
cobertos com açúcar, cobertos e recheados; croissants;
bagels; sanduíches; Sanduíches enroladas [tipo wrap];
pizza; açúcar; farinha; extractos aromatizantes para
alimentos; chips de confeitaria para bolos; mel; leve-

[210] 編號 N.º : N/165923

dura; fermento em pó; recheios à base de creme inglês

[220] 申請日 Data de pedido : 2020/02/28

para bolos; recheios à base de chocolate para bolos;

[730] 申請人 Requerente : 澳寶化妝品（惠州）有限公司

coberturas à base de chocolate; café e bebidas à base

地址 Endereço : 中國廣東省惠州市惠城區水口鎮橫沙工

de café; chá e bebidas à base de chá; cacau e bebidas

業區

à base de cacau; bebidas com sabor a café sob a forma

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

de granizados; café, chá, cacau, arroz, tapioca, sagu,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

café artificial; farinhas e preparações feitas de cereais,
pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; xa-

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 醫用酒精；藥用乙醛；抗菌劑；細菌抑制
劑；衛生消毒劑；化學盥洗室用消毒劑；除霉化學製劑；

rope de melaço; sal, mostarda; vinagre, molhos (condi-

消毒紙巾；一次性消毒濕巾；浸抗菌製劑的薄紙；消毒

mentos); especiarias; gelo.
[540] 商標 Marca :

劑；空氣淨化製劑；牲畜用洗滌劑；消毒棉。
[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 acordo
com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo
mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給
Concessão

註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

N/133527

2020/03/27

2020/03/27

深圳市固勝智能科技有限公司

09

N/133529

2020/03/27

2020/03/27

深圳市固勝智能科技有限公司

12

N/133530

2020/03/27

2020/03/27

深圳市固勝智能科技有限公司

25

N/135213

2020/03/27

2020/03/27

國城醫藥有限公司

05

N/135219

2020/03/27

2020/03/27

國城醫藥有限公司

30

N/139007

2020/03/27

2020/03/27

德國優質天然健康產品有限公司

05

N/141952

2020/03/27

2020/03/27

Chubb INA Holdings Inc.

35

N/146913

2020/03/27

2020/03/27

世界貿易中心協會有限公司

35

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION, INC.
N/146914

2020/03/27

2020/03/27

世界貿易中心協會有限公司

36

WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION, INC.
N/146915

2020/03/27

2020/03/27

世界貿易中心協會有限公司

37

WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION, INC.
N/146916

2020/03/27

2020/03/27

世界貿易中心協會有限公司

41

WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION, INC.
N/149269

2020/03/27

2020/03/27

黃耀珍

03

N/149271

2020/03/27

2020/03/27

黃耀珍

35

N/151968

2020/03/27

2020/03/27

金蒔有限公司

05

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED
N/153729

2020/03/27

2020/03/27

Christèle PERROT

35

N/156564

2020/03/27

2020/03/27

燁信建材有限公司

01

N/156565

2020/03/27

2020/03/27

燁信建材有限公司

01

N/156580

2020/03/27

2020/03/27

燁信建材有限公司

19

N/156581

2020/03/27

2020/03/27

燁信建材有限公司

19

N/156598

2020/03/27

2020/03/27

何芷君

29

Ho Tsz Kwan
N/156599

2020/03/27

2020/03/27

何芷君

30

Ho Tsz Kwan
N/157377

2020/03/27

2020/03/27

Hair Burst Limited

05

N/157393

2020/03/27

2020/03/27

LUIGI LAVAZZA S.P.A.

07

N/157398

2020/03/27

2020/03/27

LUIGI LAVAZZA S.P.A.

07

N/157404

2020/03/27

2020/03/27

LUIGI LAVAZZA S.P.A.

07

N/157540

2020/03/27

2020/03/27

CK Hutchison Enterprises Limited

35

N/157541

2020/03/27

2020/03/27

CK Hutchison Enterprises Limited

38

N/157542

2020/03/27

2020/03/27

SONG NIAN PROPERTY SDN. BHD.

29

N/157543

2020/03/27

2020/03/27

SONG NIAN PROPERTY SDN. BHD.

30

N/157544

2020/03/27

2020/03/27

SONG NIAN PROPERTY SDN. BHD.

43

N/157545

2020/03/27

2020/03/27

SONG NIAN PROPERTY SDN. BHD.

29

N/157546

2020/03/27

2020/03/27

SONG NIAN PROPERTY SDN. BHD.

43
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註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

N/157678

2020/03/27

2020/03/27

GINA S.r.l.

25

N/157679

2020/03/27

2020/03/27

GINA S.r.l.

35

N/157689

2020/03/27

2020/03/27

Tessa Therapeutics Ltd

01

N/157743

2020/03/27

2020/03/27

Tessa Therapeutics Ltd

01

N/157745

2020/03/27

2020/03/27

Tessa Therapeutics Ltd

01

N/157749

2020/03/27

2020/03/27

Tessa Therapeutics Ltd

01

N/158136

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

01

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158137

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

02

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158138

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

03

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158139

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

04

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158140

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

05

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158141

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

06

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158142

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

07

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158144

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

09

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158145

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

10

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158146

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

11

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158147

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

12

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158148

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

13

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158149

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

14

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158150

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

15

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158151

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

16

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158152

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

17

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158153

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

18

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158154

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

19

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158155

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司
Huawei Technologies Co., Ltd.

20
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編號
N.º
N/158156

註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

2020/03/27

2020/03/27
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權利人

類別

Titular

Classe

華為技術有限公司

21

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158157

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

22

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158158

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

23

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158159

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

24

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158160

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

25

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158161

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

26

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158162

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

27

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158163

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

28

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158164

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

29

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158165

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

30

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158166

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

31

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158167

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

32

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158168

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

33

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158169

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

34

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158170

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

35

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158171

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

36

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158172

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

37

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158173

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

38

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158174

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

39

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158175

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

40

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158176

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

41

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158177

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司
Huawei Technologies Co., Ltd.

42
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註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

2020/03/27

2020/03/27
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權利人

類別

Titular

Classe

華為技術有限公司

43

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158179

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

44

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158180

2020/03/27

2020/03/27

華為技術有限公司

45

Huawei Technologies Co., Ltd.
N/158192

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

01

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158193

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

07

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158194

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

09

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158195

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

11

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158196

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

12

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158197

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

20

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158198

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

35

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158199

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

36

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158200

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

37

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158201

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

38

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158202

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

41

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158203

2020/03/27

2020/03/27

伍爾特在線世界有限公司

42

WOW ! WÜRTH ONLINE WORLD GMBH
N/158256

2020/03/27

2020/03/27

Bio Minerals N.V.

05

N/158332

2020/03/27

2020/03/27

Avex Inc.

35

N/158333

2020/03/27

2020/03/27

Avex Inc.

41

N/158437

2020/03/27

2020/03/27

Thong Siek Global Pte Ltd

29

N/158438

2020/03/27

2020/03/27

Thong Siek Global Pte Ltd

29

N/158825

2020/03/27

2020/03/27

南順商標有限公司

29

LAM SOON TRADEMARK LIMITED
N/158826

2020/03/27

2020/03/27

南順商標有限公司

30

LAM SOON TRADEMARK LIMITED
N/158827

2020/03/27

2020/03/27

南順商標有限公司

35

LAM SOON TRADEMARK LIMITED
N/158828

2020/03/27

2020/03/27

南順商標有限公司
LAM SOON TRADEMARK LIMITED
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N/158904

2020/03/27

2020/03/27

Lonsdale Sports Limited

25

N/158906

2020/03/27

2020/03/27

Lonsdale Sports Limited

35

N/158993

2020/03/27

2020/03/27

蔻露蔻露企畫株式會社

03

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

COROCORO PROJECT CO., LTD
N/158994

2020/03/27

2020/03/27

蔻露蔻露企畫株式會社

35

COROCORO PROJECT CO., LTD
N/159032

2020/03/27

2020/03/27

SECURITAS AB

09

N/159033

2020/03/27

2020/03/27

SECURITAS AB

09

N/159131

2020/03/27

2020/03/27

順豐（知識產權）有限公司

16

SF (IP) LIMITED
N/159135

2020/03/27

2020/03/27

順豐（知識產權）有限公司

16

SF (IP) LIMITED
N/159214

2020/03/27

2020/03/27

統一企業股份有限公司

29

Uni-President Enterprises Corp.
N/159215

2020/03/27

2020/03/27

統一企業股份有限公司

30

Uni-President Enterprises Corp.
N/159225

2020/03/27

2020/03/27

Novel Brands USA LLC

09

N/159226

2020/03/27

2020/03/27

Novel Brands USA LLC

42

N/159251

2020/03/27

2020/03/27

SAVENCIA SA

29

N/159264

2020/03/27

2020/03/27

Niglon Limited

09

N/159291

2020/03/27

2020/03/27

盧德爾股份有限公司

09

Rudel Inc.
N/159292

2020/03/27

2020/03/27

盧德爾股份有限公司

41

Rudel Inc.
N/159438

2020/03/27

2020/03/27

JOC創作有限公司

25

N/159440

2020/03/27

2020/03/27

HERMES INTERNATIONAL

18

N/159456

2020/03/27

2020/03/27

深圳市艾侖科技有限公司

10

N/159475

2020/03/27

2020/03/27

Zespri Group Limited

16

N/159523

2020/03/27

2020/03/27

Celtic Gold Productions (Ireland) Limited

09

N/159525

2020/03/27

2020/03/27

Celtic Gold Productions (Ireland) Limited

25

N/159526

2020/03/27

2020/03/27

Celtic Gold Productions (Ireland) Limited

33

N/159527

2020/03/27

2020/03/27

Celtic Gold Productions (Ireland) Limited

41

N/159547

2020/03/27

2020/03/27

Gelato Messina Pty Ltd

29

N/159548

2020/03/27

2020/03/27

Gelato Messina Pty Ltd

32

N/159549

2020/03/27

2020/03/27

Gelato Messina Pty Ltd

30

N/159550

2020/03/27

2020/03/27

Gelato Messina Pty Ltd

35

N/159551

2020/03/27

2020/03/27

Gelato Messina Pty Ltd

43

N/159552

2020/03/27

2020/03/27

Gelato Messina Pty Ltd

30

N/159553

2020/03/27

2020/03/27

Gelato Messina Pty Ltd

35

N/159554

2020/03/27

2020/03/27

Gelato Messina Pty Ltd

43

N/159555

2020/03/27

2020/03/27

Gelato Messina Pty Ltd

30
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N/159556

2020/03/27

2020/03/27

Gelato Messina Pty Ltd

35

N/159557

2020/03/27

2020/03/27

Gelato Messina Pty Ltd

43

N/159558

2020/03/27

2020/03/27

Apple Inc.

09

N/159575

2020/03/27

2020/03/27

深圳市樂來樂美生物科技有限公司

03

N/159576

2020/03/27

2020/03/27

深圳市樂來樂美生物科技有限公司

30

N/159577

2020/03/27

2020/03/27

深圳市樂來樂美生物科技有限公司

32

N/159587

2020/03/27

2020/03/27

Apple Inc.

35

N/159588

2020/03/27

2020/03/27

Apple Inc.

40

N/159596

2020/03/27

2020/03/27

Apple Inc.

09

N/159597

2020/03/27

2020/03/27

Apple Inc.

35

N/159598

2020/03/27

2020/03/27

Apple Inc.

41

N/159599

2020/03/27

2020/03/27

Apple Inc.

42

N/159617

2020/03/27

2020/03/27

Beyond Meat, Inc.

29

N/159618

2020/03/27

2020/03/27

Beyond Meat, Inc.

29

N/159619

2020/03/27

2020/03/27

Beyond Meat, Inc.

29

N/159620

2020/03/27

2020/03/27

Beyond Meat, Inc.

29

N/159621

2020/03/27

2020/03/27

Beyond Meat, Inc.

29

N/159622

2020/03/27

2020/03/27

Beyond Meat, Inc.

29

N/159623

2020/03/27

2020/03/27

Beyond Meat, Inc.

29

N/159624

2020/03/27

2020/03/27

Beyond Meat, Inc.

29

N/159676

2020/03/27

2020/03/27

Toshiba Memory Corporation

09

N/159678

2020/03/27

2020/03/27

Toshiba Memory Corporation

41

N/159688

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

05

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159690

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

30

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159691

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

35

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159692

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

01

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159693

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

03

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159694

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

05

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159696

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

30

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159697

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

35

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159698

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

01

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159699

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所
OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.

03
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權利人

類別

Titular

Classe

株式會社表参道美容健康研究所

01

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159701

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

03

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159702

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

05

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159704

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

30

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159705

2020/03/27

2020/03/27

株式會社表参道美容健康研究所

35

OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., LTD.
N/159729

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

11

N/159730

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

21

N/159731

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

25

N/159732

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

35

N/159733

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

37

N/159734

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

40

N/159735

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

41

N/159736

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

42

N/159737

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

11

N/159738

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

21

N/159739

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

25

N/159740

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

35

N/159741

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

37

N/159742

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

40

N/159743

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

41

N/159744

2020/03/27

2020/03/27

URBAN SPRING CO., LIMITED

42

N/159745

2020/03/27

2020/03/27

愛思愛夢﹙北京﹚文化傳媒有限公司

09

N/159746

2020/03/27

2020/03/27

愛思愛夢﹙北京﹚文化傳媒有限公司

16

N/159747

2020/03/27

2020/03/27

愛思愛夢﹙北京﹚文化傳媒有限公司

25

N/159749

2020/03/27

2020/03/27

愛思愛夢﹙北京﹚文化傳媒有限公司

41

N/159750

2020/03/27

2020/03/27

愛思愛夢﹙北京﹚文化傳媒有限公司

09

N/159751

2020/03/27

2020/03/27

愛思愛夢﹙北京﹚文化傳媒有限公司

16

N/159752

2020/03/27

2020/03/27

愛思愛夢﹙北京﹚文化傳媒有限公司

25

N/159754

2020/03/27

2020/03/27

愛思愛夢﹙北京﹚文化傳媒有限公司

41

N/159765

2020/03/27

2020/03/27

ORONZO DE MATTEIS

25

N/159766

2020/03/27

2020/03/27

ORONZO DE MATTEIS

35

N/159932

2020/03/27

2020/03/27

CHANEL

18

N/159961

2020/03/27

2020/03/27

ITALFARMACO S.P.A.

05

N/159962

2020/03/27

2020/03/27

ITALFARMACO S.P.A.

05

N/159965

2020/03/27

2020/03/27

CHINA STAR TRADEMARK LIMITED

30

N/159966

2020/03/27

2020/03/27

CHINA STAR TRADEMARK LIMITED
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N/159968

2020/03/27

2020/03/27

CHINA STAR TRADEMARK LIMITED

30

N/159969

2020/03/27

2020/03/27

CHINA STAR TRADEMARK LIMITED

43

N/159976

2020/03/27

2020/03/27

東莞市唯得紙業有限公司

16

N/159977

2020/03/27

2020/03/27

Group One Holdings Pte. Ltd.

09

N/159978

2020/03/27

2020/03/27

Group One Holdings Pte. Ltd.

25

N/159979

2020/03/27

2020/03/27

Group One Holdings Pte. Ltd.

41

N/159980

2020/03/27

2020/03/27

Bruno Miguel Reis Jacinto Coelho

25

N/159981

2020/03/27

2020/03/27

Bruno Miguel Reis Jacinto Coelho

35

N/159982

2020/03/27

2020/03/27

Bruno Miguel Reis Jacinto Coelho

25

N/159983

2020/03/27

2020/03/27

Bruno Miguel Reis Jacinto Coelho

35

N/160033

2020/03/27

2020/03/27

帕勞亞太國際航空有限公司

35

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

Palau Asia Pacific Air,Inc
N/160034

2020/03/27

2020/03/27

帕勞亞太國際航空有限公司

39

Palau Asia Pacific Air,Inc
N/160035

2020/03/27

2020/03/27

帕勞亞太國際航空有限公司

43

Palau Asia Pacific Air,Inc
N/160046

2020/03/27

2020/03/27

COSMIZING CO., LTD.

03

N/160047

2020/03/27

2020/03/27

Satoshi Technology PTE. LTD.

41

N/160051

2020/03/27

2020/03/27

廣州王老吉大健康產業有限公司

30

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY
CO., LTD.
N/160052

2020/03/27

2020/03/27

廣州王老吉大健康產業有限公司

32

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY
CO., LTD.
N/160053

2020/03/27

2020/03/27

廣州王老吉大健康產業有限公司

30

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY
CO., LTD.
N/160054

2020/03/27

2020/03/27

廣州王老吉大健康產業有限公司

32

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY
CO., LTD.
N/160055

2020/03/27

2020/03/27

廣州王老吉大健康產業有限公司

30

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY
CO., LTD.
N/160056

2020/03/27

2020/03/27

廣州王老吉大健康產業有限公司

32

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY
CO., LTD.
N/160064

2020/03/27

2020/03/27

CREACIONES ANALOGICAS S.L.

25

N/160065

2020/03/27

2020/03/27

CREACIONES ANALOGICAS S.L.

35

N/160067

2020/03/27

2020/03/27

CELINE

18

N/160072

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

16

N/160073

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

19

N/160074

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

35

N/160075

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

36
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N/160076

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

37

N/160077

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

42

N/160078

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

16

N/160079

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

19

N/160080

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

35

N/160081

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

36

N/160082

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

37

N/160083

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

42

N/160084

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

16

N/160085

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

19

N/160086

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

35

N/160087

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

36

N/160088

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

37

N/160089

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

42

N/160090

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

16

N/160091

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

19

N/160092

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

35

N/160093

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

36

N/160094

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

37

N/160095

2020/03/27

2020/03/27

滙景控股有限公司

42

N/160102

2020/03/27

2020/03/27

衍生行有限公司

30

N/160103

2020/03/27

2020/03/27

衍生行有限公司

32

N/160115

2020/03/27

2020/03/27

Hasbro, Inc.

41

N/160116

2020/03/27

2020/03/27

Hasbro, Inc.

41

N/160208

2020/03/27

2020/03/27

Pasquale Marino

25

N/160209

2020/03/27

2020/03/27

Pasquale Marino

35

N/160242

2020/03/27

2020/03/27

騰訊音樂娛樂科技（深圳）有限公司

09

N/160243

2020/03/27

2020/03/27

騰訊音樂娛樂科技（深圳）有限公司

35

N/160244

2020/03/27

2020/03/27

騰訊音樂娛樂科技（深圳）有限公司

41

N/160245

2020/03/27

2020/03/27

騰訊音樂娛樂科技（深圳）有限公司

45

N/160335

2020/03/27

2020/03/27

All One God Faith , Inc.

05

N/160337

2020/03/27

2020/03/27

All One God Faith , Inc.

05

N/160339

2020/03/27

2020/03/27

All One God Faith , Inc.

05

N/160341

2020/03/27

2020/03/27

All One God Faith , Inc.

05

N/160350

2020/03/27

2020/03/27

Sundown Festival International Pte. Ltd.

35

N/160351

2020/03/27

2020/03/27

Sundown Festival International Pte. Ltd.

41

N/160370

2020/03/27

2020/03/27

ROSEFIELD LUXEMBOURG, S.A.

35

N/160413

2020/03/27

2020/03/27

TRUEFITT & HILL (GENTLEMEN'S GROOMING) LIMITED

03

N/160447

2020/03/27

2020/03/27

National Association for Stock Car Auto Racing, Inc.

25

N/160530

2020/03/27

2020/03/27

FAST RETAILING CO., LTD.
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N/160531

2020/03/27

2020/03/27

FAST RETAILING CO., LTD.

42

N/160533

2020/03/27

2020/03/27

GRAFF DIAMONDS LIMITED

03

N/160543

2020/03/27

2020/03/27

Rainbow Light Nutritional Systems, LLC

05

N/160549

2020/03/27

2020/03/27

王偉成

05

N/160619

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

09

N/160620

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

14

N/160621

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

16

N/160622

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

18

N/160623

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

25

N/160624

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

28

N/160625

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

35

N/160626

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

09

N/160627

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

14

N/160628

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

16

N/160629

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

18

N/160630

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

25

N/160631

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

28

N/160632

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

35

N/160633

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

09

N/160634

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

14

N/160635

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

16

N/160636

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

18

N/160637

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

25

N/160638

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

28

N/160639

2020/03/27

2020/03/27

StockX LLC

35

N/160653

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

04

N/160654

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

06

N/160656

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

09

N/160657

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

11

N/160658

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

12

N/160659

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

15

N/160660

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

16

N/160661

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

18

N/160662

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

20

N/160663

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

21

N/160664

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

22

N/160665

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

24

N/160666

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

25

N/160667

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

28

N/160668

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司
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N/160669

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

37

N/160670

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

39

N/160671

2020/03/27

2020/03/27

浙江春風動力股份有限公司

42

N/160693

2020/03/27

2020/03/27

Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/160694

2020/03/27

2020/03/27

Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/160695

2020/03/27

2020/03/27

Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/160696

2020/03/27

2020/03/27

Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/160697

2020/03/27

2020/03/27

Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/160698

2020/03/27

2020/03/27

Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/160699

2020/03/27

2020/03/27

Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/160705

2020/03/27

2020/03/27

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

09

N/160709

2020/03/27

2020/03/27

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

09

N/160719

2020/03/27

2020/03/27

杭州華橙網絡科技有限公司

09

N/160720

2020/03/27

2020/03/27

杭州華橙網絡科技有限公司

35

N/160756

2020/03/27

2020/03/27

MARZOCCHI POMPE S.P.A.

07

N/160757

2020/03/27

2020/03/27

MARZOCCHI POMPE S.P.A.

35

N/160758

2020/03/27

2020/03/27

MARZOCCHI POMPE S.P.A.

07

N/160759

2020/03/27

2020/03/27

MARZOCCHI POMPE S.P.A.

35

N/160760

2020/03/27

2020/03/27

MARZOCCHI POMPE S.P.A.

07

N/160761

2020/03/27

2020/03/27

MARZOCCHI POMPE S.P.A.

35

N/160765

2020/03/27

2020/03/27

Muginoho Co., Ltd

30

N/160766

2020/03/27

2020/03/27

Muginoho Co., Ltd

43

N/160808

2020/03/27

2020/03/27

愛璞施（深圳）科技有限公司

03

N/160809

2020/03/27

2020/03/27

愛璞施（深圳）科技有限公司

05

N/160810

2020/03/27

2020/03/27

愛璞施（深圳）科技有限公司

14

N/160811

2020/03/27

2020/03/27

愛璞施（深圳）科技有限公司

25

N/160812

2020/03/27

2020/03/27

愛璞施（深圳）科技有限公司

28

N/160813

2020/03/27

2020/03/27

愛璞施（深圳）科技有限公司

32

N/160814

2020/03/27

2020/03/27

愛璞施（深圳）科技有限公司

35

N/160815

2020/03/27

2020/03/27

上海歐梵實業有限公司

25

N/160830

2020/03/27

2020/03/27

YATSEN (HK) LIMITED

05

N/160831

2020/03/27

2020/03/27

YATSEN (HK) LIMITED

10

N/160832

2020/03/27

2020/03/27

YATSEN (HK) LIMITED

35

N/160833

2020/03/27

2020/03/27

YATSEN (HK) LIMITED

44

N/160834

2020/03/27

2020/03/27

YATSEN (HK) LIMITED

05

N/160835

2020/03/27

2020/03/27

YATSEN (HK) LIMITED

10

N/160836

2020/03/27

2020/03/27

YATSEN (HK) LIMITED

35

N/160837

2020/03/27

2020/03/27

YATSEN (HK) LIMITED

44

N/160838

2020/03/27

2020/03/27

陳卓驊
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陳卓驊

30

Chan Cheuk Wa Casper
N/160840

2020/03/27

2020/03/27

陳卓驊

05

Chan Cheuk Wa Casper
N/160841

2020/03/27

2020/03/27

陳卓驊

30

Chan Cheuk Wa Casper
N/160842

2020/03/27

2020/03/27

Celgene Corporation

05

N/160843

2020/03/27

2020/03/27

Celgene Corporation

05

N/160844

2020/03/27

2020/03/27

Celgene Corporation

05

N/160845

2020/03/27

2020/03/27

Celgene Corporation

05

N/160846

2020/03/27

2020/03/27

Celgene Corporation

05

N/160847

2020/03/27

2020/03/27

Celgene Corporation

05

N/160848

2020/03/27

2020/03/27

LOUIS VUITTON MALLETIER

03

N/160853

2020/03/27

2020/03/27

奧億思餐飲集團有限公司

43

N/160854

2020/03/27

2020/03/27

FMTM Distribution Ltd.

14

N/160855

2020/03/27

2020/03/27

Yoshida & Co., Ltd.

18

N/160856

2020/03/27

2020/03/27

Yoshida & Co., Ltd.

25

N/160857

2020/03/27

2020/03/27

Yoshida & Co., Ltd.

35

N/160858

2020/03/27

2020/03/27

River Light V, L.P.

03

N/160859

2020/03/27

2020/03/27

Richemont International SA

14

N/160860

2020/03/27

2020/03/27

REXTEC INTERNATIONAL LTD.

09

N/160861

2020/03/27

2020/03/27

ILENIA GAMBERINI

18

N/160862

2020/03/27

2020/03/27

ILENIA GAMBERINI

35

N/160865

2020/03/27

2020/03/27

MARIA PACE

25

N/160866

2020/03/27

2020/03/27

MARIA PACE

35

N/160867

2020/03/27

2020/03/27

INTS IT IS NOT THE SAME, Gmbh

18

N/160868

2020/03/27

2020/03/27

INTS IT IS NOT THE SAME, Gmbh

25

N/160875

2020/03/27

2020/03/27

澳門南洋佰歲生物科技有限公司

05

COMPANHIA DE BIOTECNOLOGIA NANYANG YANYENG
MACAU LIMITADA
N/160876

2020/03/27

2020/03/27

澳門南洋佰歲生物科技有限公司

05

COMPANHIA DE BIOTECNOLOGIA NANYANG YANYENG
MACAU LIMITADA
N/160877

2020/03/27

2020/03/27

澳門南洋佰歲生物科技有限公司

35

COMPANHIA DE BIOTECNOLOGIA NANYANG YANYENG
MACAU LIMITADA
N/160878

2020/03/27

2020/03/27

澳門南洋佰歲生物科技有限公司

42

COMPANHIA DE BIOTECNOLOGIA NANYANG YANYENG
MACAU LIMITADA
N/160879

2020/03/27

2020/03/27

羅絲歐尼爾丘比國際智權有限公司

28

N/160880

2020/03/27

2020/03/27

羅絲歐尼爾丘比國際智權有限公司

35

N/160881

2020/03/27

2020/03/27

羅絲歐尼爾丘比國際智權有限公司
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成都小龍坎餐飲管理有限公司

29

Chengdu Xiaolongkan Catering Management Co.,Ltd.
N/160884

2020/03/27

2020/03/27

成都小龍坎餐飲管理有限公司

30

Chengdu Xiaolongkan Catering Management Co.,Ltd.
N/160885

2020/03/27

2020/03/27

成都小龍坎餐飲管理有限公司

43

Chengdu Xiaolongkan Catering Management Co.,Ltd.
N/160886

2020/03/27

2020/03/27

成都小龍坎餐飲管理有限公司

43

Chengdu Xiaolongkan Catering Management Co.,Ltd.
N/160887

2020/03/27

2020/03/27

成都小龍坎餐飲管理有限公司

43

Chengdu Xiaolongkan Catering Management Co.,Ltd.
N/160888

2020/03/27

2020/03/27

成都小龍坎餐飲管理有限公司

43

Chengdu Xiaolongkan Catering Management Co.,Ltd.
N/160889

2020/03/27

2020/03/27

北京東道聯盟品牌管理有限責任公司

29

N/160890

2020/03/27

2020/03/27

北京東道聯盟品牌管理有限責任公司

30

N/160891

2020/03/27

2020/03/27

北京東道聯盟品牌管理有限責任公司

35

N/160892

2020/03/27

2020/03/27

北京東道聯盟品牌管理有限責任公司

43

N/160893

2020/03/27

2020/03/27

陳錫朝

30

Chan Sek Chio
N/160895

2020/03/27

2020/03/27

北京永航科技有限公司

42

N/160896

2020/03/27

2020/03/27

北京永航科技有限公司

42

N/160899

2020/03/27

2020/03/27

尊博科技股份有限公司

09

N/160900

2020/03/27

2020/03/27

尊博科技股份有限公司

09

N/160901

2020/03/27

2020/03/27

team Sirius Co., Ltd.

03

N/160902

2020/03/27

2020/03/27

team Sirius Co., Ltd.

14

N/160903

2020/03/27

2020/03/27

LIBERA INC.

03

N/160904

2020/03/27

2020/03/27

Alticor Inc.

03

N/160909

2020/03/27

2020/03/27

快樂蜂食物有限公司

16

Jollibee Foods Corporation
N/160910

2020/03/27

2020/03/27

快樂蜂食物有限公司

21

Jollibee Foods Corporation
N/160911

2020/03/27

2020/03/27

快樂蜂食物有限公司

25

Jollibee Foods Corporation
N/160912

2020/03/27

2020/03/27

快樂蜂食物有限公司

28

Jollibee Foods Corporation
N/160913

2020/03/27

2020/03/27

快樂蜂食物有限公司

35

Jollibee Foods Corporation
N/160914

2020/03/27

2020/03/27

快樂蜂食物有限公司

39

Jollibee Foods Corporation
N/160915

2020/03/27

2020/03/27

快樂蜂食物有限公司

16

Jollibee Foods Corporation
N/160916

2020/03/27

2020/03/27

快樂蜂食物有限公司
Jollibee Foods Corporation

21
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快樂蜂食物有限公司

25

Jollibee Foods Corporation
N/160918

2020/03/27

2020/03/27

快樂蜂食物有限公司

28

Jollibee Foods Corporation
N/160919

2020/03/27

2020/03/27

快樂蜂食物有限公司

35

Jollibee Foods Corporation
N/160920

2020/03/27

2020/03/27

快樂蜂食物有限公司

39

Jollibee Foods Corporation
N/160921

2020/03/27

2020/03/27

LOTTE CO., LTD.

30

N/160922

2020/03/27

2020/03/27

Masakazu MIURA

43

N/160923

2020/03/27

2020/03/27

Masakazu MIURA

43

N/160924

2020/03/27

2020/03/27

Masakazu MIURA

29

N/160925

2020/03/27

2020/03/27

Masakazu MIURA

30

N/160926

2020/03/27

2020/03/27

Masakazu MIURA

43

N/160928

2020/03/27

2020/03/27

歐夫懷特有限責任公司

14

OFF-WHITE, LLC
N/160929

2020/03/27

2020/03/27

歐夫懷特有限責任公司

18

OFF-WHITE, LLC
N/160930

2020/03/27

2020/03/27

歐夫懷特有限責任公司

25

OFF-WHITE, LLC
N/160931

2020/03/27

2020/03/27

歐夫懷特有限責任公司

35

OFF-WHITE, LLC
N/160932

2020/03/27

2020/03/27

歐夫懷特有限責任公司

18

OFF-WHITE, LLC
N/160933

2020/03/27

2020/03/27

歐夫懷特有限責任公司

25

OFF-WHITE, LLC
N/160934

2020/03/27

2020/03/27

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

33

Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., Ltd.
N/160935

2020/03/27

2020/03/27

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

33

Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., Ltd.
N/160936

2020/03/27

2020/03/27

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

33

Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., Ltd.
N/160937

2020/03/27

2020/03/27

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

33

Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., Ltd.
N/160940

2020/03/27

2020/03/27

中國住宿控股（香港）有限公司

43

CHINA LODGING HOLDINGS (HK) LIMITED
N/160941

2020/03/27

2020/03/27

中國住宿控股（香港）有限公司

43

CHINA LODGING HOLDINGS (HK) LIMITED
N/160942

2020/03/27

2020/03/27

中國住宿控股（香港）有限公司

43

CHINA LODGING HOLDINGS (HK) LIMITED
N/160943

2020/03/27

2020/03/27

中國住宿控股（香港）有限公司

43

CHINA LODGING HOLDINGS (HK) LIMITED
N/160944

2020/03/27

2020/03/27

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

41
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翔宏有限公司

06

SIANGHONG LDA.
N/160946

2020/03/27

2020/03/27

翔宏有限公司

08

SIANGHONG LDA.
N/160953

2020/03/27

2020/03/27

PIAS CORP.

03

N/160954

2020/03/27

2020/03/27

PIAS CORP.

03

N/160955

2020/03/27

2020/03/27

PIAS CORP.

03

N/160956

2020/03/27

2020/03/27

Toy Matters Companhia Limitada

25

N/160957

2020/03/27

2020/03/27

Toy Matters Companhia Limitada

28

N/160958

2020/03/27

2020/03/27

Toy Matters Companhia Limitada

35

N/160959

2020/03/27

2020/03/27

Toy Matters Companhia Limitada

41

N/160960

2020/03/27

2020/03/27

Toy Matters Companhia Limitada

43

N/160961

2020/03/27

2020/03/27

Richemont International SA

14

N/160962

2020/03/27

2020/03/27

Richemont International SA

35

N/160963

2020/03/27

2020/03/27

Richemont International SA

14

N/160964

2020/03/27

2020/03/27

Richemont International SA

35

N/160981

2020/03/27

2020/03/27

奧億思餐飲集團有限公司

43

N/160982

2020/03/27

2020/03/27

真鮮生集團有限公司

35

MR FRESH GROUP LIMITED
N/160983

2020/03/27

2020/03/27

真鮮生集團有限公司

35

MR FRESH GROUP LIMITED
N/160984

2020/03/27

2020/03/27

澳門迪仙食品有限公司

30

N/160989

2020/03/27

2020/03/27

黃卓勳

30

WONG CHEOK FAN
N/160990

2020/03/27

2020/03/27

黃卓勳

05

WONG CHEOK FAN
N/160991

2020/03/27

2020/03/27

史克威爾r艾尼克斯有限公司

09

KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS
SQUARE ENIX CO.,LTD.)
N/160992

2020/03/27

2020/03/27

史克威爾r艾尼克斯有限公司

41

KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS
SQUARE ENIX CO.,LTD.)
N/160993

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

09

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/160994

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

16

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/160995

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

25

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/160996

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

28

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/160997

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司
GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED

09
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廣南行有限公司

16

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/160999

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

25

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161000

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

28

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161001

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

29

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161003

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

35

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161004

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

39

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161005

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

09

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161006

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

16

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161007

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

25

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161008

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

28

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161009

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

29

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161011

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

35

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161012

2020/03/27

2020/03/27

廣南行有限公司

39

GUANGNAN HONG COMPANY LIMITED
N/161013

2020/03/27

2020/03/27

雲南漢合企業管理服務有限責任公司

44

N/161014

2020/03/27

2020/03/27

張必順

43

N/161015

2020/03/27

2020/03/27

段建兵

30

N/161016

2020/03/27

2020/03/27

昆明斯優貝爾教育科技有限公司

41

N/161018

2020/03/27

2020/03/27

PEO Construction Machinery Operators Training Center Co., Ltd.

41

N/161019

2020/03/27

2020/03/27

信一製藥株式會社

03

Sinil Pharmaceutical CO.,Ltd.
N/161020

2020/03/27

2020/03/27

信一製藥株式會社

03

Sinil Pharmaceutical CO.,Ltd.
N/161021

2020/03/27

2020/03/27

信一製藥株式會社

03

Sinil Pharmaceutical CO.,Ltd.
N/161022

2020/03/27

2020/03/27

信一製藥株式會社

10

Sinil Pharmaceutical CO.,Ltd.
N/161023

2020/03/27

2020/03/27

信一製藥株式會社

11

Sinil Pharmaceutical CO.,Ltd.
N/161024

2020/03/27

2020/03/27

楊仁傑

36

N/161031

2020/03/27

2020/03/27

HONDA MOTOR CO., LTD.

12
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N/161032

2020/03/27

2020/03/27

KABUSHIKI KAISHA GURUNAVI (GURUNAVI, INC.)

35

N/161033

2020/03/27

2020/03/27

KABUSHIKI KAISHA GURUNAVI (GURUNAVI, INC.)

41

N/161034

2020/03/27

2020/03/27

KABUSHIKI KAISHA GURUNAVI (GURUNAVI, INC.)

43

N/161035

2020/03/27

2020/03/27

KABUSHIKI KAISHA GURUNAVI (GURUNAVI, INC.)

35

N/161036

2020/03/27

2020/03/27

KABUSHIKI KAISHA GURUNAVI (GURUNAVI, INC.)

41

N/161037

2020/03/27

2020/03/27

KABUSHIKI KAISHA GURUNAVI (GURUNAVI, INC.)

43

N/161038

2020/03/27

2020/03/27

Luk Fook Holdings Company Limited

14

N/161039

2020/03/27

2020/03/27

Luk Fook Holdings Company Limited

35

N/161040

2020/03/27

2020/03/27

Luk Fook Holdings Company Limited

36

N/161049

2020/03/27

2020/03/27

德晉文化投資一人有限公司

09

編號
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權利人
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INVESTIMENTO CULTURAL TAK CHUN SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA, em Inglês TAK CHUN CULTURAL
INVESTMENT LIMITED
N/161050

2020/03/27

2020/03/27

德晉文化投資一人有限公司

16

INVESTIMENTO CULTURAL TAK CHUN SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA, em Inglês TAK CHUN CULTURAL
INVESTMENT LIMITED
N/161051

2020/03/27

2020/03/27

德晉文化投資一人有限公司

35

INVESTIMENTO CULTURAL TAK CHUN SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA, em Inglês TAK CHUN CULTURAL
INVESTMENT LIMITED
N/161052

2020/03/27

2020/03/27

德晉文化投資一人有限公司

41

INVESTIMENTO CULTURAL TAK CHUN SOCIEDADE
UNIPESSOAL LIMITADA, em Inglês TAK CHUN CULTURAL
INVESTMENT LIMITED
N/161053

2020/03/27

2020/03/27

BALMAIN S.A.

03

N/161059

2020/03/27

2020/03/27

廈門公猴服飾有限公司

25

Xiamen Male Monkey Clothing Co., Ltd.
N/161062

2020/03/27

2020/03/27

易玩（上海）網絡科技有限公司

09

N/161063

2020/03/27

2020/03/27

易玩（上海）網絡科技有限公司

35

N/161064

2020/03/27

2020/03/27

易玩（上海）網絡科技有限公司

41

N/161065

2020/03/27

2020/03/27

易玩（上海）網絡科技有限公司

42

N/161066

2020/03/27

2020/03/27

易玩（上海）網絡科技有限公司

09

N/161067

2020/03/27

2020/03/27

易玩（上海）網絡科技有限公司

35

N/161068

2020/03/27

2020/03/27

易玩（上海）網絡科技有限公司

41

N/161069

2020/03/27

2020/03/27

易玩（上海）網絡科技有限公司

42

N/161070

2020/03/27

2020/03/27

方鴻衛

43

Fong Hung Vai
N/161071

2020/03/27

2020/03/27

The Procter & Gamble Company

03

N/161072

2020/03/27

2020/03/27

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

03

N/161073

2020/03/27

2020/03/27

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

03

N/161074

2020/03/27

2020/03/27

網易（香港）有限公司

09

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
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網易（香港）有限公司

41

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/161078

2020/03/27

2020/03/27

福建榮興康養中心有限公司澳門分公司

05

N/161079

2020/03/27

2020/03/27

泉朗環保建材（澳門）有限公司

37

N/161080

2020/03/27

2020/03/27

泉朗環保建材（澳門）有限公司

37

N/161081

2020/03/27

2020/03/27

重慶乾元醫藥有限公司

35

Chongqing Qianyuan Pharmaceutical Co., Ltd.
N/161082

2020/03/27

2020/03/27

Juniper Networks, Inc.

09

N/161083

2020/03/27

2020/03/27

Juniper Networks, Inc.

41

N/161086

2020/03/27

2020/03/27

CIRCA 1901 PARIS, INC.

14

N/161101

2020/03/27

2020/03/27

Gravity Co., Ltd.

09

N/161102

2020/03/27

2020/03/27

Gravity Co., Ltd.

41

N/161103

2020/03/27

2020/03/27

Bellamy's Organic Pty Ltd

05

N/161104

2020/03/27

2020/03/27

Bellamy's Organic Pty Ltd

29

N/161105

2020/03/27

2020/03/27

深圳市融盛時尚科技有限公司

06

N/161106

2020/03/27

2020/03/27

深圳市融盛時尚科技有限公司

09

N/161107

2020/03/27

2020/03/27

深圳市融盛時尚科技有限公司

18

N/161108

2020/03/27

2020/03/27

深圳市融盛時尚科技有限公司

20

N/161109

2020/03/27

2020/03/27

深圳市融盛時尚科技有限公司

25

N/161110

2020/03/27

2020/03/27

深圳市融盛時尚科技有限公司

42

N/161111

2020/03/27

2020/03/27

香港網易互動娛樂有限公司

09

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT
LIMITED
N/161112

2020/03/27

2020/03/27

香港網易互動娛樂有限公司

41

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT
LIMITED
N/161116

2020/03/27

2020/03/27

周愈中

30

N/161117

2020/03/27

2020/03/27

周愈中

35

N/161118

2020/03/27

2020/03/27

夏慶華

44

N/161131

2020/03/27

2020/03/27

The Hongkong Land Company, Limited

16

N/161132

2020/03/27

2020/03/27

The Hongkong Land Company, Limited

35

N/161133

2020/03/27

2020/03/27

The Hongkong Land Company, Limited

39

N/161134

2020/03/27

2020/03/27

The Hongkong Land Company, Limited

41

N/161135

2020/03/27

2020/03/27

The Hongkong Land Company, Limited

43

N/161137

2020/03/27

2020/03/27

McDonald's International Property Company, Ltd.

09

N/161138

2020/03/27

2020/03/27

McDonald's International Property Company, Ltd.

28

N/161139

2020/03/27

2020/03/27

McDonald's International Property Company, Ltd.

43

N/161140

2020/03/27

2020/03/27

HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED

43

N/161143

2020/03/27

2020/03/27

Trade Aim Limited

43

N/161144

2020/03/27

2020/03/27

Trade Aim Limited

43

N/161151

2020/03/27

2020/03/27

Alibaba Group Holding Limited

09

N/161152

2020/03/27

2020/03/27

Alibaba Group Holding Limited

35
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N/161153

2020/03/27

2020/03/27

Alibaba Group Holding Limited

36

N/161154

2020/03/27

2020/03/27

Alibaba Group Holding Limited

38

N/161155

2020/03/27

2020/03/27

Alibaba Group Holding Limited

39

N/161156

2020/03/27

2020/03/27

Alibaba Group Holding Limited

41

N/161157

2020/03/27

2020/03/27

Alibaba Group Holding Limited

42

N/161158

2020/03/27

2020/03/27

徐京諾

33

編號
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Xu JingNuo
N/161160

2020/03/27

2020/03/27

建亮顧問有限公司

35

N/161161

2020/03/27

2020/03/27

建亮顧問有限公司

35

N/161162

2020/03/27

2020/03/27

建亮顧問有限公司

42

N/161163

2020/03/27

2020/03/27

建亮顧問有限公司

42

N/161167

2020/03/27

2020/03/27

Calbee, Inc.

30

N/161168

2020/03/27

2020/03/27

Calbee, Inc.

30

N/161169

2020/03/27

2020/03/27

The Procter & Gamble Company

03

N/161183

2020/03/27

2020/03/27

Charlotte Tilbury TM Limited

44

N/161187

2020/03/27

2020/03/27

黃國樑

43

N/161188

2020/03/27

2020/03/27

恒大新能源汽車投資控股集團有限公司

12

EVERGRANDE NEW ENERGY AUTOMOTIVE INVESTMENT
HOLDING GROUP CO., LTD.
N/161192

2020/03/27

2020/03/27

愛諾紐純營養品有限公司

29

AOTEAROA NUTRIENTS LIMITED
N/161194

2020/03/27

2020/03/27

愛諾紐純營養品有限公司

29

AOTEAROA NUTRIENTS LIMITED
N/161198

2020/03/27

2020/03/27

愛諾紐純營養品有限公司

29

AOTEAROA NUTRIENTS LIMITED
N/161199

2020/03/27

2020/03/27

Cisco Technology, Inc.

09

N/161200

2020/03/27

2020/03/27

Cisco Technology, Inc.

37

N/161201

2020/03/27

2020/03/27

Cisco Technology, Inc.

41

N/161202

2020/03/27

2020/03/27

Cisco Technology, Inc.

42

N/161203

2020/03/27

2020/03/27

Cisco Technology, Inc.

09

N/161210

2020/03/27

2020/03/27

Juniper Networks, Inc.

37

N/161211

2020/03/27

2020/03/27

泰豐國際（集團）有限公司

35

N/161212

2020/03/27

2020/03/27

泰豐國際（集團）有限公司

35

N/161213

2020/03/27

2020/03/27

Bank of America Corporation

09

N/161215

2020/03/27

2020/03/27

Bank of America Corporation

42

N/161216

2020/03/27

2020/03/27

Bank of America Corporation

09

N/161218

2020/03/27

2020/03/27

Bank of America Corporation

42

N/161219

2020/03/27

2020/03/27

FAPA VITAL AG

05

N/161220

2020/03/27

2020/03/27

澳門迪仙食品有限公司

30

N/161223

2020/03/27

2020/03/27

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

43

N/161225

2020/03/27

2020/03/27

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

43

N/161227

2020/03/27

2020/03/27

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

43
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N/161229

2020/03/27

2020/03/27

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC

43

N/161230

2020/03/27

2020/03/27

Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

03

N/161231

2020/03/27

2020/03/27

亞洲金融集團（控股）有限公司

36

編號
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Asia Financial Holdings Limited
N/161232

2020/03/27

2020/03/27

亞洲金融集團（控股）有限公司

36

Asia Financial Holdings Limited
N/161235

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161236

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161237

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161238

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161242

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161243

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161248

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161249

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161250

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161251

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161256

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161258

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161259

2020/03/27

2020/03/27

星加坡鴻威藥業公司

05

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.
N/161260

2020/03/27

2020/03/27

拉扎斯網絡科技（上海）有限公司

35

N/161261

2020/03/27

2020/03/27

拉扎斯網絡科技（上海）有限公司

38

N/161262

2020/03/27

2020/03/27

拉扎斯網絡科技（上海）有限公司

39

N/161263

2020/03/27

2020/03/27

拉扎斯網絡科技（上海）有限公司

42

N/161264

2020/03/27

2020/03/27

拉扎斯網絡科技（上海）有限公司

43

N/161265

2020/03/27

2020/03/27

拉扎斯網絡科技（上海）有限公司

09

N/161266

2020/03/27

2020/03/27

清邁草本貿易有限公司

03

CHIANGMAI HERBS TRADING LIMITED
N/161267

2020/03/27

2020/03/27

蔡鴻江

05

Choi Hong Kong
N/161268

2020/03/27

2020/03/27

澳門珍絲寶貿易有限公司

29

N/161269

2020/03/27

2020/03/27

澳門珍絲寶貿易有限公司

29
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註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

N/161270

2020/03/27

2020/03/27

Starbucks Corporation

30

N/161271

2020/03/27

2020/03/27

BORGHESE INTERNATIONAL LIMITED

14

N/161272

2020/03/27

2020/03/27

BORGHESE INTERNATIONAL LIMITED

18

N/161273

2020/03/27

2020/03/27

BORGHESE INTERNATIONAL LIMITED

03

N/161274

2020/03/27

2020/03/27

BORGHESE INTERNATIONAL LIMITED

09

N/161275

2020/03/27

2020/03/27

BORGHESE INTERNATIONAL LIMITED

14

N/161276

2020/03/27

2020/03/27

BORGHESE INTERNATIONAL LIMITED

18

N/161277

2020/03/27

2020/03/27

BORGHESE INTERNATIONAL LIMITED

25

N/161278

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

05

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

WONG MAN PAN
N/161280

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

30

WONG MAN PAN
N/161281

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

30

WONG MAN PAN
N/161282

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

30

WONG MAN PAN
N/161283

2020/03/27

2020/03/27

TOMIZAWA SHOTEN INC.

35

N/161286

2020/03/27

2020/03/27

TOMIZAWA SHOTEN INC.

30

N/161288

2020/03/27

2020/03/27

TOMIZAWA SHOTEN INC.

35

N/161289

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

30

WONG MAN PAN
N/161290

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

05

WONG MAN PAN
N/161291

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

05

WONG MAN PAN
N/161292

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

05

WONG MAN PAN
N/161293

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

05

WONG MAN PAN
N/161294

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

05

WONG MAN PAN
N/161295

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

30

WONG MAN PAN
N/161296

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

30

WONG MAN PAN
N/161297

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

05

WONG MAN PAN
N/161298

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

05

WONG MAN PAN
N/161299

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

30

WONG MAN PAN
N/161300

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱
WONG MAN PAN

30
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Data de
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權利人

類別

Titular

Classe

黃文濱

05

WONG MAN PAN
N/161302

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

05

WONG MAN PAN
N/161303

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

30

WONG MAN PAN
N/161304

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

30

WONG MAN PAN
N/161305

2020/03/27

2020/03/27

黃文濱

05

WONG MAN PAN
N/161306

2020/03/27

2020/03/27

周乃娟

30

CHAO NAI KUN
N/161307

2020/03/27

2020/03/27

周乃娟

30

CHAO NAI KUN
N/161308

2020/03/27

2020/03/27

蕭睿杰

03

N/161323

2020/03/27

2020/03/27

石方麟

25

N/161325

2020/03/27

2020/03/27

麻城承瑞科技有限公司

17

N/161326

2020/03/27

2020/03/27

麻城承瑞科技有限公司

19

N/161327

2020/03/27

2020/03/27

海瀾之家品牌管理有限公司

09

HLA BRAND MANAGEMENT CO., LTD.
N/161328

2020/03/27

2020/03/27

海瀾之家品牌管理有限公司

14

HLA BRAND MANAGEMENT CO., LTD.
N/161329

2020/03/27

2020/03/27

海瀾之家品牌管理有限公司

18

HLA BRAND MANAGEMENT CO., LTD.
N/161330

2020/03/27

2020/03/27

海瀾之家品牌管理有限公司

24

HLA BRAND MANAGEMENT CO., LTD.
N/161331

2020/03/27

2020/03/27

海瀾之家品牌管理有限公司

25

HLA BRAND MANAGEMENT CO., LTD.
N/161332

2020/03/27

2020/03/27

海瀾之家品牌管理有限公司

35

HLA BRAND MANAGEMENT CO., LTD.
N/161340

2020/03/27

2020/03/27

衍生行有限公司

30

N/161341

2020/03/27

2020/03/27

衍生行有限公司

32

N/161349

2020/03/27

2020/03/27

新永新有限公司

41

NEW VENG SAN LDA.
N/161350

2020/03/27

2020/03/27

MITCHEL A. GALVIN - FARNOL

25

N/161351

2020/03/27

2020/03/27

西安泰合鑫進出口貿易有限公司

03

Xi’an Taihexin Import and Export Trade Co., Ltd.
N/161352

2020/03/27

2020/03/27

成都屋頭餐飲管理有限公司

43

Chengdu Wutou Food Management Co., Ltd.
N/161353

2020/03/27

2020/03/27

瑞亞投資管理（香港）有限公司

03

SWISS ASIA INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED
N/161354

2020/03/27

2020/03/27

瑞亞投資管理（香港）有限公司
SWISS ASIA INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED

05
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權利人

類別

Titular

Classe

瑞亞投資管理（香港）有限公司

16

SWISS ASIA INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED
N/161356

2020/03/27

2020/03/27

瑞亞投資管理（香港）有限公司

35

SWISS ASIA INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED
N/161357

2020/03/27

2020/03/27

江門市新會區新興金屬製品有限公司

21

N/161358

2020/03/27

2020/03/27

青苗醫療有限公司

44

N/161362

2020/03/27

2020/03/27

Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

09

N/161363

2020/03/27

2020/03/27

浙江愛仕達電器股份有限公司

11

Zhejiang Aishida Electric Co., Ltd.
N/161364

2020/03/27

2020/03/27

浙江愛仕達電器股份有限公司

21

Zhejiang Aishida Electric Co., Ltd.
N/161371

2020/03/27

2020/03/27

浙江愛仕達電器股份有限公司

11

Zhejiang Aishida Electric Co., Ltd.
N/161372

2020/03/27

2020/03/27

浙江愛仕達電器股份有限公司

21

Zhejiang Aishida Electric Co., Ltd.
N/161376

2020/03/27

2020/03/27

上海花至文化傳媒有限公司

03

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.
N/161377

2020/03/27

2020/03/27

上海花至文化傳媒有限公司

10

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.
N/161378

2020/03/27

2020/03/27

上海花至文化傳媒有限公司

21

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.
N/161379

2020/03/27

2020/03/27

上海花至文化傳媒有限公司

03

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.
N/161380

2020/03/27

2020/03/27

上海花至文化傳媒有限公司

10

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.
N/161381

2020/03/27

2020/03/27

上海花至文化傳媒有限公司

21

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.
N/161388

2020/03/27

2020/03/27

澳門澳嘉園食品有限公司

30

MACAO OKAYUN FOOD LIMITED
N/161392

2020/03/27

2020/03/27

驕陽投資有限公司

35

N/161393

2020/03/27

2020/03/27

驕陽投資有限公司

36

N/161394

2020/03/27

2020/03/27

驕陽投資有限公司

41

N/161395

2020/03/27

2020/03/27

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

05

N/161406

2020/03/27

2020/03/27

澳楹策劃顧問有限公司

43

N/161415

2020/03/27

2020/03/27

Valentino S.p.A.

09

N/161416

2020/03/27

2020/03/27

Valentino S.p.A.

21

N/161418

2020/03/27

2020/03/27

Valentino S.p.A.

34

N/161419

2020/03/27

2020/03/27

Valentino S.p.A.

18

N/161420

2020/03/27

2020/03/27

德國優質天然健康產品有限公司

03

N/161421

2020/03/27

2020/03/27

德國優質天然健康產品有限公司

05

N/161426

2020/03/27

2020/03/27

陳雅

03

N/161427

2020/03/27

2020/03/27

陳雅

03

N/161428

2020/03/27

2020/03/27

陳雅

03
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Data de

Data de

registo

despacho

N/161430

2020/03/27

2020/03/27

Vitasoy International Holdings Limited

29

N/161431

2020/03/27

2020/03/27

Vitasoy International Holdings Limited

30

N/161432

2020/03/27

2020/03/27

Vitasoy International Holdings Limited

32

N/161433

2020/03/27

2020/03/27

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

35

N/161434

2020/03/27

2020/03/27

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

36

N/161435

2020/03/27

2020/03/27

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

39

N/161436

2020/03/27

2020/03/27

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

41

N/161437

2020/03/27

2020/03/27

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

43

N/161438

2020/03/27

2020/03/27

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

35

N/161439

2020/03/27

2020/03/27

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

36

N/161440

2020/03/27

2020/03/27

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

39

N/161441

2020/03/27

2020/03/27

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

41

N/161442

2020/03/27

2020/03/27

Sociedade De Jogos De Macau, S.A.

43

N/161443

2020/03/27

2020/03/27

LIM JUN JIE, WAYNE

09

N/161444

2020/03/27

2020/03/27

LIM JUN JIE, WAYNE

16

N/161445

2020/03/27

2020/03/27

LIM JUN JIE, WAYNE

18

N/161446

2020/03/27

2020/03/27

LIM JUN JIE, WAYNE

25

N/161447

2020/03/27

2020/03/27

LIM JUN JIE, WAYNE

28

N/161448

2020/03/27

2020/03/27

LIM JUN JIE, WAYNE

30

N/161449

2020/03/27

2020/03/27

LIM JUN JIE, WAYNE

35

N/161450

2020/03/27

2020/03/27

LIM JUN JIE, WAYNE

38

N/161452

2020/03/27

2020/03/27

LIM JUN JIE, WAYNE

42

N/161459

2020/03/27

2020/03/27

曾琦

30

編號
N.º

權利人

類別

Titular

Classe

Chang Kei
N/161460

2020/03/27

2020/03/27

愛登堡（中國）有限公司

03

N/161461

2020/03/27

2020/03/27

愛登堡（中國）有限公司

18

N/161462

2020/03/27

2020/03/27

愛登堡（中國）有限公司

25

N/161463

2020/03/27

2020/03/27

愛登堡（中國）有限公司

35

N/161464

2020/03/27

2020/03/27

合肥貔貅商貿有限責任公司

25

N/161467

2020/03/27

2020/03/27

ithk tm limited

18

N/161468

2020/03/27

2020/03/27

ithk tm limited

25

N/161469

2020/03/27

2020/03/27

ithk tm limited

18

N/161470

2020/03/27

2020/03/27

ithk tm limited

25

N/161478

2020/03/27

2020/03/27

East West Bank

36

N/161479

2020/03/27

2020/03/27

East West Bank

36

N/161480

2020/03/27

2020/03/27

East West Bank

36

N/161481

2020/03/27

2020/03/27

Valentino S.p.A.

25

N/161482

2020/03/27

2020/03/27

Valentino S.p.A.

25

N/161483

2020/03/27

2020/03/27

Valentino S.p.A.

25

N/161485

2020/03/27

2020/03/27

廣州王老吉大健康產業有限公司

30

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY
CO., LTD.
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權利人

類別

Titular

Classe

廣州王老吉大健康產業有限公司

32

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY
CO., LTD.
N/161487

2020/03/27

廣州王老吉大健康產業有限公司

2020/03/27

30

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY
CO., LTD.
N/161488

2020/03/27

廣州王老吉大健康產業有限公司

2020/03/27

32

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY
CO., LTD.
N/161489

2020/03/27

2020/03/27

林高一人有限公司

30

N/161490

2020/03/27

2020/03/27

林高一人有限公司

35

N/161491

2020/03/27

2020/03/27

林高一人有限公司

43

N/161492

2020/03/27

2020/03/27

林高一人有限公司

30

N/161493

2020/03/27

2020/03/27

林高一人有限公司

35

N/161494

2020/03/27

2020/03/27

林高一人有限公司

43

部分批給及部分拒絕
Concessão parcial e recusa parcial
根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro
編號 N.º

N/149592

註冊日期 Data de registo

2020/03/27

批示日期 Data de despacho

2020/03/27

權利人 Titular

國城醫藥有限公司

分類 Classe

5

根據第216條，結合第214條第2款a）項的規定，拒絕“藥油；藥用軟膏；藥用膠囊；藥物飲料；醫腦藥丸；健康食品”產品的
註冊，而批給“藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；人用藥；醫用藥物；中藥成藥；醫用營養品”產品的商標註冊申請。

拒絕
Recusa

編號
N.º

N/135214

批示日期
Data de
despacho
2020/03/27

備註
申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

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

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，
適用於第214條a）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º
e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a)
do art.º 214.º
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Data de
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申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

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

國城醫藥有限公司

30

第214條第2款b）項，結合第215條及第9條第1款c）項，
適用於第214條a）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º
e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a)
do art.º 214.º

N/135225

2020/03/27

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，
適用於第214條a）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º
e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a)
do art.º 214.º

N/135226

2020/03/27

國城醫藥有限公司

30

第214條第2款b）項，結合第215條及第9條第1款c）項，
適用於第214條a）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º
e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a)
do art.º 214.º

N/137309

2020/03/30

百利高健康及美容品有限公司

05

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com as alíneas c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/137310

2020/03/30

百利高健康及美容品有限公司

05

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）和c)項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º
199.º

N/137385

2020/03/30

澳門主題公園渡假村股份有限

35

M ACAU

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條1
款c）項。

公司

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

PA R QU E

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

TEMÁTICO E RESORT S.A.
em inglês MACAU THEME
PA R K A N D R E S O R T
LIMITED
N/137386

2020/03/30

澳門主題公園渡假村股份有限

41

M ACAU

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條1
款c）項。

公司

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

PA R QU E

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

TEMÁTICO E RESORT S.A.
em inglês MACAU THEME
PA R K A N D R E S O R T
LIMITED
N/137387

2020/03/30

澳門主題公園渡假村股份有限

43

M ACAU

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條1
款c）項。

公司

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

PA R QU E

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

TEMÁTICO E RESORT S.A.
em inglês MACAU THEME
PA R K A N D R E S O R T
LIMITED
N/137594

2020/03/27

國城醫藥有限公司

05

第199條第1款b）項，結合第214條第3款相反。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com o n.º 3 do
art.º 214.º, a contrário.
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根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

國城醫藥有限公司

30

第199條第1款b）項，結合第214條第3款相反。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com o n.º 3 do
art.º 214.º, a contrário.

N/137637

2020/03/24

沈蕾

29

第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c)

Shen Lei

e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
N/137638

2020/03/24

沈蕾

30

第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c)

Shen Lei

e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
N/137640

2020/03/24

沈蕾

29

第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c)

Shen Lei

e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
N/137641

2020/03/24

沈蕾

30

第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c)

Shen Lei

e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
N/138762

2020/03/24

WONG FAI WENG

05

第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c)
e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/138763

2020/03/24

WONG FAI WENG

05

第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c)
e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/138764

2020/03/24

WONG FAI WENG

05

第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c)
e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/140388

2020/01/08

萬博管理有限公司

38

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214
條第2款b）項，結合第215條第1款。

Maxprofit Management Limited

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º,
conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º
N/141415

2020/03/24

WONG FAI WENG

05

第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c)
e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/141416

2020/03/24

WONG FAI WENG

05

第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c)
e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/143731

2020/03/30

Perfect Bar, LLC

29

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/143732

2020/03/30

Perfect Bar, LLC

30

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/144434

2020/03/30

香港偉昇貿易有限公司

05

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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類別
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Requerente

Classe

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

E X X O N

M O B I L

01

CORPORATION

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/145391

2020/03/30

E X X O N

M O B I L

04

CORPORATION

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/145392

2020/03/30

E X X O N

M O B I L

37

CORPORATION

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/145555

2020/03/30

ServiceNow, Inc.

35

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第9條第1
款c）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/145556

2020/03/30

ServiceNow, Inc.

41

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第9條第1
款c）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/146434

2020/03/30

Jebsen & Co., Ltd.

33

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）和c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º
199.º

N/146515

2020/03/27

美尚會展服務有限公司

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/146665

N/146731

2020/03/27

2020/03/27

OPPO廣東移動通信有限公司

09

GUANGDONG OPPO MOBILE

1款c）項。

TELECOMMUNICATIONS

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

CORP., LTD.

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

深圳市中科創資產管理有限

35

2020/03/27

深圳市中科創資產管理有限

36

2020/03/27

深圳市中科創資產管理有限

38

2020/03/30

澳門卡考網絡科技有限公司

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

公司
N/147017

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

公司
N/146733

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

公司
N/146732

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

36

第214條第2款a）項，以及第214條第1款a）項及第9條第
1款a）項，結合第199條第1款b）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º
e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea b)
do n.º 1 do art.º 199.º
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根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

瀘州老窖股份有限公司

33

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

LUZHOU LAO JIAO CO.,

1款c）項。

LTD.

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/147613

2020/03/27

OPPO廣東移動通信有限公司

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

GUANGDONG

1款c）項。

OPPO MOBILE

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do

TELECOMMUNICATIONS

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

CORP., LTD.
N/147834

2020/03/27

衍生行有限公司

05

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/147906

2020/03/27

LOI POU LENG

30

第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項及第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º , conjugado com a alínea a)
do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/148361

2020/03/27

FAS T R E TA I L I N G C O.,

25

LTD.

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）和c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º
199.º

N/148452

2020/03/27

Saule, LLC.

09

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b)項及c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/148555

2020/03/27

李天宇

29

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。

Li TianYu

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/148556

2020/03/27

李天宇

30

第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）
項和第215條第1款。

Li TianYu

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/148573

2020/03/27

新武二餐飲管理有限公司

43

第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）
項和第215條第1款。
Alínea a) do n.º 1 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/148923

2020/03/27

COMPAGNIE

33

第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款

CHAMPENOISE

c）項。

PH-CH.PIPER

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do

HEIDSIECK-ANCIENNE

art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

MAISON HEIDSIECK
FONDEE EN 1785
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根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

中華文化交流協會

16

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/149033

2020/03/27

中華文化交流協會

35

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/149034

2020/03/27

中華文化交流協會

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/149270

2020/03/27

黃耀珍

05

第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）
項和第215條第1款。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2,
conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1
do art.º 215.º

N/149296

2020/03/27

N/149297

2020/03/30

中國青年醫學研究院一人有限

05

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

公司
中國青年醫學研究院一人有限

05

2020/03/30

中國青年醫學研究院一人有限

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

公司
N/149298

第214條第2款a）項。

05

公司

第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項，以及第214
條第2款a）項和第199條第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a)
do n.º 1 do art.º 9.º e as alíneas a) do n.º 2 do art.º 214.º e b)
do n.º 1 do art.º 199.º

N/149299

2020/03/30

中國青年醫學研究院一人有限

05

公司

第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項，以及第214
條第2款a）項和第199條第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a)
do n.º 1 do art.º 9.º e as alíneas a) do n.º 2 do art.º 214.º e b)
do n.º 1 do art.º 199.º

N/149300

2020/03/30

中國青年醫學研究院一人有限

05

公司

第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項，以及第214
條第2款a）項和第199條第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a)
do n.º 1 do art.º 9.º e as alíneas a) do n.º 2 do art.º 214.º e b)
do n.º 1 do art.º 199.º

N/149301

2020/03/30

中國青年醫學研究院一人有限

05

第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項，以及第214
條第2款a）項和第199條第1款b）項。

公司

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a)
do n.º 1 do art.º 9.º e as alíneas a) do n.º 2 do art.º 214.º e b)
do n.º 1 do art.º 199.º
N/149302

2020/03/30

中國青年醫學研究院一人有限

05

公司

第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項，以及第214
條第2款a）項和第199條第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a)
do n.º 1 do art.º 9.º e as alíneas a) do n.º 2 do art.º 214.º e b)
do n.º 1 do art.º 199.º

N/149303

2020/03/30

中國青年醫學研究院一人有限
公司

05

第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項，以及第214
條第2款a）項和第199條第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a)
do n.º 1 do art.º 9.º e as alíneas a) do n.º 2 do art.º 214.º e b)
do n.º 1 do art.º 199.º
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中國青年醫學研究院一人有限

05

公司

第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項，以及第214
條第2款a）項，結合第199條第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
a) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º,
conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/149623

2020/03/27

廣州市粵王日用品有限公司

03

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）和c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º,
conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/149809

2020/03/27

GALAXY ENTERTAINMENT

35

LICENSING LIMITED

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/149810

2020/03/27

GALAXY ENTERTAINMENT

39

LICENSING LIMITED

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/149811

2020/03/27

GALAXY ENTERTAINMENT

41

LICENSING LIMITED

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/149812

2020/03/27

GALAXY ENTERTAINMENT

42

LICENSING LIMITED

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/149813

2020/03/27

GALAXY ENTERTAINMENT

43

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。

LICENSING LIMITED

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
N/149814

2020/03/30

GALAXY ENTERTAINMENT

35

LICENSING LIMITED

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/149815

2020/03/30

GALAXY ENTERTAINMENT

39

LICENSING LIMITED

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/149816

2020/03/30

GALAXY ENTERTAINMENT

41

LICENSING LIMITED

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/149817

2020/03/30

GALAXY ENTERTAINMENT
LICENSING LIMITED

42

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N.º 16 — 15-4-2020

編號
N.º

N/149818
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備註

批示日期
Data de
despacho
2020/03/30
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申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

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

GALAXY ENTERTAINMENT

43

LICENSING LIMITED

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/150732

2020/03/27

芳珂株式會社

29

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)

FANCL CORPORATION

do n.º 1 do art.º 199.º
N/151638

2020/03/27

FRUIT OF THE LOOM, INC.

25

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

N/152130

2020/03/30

ADP, LLC

09

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/152131

2020/03/30

ADP, LLC

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/152132

2020/03/30

ADP, LLC

36

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/152133

2020/03/30

ADP, LLC

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/152134

2020/03/30

ADP, LLC

42

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/152878

2020/03/27

劉于煒

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)

Liu YuWei

do n.º 1 do art.º 199.º
N/152879

2020/03/27

劉于煒

32

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)

Liu YuWei

do n.º 1 do art.º 199.º
N/153688

2020/03/30

萬國寶華有限公司

05

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b)項及c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/153689

2020/03/30

萬國寶華有限公司

05

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條1
款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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編號
N.º

N/153690

備註

批示日期
Data de
despacho
2020/03/30
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申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

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

萬國寶華有限公司

30

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項及c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/153691

2020/03/30

萬國寶華有限公司

30

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條1
款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/154115

2020/03/30

Th e M a n u f a c t u r e r s L i f e

36

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條1
款c）項。

Insurance Company

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
N/154116

2020/03/30

Th e M a n u f a c t u r e r s L i f e

36

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條1
款c）項。

Insurance Company

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
N/154192

2020/03/31

北京壇城合學教育科技有限

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)

公司

do n.º 1 do art.º 199.º
N/155291

2020/03/31

呂偉強

03

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條
第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

LUI WAI KEUNG

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado
com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
N/155292

2020/03/31

呂偉強

05

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條
第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

LUI WAI KEUNG

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado
com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
N/155293

2020/03/31

呂偉強

35

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條
第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

LUI WAI KEUNG

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado
com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
N/155294

2020/03/31

呂偉強

03

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條
第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

LUI WAI KEUNG

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado
com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
N/155295

2020/03/31

呂偉強
LUI WAI KEUNG

05

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條
第1款a）項，結合第9條第1款e）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado
com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N.º 16 — 15-4-2020

編號
N.º

N/155296
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備註

批示日期
Data de
despacho
2020/03/31

5291

申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

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

呂偉強

35

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條
第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

LUI WAI KEUNG

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado
com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
N/157842

2020/03/31

李俊文

05

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)

LEI CHON MAN

do n.º 1 do art.º 9.º
N/157843

2020/03/31

李俊文

30

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)

LEI CHON MAN

do n.º 1 do art.º 9.º
N/157852

2020/03/24

劉志輝

20

N/158189

2020/03/27

SEGA SAMMY CREATION

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

Lao Chi Fai
28

INC.

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/158967

2020/03/27

鷹駿國際集團控股有限公司

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/158968

2020/03/27

鷹駿國際集團控股有限公司

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/159102

2020/03/30

泰安商業顧問有限公司

30

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項以及第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/159104

2020/03/30

泰安商業顧問有限公司

30

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項以及第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/159403

2020/03/30

L’Oreal

03

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/160057

2020/03/30

Renaissance Hotel Holdings,
Inc.

43

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條1
款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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備註

批示日期

編號

Data de

N.º

despacho

N/160058

2020/03/30
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申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

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

Renaissance Hotel Holdings,

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條1

43

款c）項。

Inc.

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
N/160108

2020/03/30

碩豐有限公司

第214條第2款a）項。

11

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

註冊申請之拒絕
Recusa de Pedidos de Registo

備註

批示日期

編號

Data de

N.º

despacho

N/163167

2020/03/30

申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

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

DA Z Z L I N G CA F E

30

do art.º 20.º e art.º 25.º

LIMITED
N/163168

2020/03/30

N/163169

2020/03/30

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。
Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1

I N T E R NAT I O NA L
DA Z Z L I N G CA F E

35

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

I N T E R NAT I O NA L

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1

LIMITED

do art.º 20.º e art.º 25.º

DA Z Z L I N G CA F E

43

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

I N T E R NAT I O NA L

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1

LIMITED

do art.º 20.º e art.º 25.º

申請之拒絕
Recusa de Pedidos

備註
遞交日期

批示日期

其他行為之性質

Data de

Data de

Natureza de

apresentação

despacho

outros actos

編號
N.º

Observações

權利人/申請人
Titular/ Requerente

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/083662

2019/11/07

2020/03/04

宣佈失效

Haw Par Corporation 第231條第1款b）項及第232條第5款。

Declaração de Limited

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do

caducidade

art.º 232.º.

續期
Renovação

編號
N.º
P/004463

P/007072

P/009497

P/009498

P/014206

P/014598

P/014599

(4332-M)

(9245-M)

(9374-M)

(9375-M)

(14618-M)

(15064-M)

(15062-M)

P/014600

P/014601

P/014609

P/014610

P/014611

P/014612

P/014652

(15063-M)

(15053-M)

(15061-M)

(15014-M)

(15015-M)

(15016-M)

(14936-M)

N.º 16 — 15-4-2020
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編號
N.º
P/014653

P/014654

P/014655

P/014656

P/014657

P/014658

P/014659

(14937-M)

(14938-M)

(14939-M)

(14940-M)

(14941-M)

(14942-M)

(14943-M)

P/014676

P/014677

P/014831

P/015034

P/015042

P/015123

P/015124

(14595-M)

(14596-M)

(14715-M)

(14929-M)

(14949-M)

(15083-M)

(15084-M)

P/015135

P/015242

P/015301

P/015302

P/015317

P/015318

P/015319

(15109-M)

(15183-M)

(15217-M)

(15218-M)

(15233-M)

(15234-M)

(15235-M)

P/015345

P/015363

P/015397

P/015412

N/004296

N/004325

N/004326

(15261-M)

(15273-M)

(15320-M)

(15335-M)

N/004327

N/004387

N/004407

N/004409

N/004428

N/004459

N/004478

N/004526

N/004584

N/004590

N/004652

N/004859

N/004914

N/004916

N/018206

N/019061

N/019310

N/019311

N/019312

N/019313

N/019314

N/019315

N/019316

N/019317

N/019318

N/019319

N/019320

N/019321

N/019322

N/019323

N/019324

N/019325

N/019334

N/019335

N/019336

N/019337

N/019338

N/019339

N/019340

N/019341

N/019342

N/019343

N/019344

N/019345

N/019346

N/019347

N/019348

N/019349

N/019350

N/019351

N/019352

N/019353

N/019354

N/019355

N/019356

N/019357

N/019358

N/019359

N/019360

N/019361

N/019362

N/019363

N/019364

N/019365

N/019366

N/019367

N/019368

N/019369

N/019370

N/019371

N/019372

N/019373

N/019374

N/019375

N/019376

N/019377

N/019478

N/019479

N/019480

N/019851

N/019949

N/020019

N/020020

N/020021

N/020022

N/020075

N/020159

N/020160

N/020335

N/020444

N/020446

N/020449

N/020484

N/020625

N/020819

N/020820

N/020930

N/021126

N/021127

N/021128

N/021129

N/021166

N/021167

N/021276

N/021704

N/021705

N/021706

N/021909

N/063889

N/063890

N/065188

N/065211

N/065237

N/065238

N/065239

N/065240

N/065241

N/065242

N/065243

N/065246

N/065247

N/065257

N/065258

N/065321

N/065354

N/065361

N/065362

N/065363

N/065364

N/065365

N/065366

N/065367

N/065368

N/065369

N/065374

N/065375

N/065376

N/065435

N/065436

N/065456

N/065458

N/065514

N/065515

N/065519

N/065520

N/065521

N/065522

N/065523

N/065524

N/065525

N/065526

N/065527

N/065532

N/065618

N/065619

N/065620

N/065621

N/065622

N/065624

N/065625

N/065626

N/065809

N/065810

N/065908

N/066183

N/066184

N/066185

N/066186

N/066187

N/066188

N/066189

N/066190

N/066191

N/066192

N/066193

N/066194

N/066195

N/066196

N/066197

N/066198

N/066199

N/066200

N/066201

N/066202

N/066203

N/066204

N/066205

N/066206

N/066207

N/066208

N/066209

N/066314

N/066315

N/066316

N/066317

N/066318

N/066319

N/066320

N/066321

N/066322

N/066323

N/066324

N/066325

N/066326

N/066327

N/066328

N/066329

N/066330

N/066331

N/066332

N/066333

N/066334

N/066335

N/066336

N/066337

N/066338

N/066339

N/066340

N/066388

N/066389

N/066390

N/066391

N/066392

N/066393

N/066394

N/066395

N/066396

N/066397

N/066398

N/066399

N/066400

N/066401

N/066402

N/066403

N/066506

N/066522

N/066659

N/066899

N/067028

N/067205

N/067206

N/067289

N/067327

N/067376

N/067377

N/067423

N/067463

N/067464

N/067545

N/067546

N/067663

N/067664

N/067801

N/067802

N/067803

N/067811

N/067812

N/067813

N/067814

N/067828

N/067829

N/067830

N/067831

N/067832

N/067833

N/067834

N/067835

N/067852

N/068017

N/068018

N/068019

N/068020

N/068021

N/068022

N/068023

N/068024

N/068025

N/068026

N/068027

N/068028

N/068029

N/068056

N/068057

N/068058

N/068059
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附註
Averbamento

編號
N.º
P/002290

P/002297

(2193-M)

(2200-M)

P/007851

N/011539

(7621-M)

N/013315

P/007852

N/013316

(7622-M)

N/015837

P/007853

N/015838

(7623-M)

N/015839

P/007854

N/053268

(7624-M)

N/053269

P/007855

N/053270

(7625-M)

N/053271

P/007856

N/053272

(7626-M)

N/053273

P/007857

N/053274

(7627-M)

N/053275

P/007858

N/053276

(7628-M)

N/120033

P/007859

N/120034

(7629-M)

N/120035

P/007860

N/120036

(7630-M)

N/120037

P/007861

N/120038

(7631-M)

N/120039

P/007862

N/120040

(7632-M)

N/151576

P/007863

N/151577

(7633-M)

N/151578

P/011266

N/151579

(11288-M)

N/151580

N/011536

N/151581

N/011537

N/151582

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2020/03/18 更改地址

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

S.T. DUPONT S.A.

Modificação de sede
2020/03/09 更改地址

Route de la Glâne 107, 1752 Villars-sur-Glâne, Switzerland

LACOSTE

31-37, boulevard de Montmorency, 75016
Paris, France

Modificação de sede

N/011538
P/015103

P/015104

(15011-M)

(15012-M)

P/015105
(15013-M)
N/003739

2020/03/09 更改地址

LG CORP.

Modificação de sede
2020/03/09 更改地址

Seoul, Coreia
NAF NAF

Modificação de sede
2020/03/09 更改地址
2020/03/18 更改認別資料

2 rue Sarah Bernhardt, 92600 Asnieres
Sur Seine, França

Pioneer Corporation

Modificação de sede
N/004460

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo, Japan

Avex Group Holdings Avex Inc.

M o d i f i c a ç ã o d e Inc.
identidade
N/004652

2020/03/09 更改地址

VALRHONA, Societe 12-14-16-18 a v e n u e d u P r é s i d e n t

Modificação de sede par Actions Simplifiee

Roosevelt, 26600 - Tain-L'Hermitage,
France

N.º 16 — 15-4-2020
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編號
N.º
N/010155

N/036841

N/036833

N/062947

N/036834

N/062948

N/036835

N/062949

N/036836

N/062950

N/036837

N/062951

N/036838

N/062952

N/036839

N/062953

N/036840

N/062955

N/016700

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2020/03/11 轉讓
Transmissão

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

Thomson Reuters Global THOMSON REUTERS ENTERPRISE
Resources Unlimited CENTRE GMBH, com sede em Landis
Company

2020/03/09 更改地址

5295

PHIVCO-1 LLC

Modificação de sede

+ Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, Switzerland

Corporation Service Company, 251
Little Falls Drive, Wilmington, Delaware
19808, United States

N/018206

2020/03/09 更改認別資料

MAUBOUSSIN SA

MAUBOUSSIN

MAUBOUSSIN

31 Rue Cambaceres - 17 Rue de la Boetie

Modificação de
identidade
更改地址
Modificação de sede
N/019158

N/019161

N/019159

N/019164

2020/03/09 更改地址

75008 Paris, France
官燕棧國際有限公司

香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣
工業中心21樓2210-8單位

Modificação de sede

N/019160
N/020015
N/020682
N/020386

2020/03/18 更改地址

J. Crew International, Inc. 225 Liberty Street, 17th Floor New

Modificação de sede
2020/03/18 更改地址

York, New York 10281, USA
MOLINARI ITALIA V i a Au r e l i a N o r d K m. 75,30 0 –

Modificação de sede S.p.A.
N/023312

N/023315

N/023313

N/023316

N/023314
N/024139

N/108391

N/024140

N/108392

N/024141

N/108393

N/024142

N/108394

N/024143

N/108395

N/024144

N/108396

N/024145

N/108397

N/024146

N/108414

N/024147

N/108415

N/038965

N/108416

N/038966

N/108417

N/038967

N/108418

N/038968

N/108419

N/038969

N/108420

N/038970

N/108421

N/108376

N/108422

N/108377

N/108423

N/108378

N/108424

N/108379

N/115014

N/108380

N/115015

N/108381

N/115016

2020/03/19 合併轉讓

Civitavecchia (Rome) – Italy

Lotte Advanced Materials LOTTE CHEMICAL CORPORATION,

Tra n s m i s s ã o p o r Co., Ltd

com sede em 300 Olympic-ro, Songpa-

fusão

gu, Seoul, Republic of Korea

2020/03/20 更改地址

A U T O S M A R T Vistra Corporate Services Centre,Wickhams

Modificação de sede PROFITS LIMITED

Cay II, Road Town, Tortola,VG1110,
British Virgin Islands
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編號
N.º
N/108382

N/115017

N/108383

N/115018

N/108384

N/115019

N/108385

N/115020

N/108386

N/115021

N/108387

N/115022

N/108388

N/115023

N/108389

N/115024

N/108390

N/115025

N/029908
N/029909

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2020/03/20 更改地址

第 16 期 —— 2020 年 4 月 15 日

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

A U T O S M A R T Vistra Corporate Services Centre,

Modificação de sede PROFITS LIMITED

W i c k h a m s C a y I I, R o a d To w n,
Tortola,VG1110, British Virgin Islands

2020/03/18 轉讓
Transmissão

夢飛嫦有限公司
Maud Frizon Limited

Maud Frizon, com sede em 54 rue du
Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris,
France

N/034654
N/044484

2020/03/18 轉讓
Transmissão

Theravance Biopharma Cumberland Pharmaceuticals Inc.,
Antibiotics IP, LLC

com sede em 2525 West End Avenue,
Suite 950, Nashville, Tennessee 37203,
USA

N/040286
N/043471
N/065514

2020/03/09 更改地址

SA N O F I PAST E U R 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon,

Modificação de sede (Société Anonyme)
2020/03/09 更改地址

廚泰娛樂有限公司

N/072234

N/066051

N/072235

N/066052

N/072236

N/066053

N/072237

N/072231

N/072238

N/072232

N/072239

N/072233

N/072424

N/067565

2020/03/09 更改地址

7-ELEVEN, INC.

Modificação de sede

2020/03/18 轉讓
Transmissão

澳門友誼大馬路澳門漁人碼頭阿姆斯
特丹館

Modificação de sede
N/066050

France

3200 Hackberry Road, Irving, Texas
75063, United States of America

JOSELITO GUIJUELO, CÁRNICAS JOSELITO, S.A., com
S.L.

sede em Santa Rita, 8 - 37770 Guijuelo
(Salamanca), Spain

N/067852

N/070047
N/070048

2020/03/19 更改地址

Newstar Communication F l a t / R m A , 4 / F, C h e u n g L u n g

M o d i f i c a ç ã o d e Company Limited

Industrial Building, 10 Cheung Yee

sede

Street, Lai Chi Kok, KL Hong Kong

2020/03/13 更改認別資料

株式會社 CJ E&M

CJ ENM Co., Ltd.

M o d i f i c a ç ã o d e CJ E&M Corporation
identidade
更改地址

株式會社 CJ E&M

M o d i f i c a ç ã o d e CJ E&M Corporation

870-13 Gwacheon-daero, Seocho-gu,
Seoul, Republic of Korea

sede
N/074205
N/074206

2020/03/18 轉讓
Transmissão

N/074207

V E L D H O V E N I W C H B. V. , c o m s e d e e m Va n
CLOTHING HOLDING Miereveldstraat 11, 1071 DW Amsterdam,
AG

2020/03/13 更改認別資料

N/075035

N/104700

N/075036

N/104701

M o d i f i c a ç ã o d e L T D. ( K a b u s h i k i

N/075037

N/128776

identidade

N/077310

The Netherlands

DINING INNOVATION Dining Innovation Investment Inc.
Kaisha DINING
INNOVATION)

2020/03/13 更改地址

D i n i n g I n n o v a t i o n E b i s u m i n a m i 1-11-2, S h i b u y a-k u,

M o d i f i c a ç ã o d e Investment Inc.
sede

Tokyo, Japan

N.º 16 — 15-4-2020
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編號
N.º
N/075084

N/075086

N/075085

N/075087

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2020/03/13 轉讓
Transmissão

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo
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Asahi Group Holdings, A s a h i S o f t D r i n k s C o., L t d., c o m
Ltd.

sede em 23-1, Azumabashi 1-chome,
Sumida-ku, Tokyo, 130-8602 Japan

N/093763

N/093766

N/093764

N/093767

N/093765

N/093768

2020/03/19 轉讓
Transmissão

Ou Mun Choi Ma Vui 澳門賽馬股份有限公司
澳門賽馬會

Macau Horse Racing Company Limited,

Jockey Clube de Macau, com sede em Estrada Governador
Macau Jockey Club

Albano de Oliveira, Hipódromo da
Taipa, 2.º e 3.º andares, Taipa, Macau

N/094374

2020/03/18 更改認別資料

O c u l u s I n n o v a t i v e SONOMA PHARMACEUTICALS,

M o d i f i c a ç ã o d e Sciences, Inc.

INC.

identidade
轉讓

SONOMA

Transmissão

PHARMACEUTICALS, Shui Wing Industrial Building, 12-22
INC.

Petagon Limited, com sede em 21B
Tai Yuen Street, Kwai Chung, New
Territories, Hong Kong

N/099412
N/099413

2020/03/19 更改地址

長溢食品有限公司

Modificação de sede

澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心
9樓S座

N/121464
2020/03/13 轉讓

N/102981

N/102985

N/102982

N/102986

N/102983

N/102987

daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of

N/102984

N/102988

Korea

N/118866
N/118867
N/119095
N/119096
N/147663
N/147664

Transmissão

2020/03/18 更改地址

CJ OliveNetworks Co., CJ Olive Young Corporation, com sede
Ltd.

Molinari Italia S.p.A.

長溢國際實業有限公司

P a u l a n e r B r a u e r e i Paulaner Franchise & Consulting

Licença de

Gruppe GmbH & Co. GmbH, com sede em Ohlmüllerstr. 42,

exploração

KGaA

Paulaner Franchise & Bright Star Limited, com sede em

Sub-licença de

Consulting GmbH

2020/03/13 轉讓
Transmissão

N/156323
N/156324

81541 Munich, Germany

使用再許可

2020/03/19 轉讓
Transmissão

no. 918, Avenida da Amizade, 14/A,B
World Trade Center, Macau

exploração
N/153695

澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心
9樓S座

Modificação de sede
2020/03/13 使用許可

V i a Au r e l i a N o r d K m. 75,30 0 –
Civitavecchia (Rome) – Italy

Modificação de sede
2020/03/19 更改地址

em 6th FL TWINCITY, 366, Hangang-

廣州港基餐飲管理有限 張宏，地址為中國廣東省廣州市天河
公司

區東莞莊路鴻德國際酒店1012

Product Innovations 漢伯斯技術有限責任公司，地址為美
Research, LLC

國德克薩斯州達拉斯市北達拉斯公園
路15770號700棟郵編75248
Hempz Technologies, LLC, com sede
em Texas 15770 N. Dallas Parkway
Suite 700 Dallas Texas 75248 USA

N/156933

N/156936

N/156934

N/156937

N/156935

2020/03/11 更改地址
Modificação de sede

Secret Group Limited

7 Savoy Court, London, WC2R 0EX,
United Kingdom
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司法判決
Decisão judicial

1

確定判決日期

編號

申請人/權利人

法院

卷宗編號

N.º

Requerente/Titular

Tribunal

Processo n.º

Ace of Spades Holdings, LLC

初級法院

CV2-19-0056-CRJ

2020/03/02

CV3-19-0069-CRJ

2020/03/03

CV1-20-0001-CRJ

2020/03/09

CV1-19-0068-CRJ

2020/03/03

CV1-19-0056-CRJ

2020/03/03

CV1-13-0027-CRJ

2019/10/03

CV3-19-0030-CRJ

2020/01/06

CV2-19-0050-CRJ

2020/03/03

CV3-19-0049-CRJ

2020/03/17

CV2-19-0030-CRJ

2020/03/12

CV2-18-0035-CRJ

2020/03/09

CV1-18-0035-CRJ

2020/03/23

CV3-19-0066-CAO

2020/03/16

中級法院

Ac. de 2020/01/23

2020/03/05

TSI

Proc. n.º 1096/2019

N/142349

Data de trânsito
em julgado

TJB
1

N/135525

Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

初級法院

1

N/142828

Jacobson Medical (Hong Kong) Limited

初級法院

TJB
TJB
2

N/135654

Pharma-a-care Laboratories Pty Ltd

初級法院
TJB

2

N/141920

Alphablocks Limited

2

N/65415

初級法院
TJB

N/141925
Multi Access Limited

初級法院
TJB

2

N/132629

Techtronic Power Tools Technology

N/132630

Limited

初級法院
TJB

N/132631
2

N/133910

Berkshire Hathaway Specialty Insurance
Company

2

N/130616

The Hongkong Land Company Limited

N/130617

初級法院
TJB
初級法院
TJB

N/130618
N/130619
N/130620
3

N/119537

東方明日（晉江）進出口有限公司

初級法院
TJB

3

N/128592

3

N/128594

4

N/133541

亞太國際商城（香港）集團股份有限公司
Asia Global Mall Group Limited
亞太國際商城（香港）集團股份有限公司
Asia Global Mall Group Limited
朱蕾穎

初級法院
TJB
初級法院
TJB
初級法院
TJB

5

6

N/91369
N/65414

Boy London Korea Ltd
Multi Access Limited

1

初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。

2

初級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。

3

初級法院廢止經濟局批准有關商標註冊之批示。

4

初級法院取消經濟局批准有關商標註冊之批示。

5

中級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。

終審法院

Ac. de 2019/06/06

TUI

Proc. n.º 116/2014

6

終審法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。

1

A sentença do TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.

2

A sentença do TJB revogou o despacho da DSE de recusa da marca.

3

A sentença do TJB revogou o despacho da DSE de concessão da marca.

4

A sentença do TJB anulou o registo da marca.

5

O Acordão do TSI, revogou o despacho da DSE de recusa da marca.

6

O Acordão do TUI, revogou o despacho da DSE de recusa da marca.

2019/06/24
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放棄
Renúncia

編號
N.º
N/164876

批示日期
Data de
despacho
2020/03/25

權利人/申請人

類別

Titular/Requerente

Classe

LCI律師事務所管理有限公司

45

LCI SOCIEDADE GESTORA DE ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS LIMITADA

宣佈失效之申請
Pedido de declaração de caducidade

編號
N.º
N/094499

提交日期
Data de
entrada
2020/03/17

權利人

宣布失效申請人

Titular

Requerente da declaração de caducidade
美心餅店有限公司

Maxim’s Caterers Limited

PA DA R I A E PAS T E LA R I A M A X I M ’ S
LIMITADA

聲明異議
Reclamação

編號
N.º

提交日期
Data de
entrada

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

N/161043

2020/02/18

N.V. Nutricia

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

N/161044

2020/02/18

N.V. Nutricia

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

N/161045

2020/02/18

N.V. Nutricia

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

N/161046

2020/02/18

N.V. Nutricia

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

N/161047

2020/02/18

N.V. Nutricia

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

N/161048

2020/02/18

N.V. Nutricia

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

N/161863

2020/03/02

北京盟睿兄弟企業管理有限公司

Too Faced Cosmetics, LLC

N/162537

2020/03/16

禮記餅家有限公司

Kong Wing Tsan

LAI KEI BAKERY LIMITED

鄺永燦

李錦記健康產品集團有限公司

來來超級市場有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA

N/163036

2020/03/23

LIMITADA
N/163037

2020/03/23

李錦記健康產品集團有限公司

來來超級市場有限公司

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA
LIMITADA
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答辯
Contestação

編號
N.º
N/158691

N/159920

提交日期
Data de
entrada
2020/02/13

2020/03/20

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

Weike (S) Pte. Ltd.

Weike (S) Pte. Ltd.

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.

流動概念有限公司

海高一人有限公司

Flow Concepts Pty Ltd
N/159922

2020/03/20

流動概念有限公司

邢志倩

Flow Concepts Pty Ltd
N/160643

2020/03/20

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

N/160644

2020/03/20

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

N/160645

2020/03/20

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

N/161458

2020/03/19

曾琦

梁寶泉

Chang Kei

LEONG POU CHUN

N/161670

2020/03/20

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

N/161671

2020/03/20

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

N/161672

2020/03/20

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

N/161673

2020/03/20

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

N/161674

2020/03/20

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

N/161675

2020/03/20

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

新道樂恆文化旅遊發展集團（上海）有限公司

N/161741

2020/03/23

泰安商業顧問有限公司

梁雪明

N/161742

2020/03/23

泰安商業顧問有限公司

梁雪明

N/161743

2020/03/23

泰安商業顧問有限公司

梁雪明

N/161744

2020/03/23

泰安商業顧問有限公司

梁雪明

營業場所名稱及標誌之保護
Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento
申請
Pedido

da data da publicação deste aviso, começa a contar o prazo de
dois meses para a apresentação de reclamação.

編號 N.º : E/000300
申請日 Data de pedido : 2020/03/20
申請人 Requerente : 赤兔集團有限公司

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

地址 Endereço : 澳門圓台街75-101號中紡工業大廈第1座13A

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

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo

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

as leis de Macau

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 R JPI,

行業 Actividade : 二手車買賣、維修、零件買賣、汽車美容、噴油。
名稱或標誌 Nome ou Insígnia :

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir

標誌顏色 Cores de insígnia : 紅色、黑色、白色、灰色、如圖所示。
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的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 estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s)
despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

續期
Renovação

編號
N.º
E/000125

E/000131

發明專利延伸之保護

[73]

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

權利人 Titular : 吉利德科學公司
GILEAD SCIENCES, INC.
地址 Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA
94404, U.S.A.

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

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

[72]

發明人 Inventor : Z．R．蔡, 金浩崙, S．E．拉澤維斯, 邊

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

衡正

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

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

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

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680025671.0，申請

院提起上訴。

日Data de pedido 2016/04/01，授權公告號N.º de anúncio da concessão CN 107531727B，2019/11/29

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do
RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

[51]

C07D498/22, A61K31/537, A61K31/499, A61K31/4985,

zembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de

A61K31/5365, A61K45/06, A61P31/18

Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na

[54]

標題 T ítu lo : 多 環 氨 甲 酰 基 吡 啶 酮 化合 物及 其 藥 物
用途。

Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a

Compostos de «polycyclic-carbamoylpyridone» e uso

seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s)

farmacêutico dos mesmos.

de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo
com os artigos 275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso

分類 Classificação : C07D498/20, C07D491/22, C07D513/22,

[57]

摘要 Resumo : 公開了用於治療人免疫缺陷病毒（HIV）
感染的化合物。所述化合物具有下式（I a），包括其立體

para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo

構體和藥學上可接受的鹽，其中A、A’
、R 1和R 2如本文中

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta pu-

所定義。還公開了與此類化合物的製備和用途相關的方

blicação.

法，以及包含此類化合物的藥物組合物。
附圖 Figura :
授權的發明專利之延伸
Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]

編號 N.º : J/003979

[22]

申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

[30]

優先權 Prioridade : 2015/04/02，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 62/142,338
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[21]

編號 N.º : J/003980

[22]

申請日 Data de pedido : 2019/12/31

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

[73]

權利人 Titular : 阿爾尼拉姆醫藥品有限公司

[51]

A61P35/02
[54]

標題 Título : 三唑并嘧啶化合物及其用途。
Compostos de «triazolopyrimidine» e uso dos mesmos.

[57]

摘要 Resumo : 提供了式（I）化合物或其可藥用鹽，其中
R 1、R 2、R 3、R4、R 5 和n如本文所定義，已經證明它們可

setts 02142, U.S.A.
[72]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D4 87/0 4, A61K 31/519,
A61K31/5377, A61K31/541, A61K31/551, A61P35/00,

ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
地址 Endereço : 300 Third Street, Cambridge, Massachu-

第 16 期 —— 2020 年 4 月 15 日

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

用於治療PRC2-介導的疾病或障礙。

發明人 Inventor : A．博羅多夫斯基, B．貝騰考特

附圖 Figura :

國家知識產權局發明專利 Patente de Invenção da DNPI :
專利號N.º de patente ZL201480067917.1，申請日Data
de pedido 2014/12/12，授權公告號N.º de anúncio da
concessão CN 105814205B，2019/11/19
[51]

分類 Classificação : C12N15/113, A61K31/713, A61P13/00,
A61P11/0 6, A61P19/0 2 , A61P 29/0 0, A61P 37/0 2 ,

[54]

[30]

優先權 P r ior id ade : 2014/12/23，中國 C h i n a，編號

A61P13/12 , A61P19/0 4, A61P17/0 6, A61P 21/0 4,

N.º PCT/CN2014/094644

A61P25/00, A61P27/02, A61P37/06, A61P9/10, A61P31/00

2015/11/23，中國 China，編號N.º PCT/CN2015/095320

標題 Título : 補體成分iRNA組合物及其使用方法。
Composições de iRNA de componente de complemen-

[57]

to e métodos de uso das mesmas.

[21]

編號 N.º : J/003984

摘要 Re su mo : 本發明涉及靶向補體因子B（C F B）基

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/03

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

[73]

權利人 Titular : 邦吉歐維聲學有限公司

因、補體成分C3基因和補體成分C9基因的i R NA例如雙
鏈核糖核酸（dsRNA）組合物，以及使用此類iRNA例如

Bongiovi Acoustics LLC

dsRNA組合物來抑制CFB、C9、和∕或C3的表達并且治

地址 Endereço : 649 S.W. Whitmore Drive, Port St.

療患有補體成分相關性疾病例如陣發性睡眠性血紅蛋白

Lucie, FL 34984 U.S.A.

尿症和非典型溶血性尿毒癥綜合征的受試者的方法。
附圖 Figura :

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
[72]

發明人 Inventor : A．邦吉奧維, P．福勒, G．澤爾尼克,
J．布特拉三世
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201310207685.2，申請
日Data de pedido 2013/05/29，授權公告號N.º de anún-

[30]

cio da concessão CN 103886866B，2019/10/18

優先權 Prioridade : 2013/12/12，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 61/915,210

[51]
[54]

分類 Classificação : G10L21/0208
標題 Título : 用於數字信號處理的系統和方法。
Sistema e método utilizado para processamento do sinal digital.

[21]

編號 N.º : J/003983

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/03

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

方法。本發明提供用於對廣播和∕或傳輸應用中的音頻

[73]

權利人 Titular : 諾華股份有限公司

信號進行數字處理的方法和系統。具體而言，本發明包括

Novartis AG

被構建且配置成產生經部分處理的信號的傳輸前處理模

地址 Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

塊。發射器被構建成將經部分處理的信號傳輸或廣播至

land

接收器，在接收器處信號被饋送至傳輸後處理模塊。傳

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

輸後處理模塊被構建且配置成基於例如收聽環境、分布

發明人 Inventor : H．M．陳, X-J．J．顧, Y．黃, L．李, 米

圖等進一步處理信號，並且產生最終輸出信號。

媛, W．齊, M．森齊克, Y．孫, 王龍, Z．于, 張海龍, J．Y．

附圖 Figura :

[72]

[57]

摘要 Resu mo : 本申請公開用於數字信號處理的系統和

（J）．張, M．張, 張瓊, K．趙
國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580070691.5，申請
日Data de pedido 2015/12/21，授權公告號N.º de anúncio da concessão CN 107108637B，2019/10/29

[30]

優先權 Prioridade : 2012/12/21，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 13/724,175
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[21]

編號 N.º : J/003985

[51]

分類 Classificação : H04B10/2575, H04W4/02

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/06

[54]

標題 Título : 用於在分布式天綫系統中並且通過分布式

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

天綫系統進行的性能優化的系統和方法。

[73]

權利人 Titular : 株式會社津村

Sistema e método utilizado para optimização de desem-

TSUMURA & CO.

penho em e através do sistema de antena distribuída.

地址 Endereço : 2-17-11 , Akasaka, Minato-ku, Tokyo

[72]

[57]

摘要 Resumo : 一種用於操作DAS的方法，包括：提供能

107-8521, Japan

够被操作用以發送和接收無綫無綫電信號的一組數字遠

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

程單元（遠程裝置）。該組遠程裝置中的每個遠程裝置與

發明人 Inventor : 戶田則明 TODA Noriaki, 吉田卓弘

地理區域相關聯。方法還包括：提供能够被操作用以與

YOSHIDA Takahiro

該組遠程裝置通信的數字接入單元（主機）；接收該組遠

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

程裝置中的一個或更多個遠程裝置處的上行鏈路信號；

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580029321.7，申請

以及監視地理區域中的火車活動。該方法還包括：響應

日Data de pedido 2015/06/05，授權公告號N.º de anún-

於確定所監視的火車活動的增加而增大與該組遠程裝置

cio da concessão CN 106413380B，2019/11/12

中的一個遠程裝置相關聯的增益係數；響應於確定所監

[51]

分類 Classificação : A01G22/25, A01G9/02

視的火車活動的減少而減小與該組遠程裝置中的另一個

[54]

標題 Título : 人參的栽培方法。

遠程裝置相關聯的增益係數；以及向主機傳送與該組遠

Método para cultivação do ginseng.

程裝置中的所述一個遠程裝置以及該組遠程裝置中的

摘要 Resumo : 本發明提供能够克服在人參栽培中的問

所述另一個遠程裝置相關聯的經比例縮放的上行鏈路

題、穩定而且效率良好地栽培人參的技術。一種人參的栽

信號。

培方法，其特徵在於，準備多個無紡布制盆，所述無紡布

附圖 Figura :

[57]

制盆在俯視時為一個方向相對較長、另一個方向相對較
短的形狀，且在其上部具有開口，向其各個制盆中放入栽
培用土壤，沿該盆的長度方向分別將人參的苗以其軸成
為傾斜狀態的方式進行栽植，將其以該苗的發芽部側成
為外側的方式載置於多層式架子上。
附圖 Figura :
[30]

優先權 Prioridade : 2014/02/13，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 61/939,650

[30]

[21]

編號 N.º : J/003987

優先權 P r i o r i d a d e : 2014/06/09，日本 Ja p ã o，編號

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/06

N.º 2014-118821

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

[73]

權利人 Titular : 艾梅崔克斯株式會社
IMATRIX CORP.

[21]

編號 N.º : J/003986

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/06

saki-shi Kanagawa 2160004 (JP)

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[73]

權利人 Titular : 大力系統有限公司

[72]

地址 Endereço : 3-2-6 Saginuma, Miyamae-ku, Kawa-

[72]

發明人 Inventor : 小島美津夫 Mitsuo KOJIMA, 橫山淳

DALI SYSTEMS CO. LTD.

Atsushi YOKOYAMA, 鈴木龍生 Tatsuo SUZUKI, 沼

地址 Endereço : Maples Corporate Services Limited,

田翔平 Shohei NUMATA

PO Box 309, Ugland House, South Church Street, Ge-

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

orgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580084903.5，申請

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

日Data de pedido 2015/12/21，授權公告號N.º de anún-

發明人 I nventor : 肖恩．帕特里克．斯特普爾頓 S TA-

cio da concessão CN 108369559B，2019/10/22

PLETON, Shawn Patrick, 薩沙．特拉伊科維奇 TRAJ-

[51]

KOVIC, Sasa, 沃爾夫岡．韋伯 WEBER, Wolfgang

[54]

分類 Classificação : G06F13/00
標題 Título : 應用了圖像處理的文檔結構分析裝置。

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

Dispositivo de análise de estrutura documental que

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580008198.0，申請

utiliza o processamento de imagem.

日Data de pedido 2015/02/13，授權公告號N.º de anúncio da concessão CN 105993139B，2019/10/11

[57]

摘要 Resumo : 提供一種能够精度良好地容易且高速地
進行垃圾郵件的判定的 文 檔結 構分析裝 置。郵件處理
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裝置（10 0）構成為包括：數據取得部（112），其從網絡

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

（N W）取得樣本數據和電子郵件；信號化部（114），其

[73]

權利人 Titular : 杜比國際公司

對由數據取得部（112）取得的樣本數據等進行n值化；

DOLBY INTERNATIONAL AB

樣本存儲部（120），其存儲被信號化部（114）進行n值化

地址 Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerberg-

後的數據；信號處理部（130），其比較存儲於樣本存儲部

weg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

（120）中的n值化後的樣本數據與所輸入的電子郵件，

國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

根據它們的類似度來判定電子郵件是否為垃圾郵件；以

[72]

發明人 Inventor : 邁克爾．霍羅威茨

及垃圾郵件儲存部（140），其根據判定結果來儲存垃圾

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

郵件。

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201611128575.7，申請

附圖 Figura :

日Data de pedido 2011/12/28，授權公告號N.º de anúncio da concessão CN 106658000B，2019/11/05
[51]

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : H0 4N19/10 5, H 0 4N19/ 70,
H04N19/46, H04N19/61, H04N19/117, H04N19/174,
H04N19/82, H04N19/436

[30]

優先權 P r ior id ade : 2015/12/01，日本 Japão，編號

[54]

標題 Título : 用於選擇性地破壞視頻編碼中的預測的方
法和系統。

N.º 2015-234408

Método e sistema utilizado para prejudicar selectivamente a previsão na codificação de vídeo.
[57]

摘要 Resumo : 本公開涉及用於選擇性地破壞視頻編碼

[21]

編號 N.º : J/003989

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/08

中的預測的方法和系統。描述了在視頻編碼和∕或解碼

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

中允許選擇性地破壞跨視頻圖像的不同段之間的段邊

[73]

權利人 Titular : 和記黃埔醫藥（上海）有限公司

界的預測和∕或環內濾波的技術。無論是否可以跨段邊

HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED

界地應用相關聯的預測或環路濾波工具，高級語法元素

地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路720

（例如參數集或片報頭）都可以包括向編碼器和∕或解

弄4號

碼器發送信號的一個或多個指示。響應於該一個或多個

Building 4, 720 Cailun Road, Pilot Free Trade Zone,

指示，然後編碼器和∕或解碼器可以相應地控制預測或

Shanghai 201203, China

環路濾波工具。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

附圖 Figura :

[72]

發明人 Inventor : 吳振平, 李文姬, 儲玉平
國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580047368.6，申請
日Data de pedido 2015/09/07，授權公告號N.º de anúncio da concessão CN 106604919B，2019/11/15

[51]

分類 Classificação : C07D405/12, A61K31/517, A61P35/00,
A61P35/02, A61P29/00, A61P19/02, A61P27/02

[54]

標題 Título : 6-((6,7-二甲氧基喹唑啉-4-基)氧基)-N,2-二

[30]

優先權 Prioridade : 2010/12/28，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 61/427,569

甲基苯并呋喃-3-甲酰胺晶型。

2011/12/23，美國 Estados Unidos da América，編號

Formas cristalinas de «6-((6, 7-dimethoxyquinazo-

N.º 13/336,475

lin-4-yl)oxy)-n, 2-dimethylbenzofuran-3-carboxamide».
[57]

摘要 R e s u m o : 本發明涉及藥學領域，提供了化合物
[21]

編號 N.º : J/003991

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/09

合物，及其製備方法和應用。

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

優先權 P r ior id ade : 2014/09/10，中國 C h i n a，編號

[73]

權利人 Titular : 國立大學法人新瀉大學

6-（（6,7-二甲氧基喹唑啉-4-基）氧基）-N,2-二甲基苯并
呋喃-3-甲酰胺的新晶型、溶劑合物及其晶型、其藥物組
[30]

N.º 201410456350.9

NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NIIGATA UNIVERSITY
地址 Endereço : 8050, Ikarashi 2-no-cho, Nishi-ku,

[21]
[22]

編號 N.º : J/003990

Niigata-shi, Niigata, Japan

申請日 Data de pedido : 2020/01/08

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

N.º 16 — 15-4-2020

[73]

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

權利人 Titular : 株式會社宮東野草研究所

[51]

分類 Classificação : F21V21/36, F21V27/00

MIYATOU YASOU KENKYUJO CO., LTD.

[54]

標題 Título : 照明升降裝置。
Dispositivo de ascensão/descida de iluminação.

地址 Endereço : 7-7, Kodan-cho, Myoko-shi, Niigata,
Japan
[72]

[51]
[54]

5305

[57]

摘要 Resumo : 本發明提供具有簡易結構且防止卷軸綫

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

纏結的照明升降裝置。照明升降裝置配備有：卷軸，卷

發明人 Inventor : 門脅基二 Motoni KADOWAKI, 久

軸包含卷軸綫捲繞面，以將長度方向作為縱向的狀態設

保田真敏 Masatoshi KUBOTA, 近藤堯 Takashi KON-

置，卷軸與電動機連接，借助電動機以短的方向的面的

DO, 川上智子 Tomoko KAWAKAMI

軸為中心旋轉；卷軸綫，通過卷軸的旋轉，卷軸綫被捲繞

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

到卷軸綫捲繞面上；導向絲杠，導向絲杠包含有與卷軸綫

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580017620.9，申請

捲繞面相向且對卷軸綫進行導向的導向環，導向絲杠與

日Data de pedido 2015/03/27，授權公告號N.º de anún-

卷軸平行地設置，導向絲杠與卷軸的旋轉連動地旋轉，

cio da concessão CN 106470692B，2019/12/03

並且被插入貫通於導向環的軸孔中；及連接器，連接器

分類 Classificação : A61K35/62, A61K35/64, A61K36/16,

安裝在卷軸綫的前端，用於對吊挂在照明升降裝置的下

A61K36/25, A61P1/16, A61P3/06, A61P3/10, A61P13/12

方的被升降物進行連接，導向環與導向絲杠的旋轉連動

標題 Título : 抑制由糖尿病引起的脂肪肝和腎肥大的組

地旋轉，以與被捲繞到卷軸綫捲繞面上的卷軸綫的最上
部相向的方式沿著導向絲杠上下移動。

合物及其製造方法。

附圖 Figura :

Composição para inibição do fígado gorduroso e nefromegalia causada pelo diabetes e método de produção da mesma.
[57]

摘要 Resumo : 本發明的目的在於提出一種組合物，其通
過含有蚯蚓作為有效成分而抑制由糖尿病引起的可能性
高的脂肪肝和腎肥大。一種抑制由糖尿病引起的脂肪肝
和腎肥大的組合物，該組合物如下獲得：對蔬果提取物
接種酵母而得到發酵液，向該發酵液中混入蚯蚓，使該

[30]

蚯蚓發酵，由此得到發酵蚯蚓，向該發酵蚯蚓中混合田

優先權 P r ior id ade : 2016/04/21，日本 Japão，編號
N.º 2016-085538

七，使其發酵乾燥而得到發酵混合物，向該發酵混合物中
混合螞蟻和銀杏葉，由此得到該組合物。
附圖 Figura :

[21]

編號 N.º : J/003993

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/14

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

[73]

權利人 Titular : 杜比國際公司
DOLBY INTERNATIONAL AB

[30]

地址 Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerberg-

優先權 P r i o r i d a d e : 2014/03/29，日本 Ja p ã o，編號

weg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

N.º 2014-070644
2015/03/20，日本 Japão，編號N.º 2015-058547

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 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201611128574.2，申請

[21]

編號 N.º : J/003992

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/09

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

[73]

權利人 Titular : ISA股份有限公司

日Data de pedido 2011/12/28，授權公告號N.º de anúncio da concessão CN 106791830B，2019/11/22
[51]

H04N19/61, H04N19/117, H04N19/174, H04N19/82,

ISA CO., LTD.
地址 Endereço : 1493-1, Kozu kuecho, Kohoku-Ku,

[72]

分類 Classificação : H04N19/105, H04N19/70, H04N19/46,
H04N19/436

[54]

標題 Título : 編碼方法、解碼方法、編碼或解碼設備、存

Yokohama-Shi, Kanagawa, 2220036, JP

儲介質。

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

Método de codificação, método de decodificação,

發明人 Inventor : 諫山喜由

dispositivo de codificação ou decodificação e meio de

國家知識產權局發明專利 Patente de Invenção da DNPI :
專利號N.º de patente ZL201711101234.5，申請日Data

armazenamento.
[57]

摘要 Resumo : 本公開涉及用於選擇性地破壞視頻編碼

de pedido 2016/12/26，授權公告號N.º de anúncio da

中的預測的方法和系統。描述了在視頻編碼和∕或解碼

concessão CN 107859977B，2019/10/11

中允許選擇性地破壞跨視頻圖像的不同段之間的段邊

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

5306

第 16 期 —— 2020 年 4 月 15 日

界的預測和∕或環內濾波的技術。無論是否可以跨段邊

[21]

編號 N.º : J/003996

界地應用相關聯的預測或環路濾波工具，高級語法元素

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/16

（例如參數集或片報頭）都可以包括向編碼器和∕或解

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

碼器發送信號的一個或多個指示。響應於該一個或多個

[73]

權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

指示，然後編碼器和∕或解碼器可以相應地控制預測或

JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

環路濾波工具。

地址 Endereço : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆

附圖 Figura :

侖山路7號，郵編：222047
No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological
Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047,
China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 Inventor : 武乖利 W U, Guaili, 高曉輝 GAO,
Xiaohui, 邊林 BIAN, Lin, 賈君磊 JIA, Junlei

[30]

國家知識產權局發明專利 Patente de Invenção da DNPI :

優先權 Prioridade : 2010/12/28，美國 Estados Unidos

專利號N.º de patente ZL201680001860.4，申請日Data

da América，編號N.º 61/427,569

de pedido 2016/03/08，授權公告號N.º de anúncio da

2011/12/23，美國 Estados Unidos da América，編號

concessão CN 106795116B，2019/11/01

N.º 13/336,475
[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 07D213/82 , C 07D405/12 ,
A61K31/4412, A61P35/00, A61P29/00

[54]

標題 Título : 一種MEK激酶抑制劑的對甲苯磺酸鹽、其

[21]

編號 N.º : J/003994

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/14

結晶形式及製備方法。

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

«P-toluenesulfonate» como um inibidor da quinase

[73]

權利人 Titular : 日東紡績株式會社

MEK, sua forma cristalina e método de preparação.

NITTO BOSEKI CO., LTD.

[72]

[57]

摘要 R e s u m o : 一種M E K激酶抑制劑的對甲苯磺酸

地址 Endereço : 日本福島縣福島市鄉野目字東1番地

鹽、其 結 晶 形 式 及 製 備 方 法 被 公 開。具 體 地，公 開 了

1, Aza-Higashi, Gonome, Fukushima-shi, Fukushima

2-（（2-氟-4-碘苯基）氨基）-1-甲基-4-（（6-甲基吡啶-3-基）

960-8161, Japan

氧基）-6-羰基-1,6-二氫吡啶-3-甲酰胺對甲苯磺酸鹽（式

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

（I）化合物）、其I型結晶及其製備方法。所得到式（I）化合

發明人 Inventor : 池尻廣隆, 遠藤貞二, 粟野昌弘, 長田

物的I型結晶具備良好的晶型穩定性和化學穩定性，並且所

領介

用結晶溶劑低毒低殘留，可更好地用於臨床治療。

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

附圖 Figura :

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780001185.X，申請
日Data de pedido 2017/01/06，授權公告號N.º de anúncio da concessão CN 107896498B，2019/11/15
[51]
[54]

分類 Classificação : D03D15/12, H05K1/03
標題 Título : 玻璃布。
Pano de vidro.

[57]

摘要 R e s u m o : 本發明提供一種即使在平均層數低於

[30]

優先權 P r ior id ade : 2015/03/27，中國 C h i n a，編號
N.º 201510141303.X

3.00的情况下，也能够抑制在預浸料中產生微孔，並且能
够維持該預浸料優異的外觀品質的玻璃布。本發明的玻
璃布由經絲和緯絲構成，該經絲和緯絲由14∼55根範圍
[21]

編號 N.º : J/003997

絲和緯絲的織物密度在86∼140根/25m m的範圍內，所

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/16

述玻璃布具有7.5∼12.0μ m的範圍的厚度、以及每1m2為

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

6.0∼10.0g範圍的質量，平均層數在2.00以上且低於3.00

[73]

權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

的具備3.0∼4.2μ m範圍的直徑的玻璃絲集束而成，該經

[30]

的 範圍內，經 絲的開纖 度與緯絲的開纖 度的幾何平均

JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

所表示的平均開纖度在1.000∼1.300的範圍內，經絲的

地址 Endereço : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆

絲寬相對於緯絲的絲寬之比所表示的絲寬比在0.720∼

侖山路7號，郵編：222047

0.960的範圍內。

No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological

優先權 P r ior id ade : 2016/08/03，日本 Japão，編號

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047,

N.º 2016-152667

China

N.º 16 — 15-4-2020
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國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 Inventor : 武乖利 W U, Guaili, 郭昌山 GUO,

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[73]

Changhan, 鐘良 ZHONG, Liang, 盧韵 LU, Yun

[51]

[57]

權利人 Titular : 上海恒瑞醫藥有限公司
SH A NGH A I H ENGRU I PH A R M AC EU T ICA L

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

CO., LTD.

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680003850.4，申請

地址 Endereço : 中國上海市閔行區文井路279號，郵編

日Data de pedido 2016/08/23，授權公告號N.º de anún-

200245

cio da concessão CN 107001284B，2019/11/22

279 Wenji ng Road, M i n ha ng D i st r ic t, Sha ng ha i,

分類 Classificação : C07D233/86, A61K31/4166, A61P5/28,

200245, China

A61P35/00
[54]

5307

標題 Título : 一種雄性激素受體抑制劑的結晶形式及其

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 Inventor : 孫星 SUN, Xing, 曹國慶 CAO, Guo-

製備方法。

qing, 楊昌永 YA NG, Changyong, 張連山 ZH A NG,

Forma cristalina dum inibidor do receptor de andróge-

Lianshan, 郭勇 GUO, Yong

no e método de preparação da mesma.

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

摘要 Resu mo : 提供了一種雄性激素受體抑制劑的結晶

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780004768.8，申請

形式及其製備方法。具體地，提供了（S）-4-（3-（4-（2，

日Data de pedido 2017/10/09，授權公告號N.º de anún-

3-二羥基丙氧基）苯基）-4，4-二甲基-5-羰基-2-硫代咪唑

cio da concessão CN 108601831B，2019/11/12

啉-1-基）-2-（三氟甲基）苯甲腈（式（I）化合物）的I型結

[51]

晶及其製備方法，所述方法包括：1）將任意晶型或無定
型的式（I）所示化合物加入適量的有機溶劑中，加熱溶

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K 39/ 39 5, C 0 7 K 16 / 2 8 ,
A61P35/00

[54]

標題 Título : 一種抗PD-1抗體和VEGFR抑制劑聯合在

清後冷却析晶，所述有機溶劑選自碳原子數小於等於5的

製備治療癌症的藥物中的用途。

酯類、酮類、腈類、醚類的任意一種或它們的混合溶劑；

Uso da combinação do anticorpo anti-PD-1 e do inibi-

2）過濾結晶並洗滌，乾燥。所得式（I）化合物的I型結晶

dor de VEGFR na preparação dos medicamentos para

具備良好的化學穩定性和晶型穩定性，並且所用結晶溶

tratamento do cancro.

劑低毒低殘留，可更好地用於臨床治療。

[57]

附圖 Figura :

摘要 Resumo : 本發明公開一種抗PD-1抗體和VEGFR
抑制劑聯合在製備治療癌症的藥物中的用途。

[30]

優先權 P r ior id ad e : 2016/10/10，中國 C h i n a，編號
N.º 201610884688.3

[30]

優先權 P r ior id ade : 2015/09/10，中國 C h i na，編號
N.º 201510574141.9

[21]

編號 N.º : J/003999

2016/02/02，中國 China，編號N.º 201610073458.9

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/16

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

[73]

權利人 Titular : 蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司

[21]

編號 N.º : J/003998

SUZHOU SUNCADIA BIOPHARMACEUTICALS

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/16

CO., LTD.

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

地址 E ndere ç o : 中國江蘇省蘇州工業園區鳳里街350

[73]

權利人 Titular : 蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司

號，郵編215126

SUZHOU SUNCADIA BIOPHARMACEUTICALS

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

CO., LTD.

[73]

[73]

權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

地址 E ndere ç o : 中國江蘇省蘇州工業園區鳳里街350

JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

號，郵編215126

地址 Endereço : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

侖山路7號，郵編222047

權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological

JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047,

地址 Endereço : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆

China

侖山路7號，郵編222047

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological

[73]

權利人 Titular : 上海恒瑞醫藥有限公司

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047,

SH A NGH A I H ENGRU I PH A R M AC EU T ICA L

China

CO., LTD.
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地址 Endereço : 中國上海市閔行區文井路279號，郵編

[57]
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摘要 Resu mo : 本發明關於適用於治療癌症、發炎性疾

200245

病、糖尿病和肥胖症的溴（bromo）和外端（BE T）溴域

279 Wenji ng Road, M i n ha ng D i st r ic t, Sha ng ha i,

的抑制劑，其具有式（I）：

200245, China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 Inventor : 屈向東 QU, Xiangdong, 胡齊悅 HU,
Qiyue, 徐韶瑜 XU , Shaoyu, 崔東冰 CUI, Dongbing,
金後聰 JIN, Houcong, 陶維康 TAO, Weikang, 張連山
ZHANG, Lianshan, 曹國慶 CAO, Guoqing, 孫飄揚
SUN, Piaoyang

其中W、X、Y、Z、R1、R 2、R 5和R8如本文所述。
[30]

優先權 Prioridade : 2013/11/18，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 61/905,639

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

2014/09/24，美國 Estados Unidos da América，編號

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680027181.4，申請

N.º 62/054,811

日Data de pedido 2016/11/02，授權公告號N.º de anúncio da concessão CN 107614529B，2019/11/12
[51]

分類 Classificação : C07K16/28, C12N15/13, A61K39/395,
A61P35/00

[54]

標題 Título : PD-L1抗體、其抗原結合片段及其醫藥用途。
Anticorpo PD-L1, fragmento que combina o seu antígeno e uso farmacêutico do mesmo.

[57]

[21]

編號 N.º : J/004001

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/17

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

[73]

摘要 Resumo : 本發明提供了一種PD-L1抗體，其抗原結

地址 Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

合片段，以及該抗體或抗原結合片段在製備治療P D-L1
介導的疾病或病症的藥物中的用途。
附圖 Figura :

權利人 Titular : 諾華股份有限公司
Novartis AG
國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[72]

發明人 Inventor : C．H．陳, 陳卓亮, M．多爾, J．G．弗塔
內, R．卡爾基, 加藤充典, M．J．拉馬爾切, L．B．佩雷斯,
T．D．史密斯, S．威廉姆斯, J．W．吉拉爾德斯, B．托雷,
M．森齊克
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580004708.7，申請

[30]

日Data de pedido 2015/01/16，授權公告號N.º de anún-

優先權 P r io r id a d e : 2015/11/17，中國 C h i n a，編號
N.º 201510788907.3

cio da concessão CN 105916845B，2019/11/12
[51]

分類 Classificação : C07D241/18, C07D241/20, A61K31/495,
A61P35/04

[54]

標題 Título : 用於抑制SH P2活性的N-氮雜螺環烷取代

[21]

編號 N.º : J/004000

的N-雜芳基化合物和組合物。

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/16

Compostos e composições de «N-azaspirocycloalkane»

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

que substitui «N-heteroaryl» para inibição da activida-

[73]

權利人 Titular : 福馬療法公司
FORMA THERAPEUTICS, INC.

[72]

de de SHP2.
[57]

摘要 Resumo : 本發明涉及能够抑制SHP2活性的式I化

地址 Endereço : 500 Arsenal Street, Suite 100, Water-

合物，其中p、q、Y 1、Y 2、R 1、R 2a、R 2b、R 3a、R 3b、R 4a、

town MA 02472, United States of America

R4b、R 5a、R 5b、R7和R8如發明內容中所定義。發明還提供

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

用於製備本發明化合物的方法、包含此類化合物的藥物

發明人 I nventor : 肯尼思．W．貝爾, 托爾斯滕．赫伯茨,

製劑和使用此類化合物和組合物控制與異常SH P2活性

戈斯．斯特賴克．考夫曼, 凱瑟琳．J．凱澤-布里克, 喬治．

相關的疾病或病症的方法。

P．盧克, 馬修．W．馬丁, 戴維．S．米倫, 肖恩．E．R．席勒,

附圖 Figura :

亞當．C．塔爾博特
國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480073069.5，申請
日Data de pedido 2014/11/18，授權公告號N.º de anúncio da concessão CN 105934246B，2019/10/22
[51]

分類 Classificação : A61K31/47, A61K31/4709, C07D401/02

[54]

標題 Título : 作為BET溴域抑制劑的四氫喹啉組成物。

da América，編號N.º 61/928,754

Composições de «tetrahydroquinoline» como inibido-

2014/05/09，美國 Estados Unidos da América，編號

res de bromodomínio de BET.

N.º 61/991,129

[30]

優先權 Prioridade : 2014/01/17，美國 Estados Unidos

N.º 16 — 15-4-2020
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[21]

編號 N.º : J/004003

[21]

編號 N.º : J/004004

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/20

[22]

申請日 Data de pedido : 2020/01/20

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

[24]

批示日 Data de despacho : 2020/03/25

[73]

權利人 Titular : 百奧泰生物製藥股份有限公司

[73]

Bio-Thera Solutions, Ltd.
地址 Endereço : 中國廣東省廣州市廣州高新技術產業開

LTD.

發區科學城開源大11號A6棟第五層

地址 Endereço : 中國廣東省廣州市廣州高新技術產業開

A6-5fl., 11 Kaiyuan Rd, Science City, High-tech In-

發區科學城開源大道11號A2棟第六層
6th Floor, Building A2, 11 Kaiyuan Avenue Science
City, Guangzhou High-Tech Industrial Development

China

Zone, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
發明人 Inventor : 湯偉佳, 黃小陽, 俞金泉, 歐子强, 彭賢,
楊依麗, 李勝峰, 秦超

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201610281016.3，申請

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201810907671.4，申請

日Data de pedido 2016/04/29，授權公告號N.º de anún-

日Data de pedido 2018/08/10，授權公告號N.º de anúncio da concessão CN 109078181B，2019/11/05
分類 Classificação : A61K39/395, A61K47/68, A61K31/542,

[54]

cio da concessão CN 105861678B，2019/12/13
[51]

分類 Classificação : C12Q1/6811, C12N15/11, C12N15/10

[54]

標題 Título : 一種用於擴增低濃度突變靶序列的引物和

A61P35/00, A61P43/00, A61P29/00, A61P37/06

探針的設計方法。

標題 Título : Trop2陽性疾病治療的化合物及方法。

Um método de concepção de primer e sonda para amplia-

Composto e método para tratamento da doença de
«Trop2-positive».
[57]

發明人 Inventor : 鄒鴻志, 牛智通
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

[51]

權利人 Titular : 廣州市康立明生物科技有限責任公司
CREATIVE BIOSCIENCES (GUANGZHOU) CO.,

dustrial Development Zone, Guangzhou, Guangdong

[72]

5309

ção da sequência alvo de mutação de baixa concentração.
[57]

摘要 Resu mo : 本發明公開了一種用於擴增低濃度突變

摘要 Resumo : 本發明涉及醫藥技術領域。本發明公開了

靶序列的引物和探針的設計方法。首先確定欲擴增靶序

Trop2陽性疾病治療的化合物及方法，化合物為抗體-藥

列的突變位置（突變點，即0位）；然後在突變點的負方

物偶聯物（A DC）。本發明中的A DC包含與强細胞毒性

向選取包含0位碱基在內的15~25bp的核酸片段作為正向

的美登木素生物鹼藥物偶聯的抗Tro p2抗體，能特異性

引物，在突變點的正方向從-1位碱基或者0位碱基起選取

地將細胞毒素靶向遞送至疾病組 織，同時去岩 藻糖修

12~25b p核酸序列作為擴增體系的探針序列；最後在探

飾的抗體顯著增强了其介導的A DC C效應，協同增强了

針序列的3’方向下游合適位置，按照常規方法設計反向

ADC的抗腫瘤效應，ADC主要用於靶向治療人Trop2陽

引物。根據本發明的方法設計的引物和探針，可在較高

性的腫瘤疾病。本發明也提供了這些化合物的製備以及

含量野生型模板的背景下有效（高特異性和高效性）擴

將其用於診斷和治療諸如惡性腫瘤的方法。

增目的片段，尤其是針對基因突變中的點突變、缺失突變
以及插入突變等，結合熒光實時P C R技術，可十分有效

附圖 Figura :

的解决目前臨床上腫瘤檢測和藥物敏感性檢測中靈敏度
不足的難點。
附圖 Figura :

優先權 P r io r i d a d e : 2017/08/11，中國 C h i n a，編號

[30]

N.º 201710687161.6
司法判決
Decisão judicial

1

編號

申請人/權利人

法院

卷宗編號

N.º

Requerente/Titular

Tribunal

Processo n.º

J/003513

A. 安那普拉加達
ANNAPRAGADA, Ananth

中級法院

Ac de 5/3/2020

TSI

Proc. n.º 1037/2019

1

中級法院宣佈廢止有關第J/003513號專利延伸無效之批示。

1

O Acordão do TSI revogou o despacho que declarou a nulidade da extensão da patente n.º J/003513.

確定判決日期
Data de trânsito
em julgado
23/03/2020
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發明專利之保護

[30]

Protecção de Patente de Invenção

第 16 期 —— 2020 年 4 月 15 日

優先權 Prioridade : 2018/10/02，澳大利亞 Austrália，編
號N.º PCT/AU2018/051071

申請
Pedido
[21]

編號 N.º : I/001626

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

[22]

申請日 Data de pedido : 2019/10/04

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

[71]

申請人 Requerente : Everi Payments Inc.

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

地址 Endereço : 206 Wild Basin Road South, Building

佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

B, Suite 400, Austin TX 78746, U.S.A.

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

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
[72]

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.

發明人 I nventor : Adam Fong, Su resh Narayanan,
Marcie Arai

[51]

分類 Classificação : G07D11/00

[54]

標題 Título : 具有集成籌碼驗證和交易記錄生成功能的
賭場籠式現金提取系統。
Sistema de levantamento de dinheiro nos casinos com

[21]

編號 N.º : I/001606

[22]

申請日 Data de pedido : 2019/03/27

[71]

申請人 Requerente : SenSen Networks Group Pty Ltd
地址 Endereço : Unit 4, 71 Victoria Crescent, Abbots-

[72]

função integrada de validação de fichas e geração de
registos de transacções.
[57]

ford, Victoria, 3067, Australia

驗證和交易記錄生成功能。該系統包括到籌碼讀取器的

國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

介面。籌碼讀取器的輸出用於生成籌碼信息，包括籌碼

發明人 Inventor : Nhat VO, Subhash CHALLA, Louis

價值，例如用於使自動提款機發放的現金金額等於要兌

QUINN

換的籌碼價值。籠式提款系統還與反洗黑錢（A M L）系

[51]

分類 Classificação : G07F17/32

[54]

標題 Título : 物件探測機器用之學習的系統和方法。

統集成在一起，其中籠式提款系統自動生成交易報告，
該報告 包 括有關籌碼兌 現的信息，並 將該報告 傳 輸到

Sistemas e métodos para máquina de detecção de ob-

AML系統。

jectos direccionada à aprendizagem.
[57]

摘要 R e s u m o : 一個賭場籠式提款系統包括集成籌碼

附圖 Figura :

摘要 Resumo : 實施例涉及用於遊戲監控的系統和方法。
特別地，實施例涉及用於基於機器學習過程的遊戲監控
的系統和方法，該機器學習過程被配置為分析捕獲的圖
像以識別或檢測遊戲對象和遊戲事件以監控遊戲。
附圖 Figura :

[30]

優先權 Prioridade : 2018/10/05，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 67/741,751
2019/09/27，美國 Estados Unidos da América，編號
N.º 16/586,296

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.
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批給
Concessão

註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

I/001128

2020/03/19

2020/03/19

Shuffle Master, Inc

I/001484

2020/03/19

2020/03/19

續天曙

I/001494

2020/03/19

2020/03/19

AG 18, LLC

I/001522

2020/03/19

2020/03/19

IPSEN BIOPHARM LIMITED

編號
N.º

權利人
Titular

拒絕
Recusa

編號
N.º

I/001597

備註

批示日期

申請人

Data de

Observações
根據12月13日第97/99/M號法令

Requerente

despacho

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

2020/03/23

Badminton World Federation

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，結合第9條第1款f）項。
Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º
61.º, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

實用專利之保護
Protecção de Patente de Utilidade
申請
Pedido

segundo as leis de Macau
[72]

發明人 Inventor : 杜偉崎, 馬泰華, 何穎璇, 梁福氣

[51]

分類 Classificação : G09F9/30

[54]

標題 Título : 人工智能出租車廣告屏幕-車內車頂裝號。
Tela de publicidade inteligente de táxi – Tipo para a

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。

instalação no interior superior de táxi.
[57]

摘要 Resumo : 一種廣告顯示屏。是一個新型實用設計，
安裝在出租車車廂內的廣告顯示屏。有關廣告顯示屏本
體，其包括：顯示屏、收音裝置、全球定位裝置、兩個超聲

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado

波偵測器、一部微型電腦及無線區域網裝置；而有關廣

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

告顯示屏本體會經無線區域網連結一個存放能雲端的管

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na

理系統。通過語音辨識、全球定位及超聲波，廣告顯示屏

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste

的人工智能會於乘客對司機說出目的地位置時，經乘客

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro
pode apresentar reclamação.

語音即時分析乘客之目的地，從而透過顯示屏提供最切
合乘客的廣告或互動應用程式或旅遊資訊或城市資訊。
附圖 Figura :

[21]

編號 N.º : U/000244

[22]

申請日 Data de pedido : 2018/10/11

[71]

申請人 Requerente : 鏗數位營銷有限公司
地址 Endereço : 澳門南灣馬統領街廠商會大廈7B
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[21]

編號 N.º : U/000276

線及與安全模塊均與所述的主控單元相連接，所述的殼

[22]

申請日 Data de pedido : 2019/09/19

體上設置用於顯示動態支付碼的顯示單元，所述的顯示

[71]

申請人 Requerente : 深圳市融智聯科技有限公司

單元與所述的主控單元相連接。實施本實用新型的具有

地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道環城

可掃碼支付的電子卡片支持多種消費支付場景的掃碼方

南路3號A1棟5樓E11

式，適應了掃碼消費場景。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

附圖 Figura :

[72]

發明人 Inventor : 張明

[51]

分類 Classificação : G06K19/077, G06Q20/34

[54]

標題 Título : 一種可掃碼支付的電子卡片。
Um tipo de cartão electrónico que aceita pagamento
através do código.

[57]

摘要 Resumo : 本實用新型提出了一種可掃碼支付的電子
卡片，包括殼體、主控單元、安全單元、藍牙天線，所述的

[30]

主控單元、安全單元設置於所述的殼體內，所述的藍牙天

優先權 P r ior id ade : 2018/10/09，中國 C h i na，編號
N.º 201821640201.8

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
U/000203

註冊日期

批示日期

Data de

Data de

registo

despacho

2020/03/19

2020/03/19

權利人
Titular
天下數位科技股份有限公司

更正
Rectificações

程序編號

更正項目

原文

應改為

Processo n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

E/000295

批給（2020年3月18日第12期第 批示日期Data de despacho

批示日期Data de despacho

E/000296

二組《澳門特別行政區公報》）

2020/02/26

2020/02/27

Averbamento（2005年9月7日第 地址/Sede

地址/Sede

Concessão (B.O. da R.A.E.M.
n.º 12, II Série, de 18 de Março de
2020)
P/002291

P/002298

P/002292

P/002299

3 6 期 第 二 組 《 澳 門 特 別 行 政 區 92 boulevard du Montparnasee, 92 boulevard du Montparnasse,

P/002293

P/002300

公報》）

P/002294

P/002301

附註 (B.O. da R.A.E.M. n.º 36, II

P/002295

P/002302

Série, de 7 de Setembro de 2005)

P/002296

P/002303

75014 Paris, France

75014 Paris, France
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程序編號

更正項目

原文

應改為

Processo n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

P/013964

更正（2020年3月18日第12期第 地址/Sede

地址/Sede

二組《澳門特別行政區公報》）

中國山西省汾陽市杏花村

中國山西省汾陽市杏花村

5313

Rectificação (B.O. da R.A.E.M. Xinquancun village, Fenyang Xinghuacun Village, Fenyang
n.º 12, II Série, de 18 de Março de C i t y, S h a n x i P ro v i n c e, P.R. C i t y, S h a n x i P ro v i n c e, P.R.
2020)

China

China

程序編號Processo N.º J003950
更正項目Item da rectificação: 授權的發明專利之延伸（2020年3月18日第12期第二組《澳門特別行政區公報》）
Extensão de Patente de Invenção Concedida (B.O. da R.A.E.M. n.º 12, II Série, de 18 de Março de 2020)
應改為Deve ler-se:
摘要 R e s u m o: 本發明提供了一種高效的基於身份的匿簽密方法，包括：密 搘 生成中心生成系統主公 搘 S=g s，系統主私 搘
s @ Z q；身份為Â的匿簽密發送方的私 搘 為S K Â=H(Â)s，身份為 的匿簽密接受方的私 搘 為
算X=H(Â)x、

Â選取x @ Z q、計

、C=E K(M,Â,x)、並將{X，C}發送給 ，其中ê是雙綫性對映射。 計算
、(M,Â,x)@DK(C)、若xDZq且X=H1(Â)x則接受匿簽密信息M。

應各申請人/權利人之要求，更正如下：
A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:
程序編號

更正項目

原文

應改為

Processo n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

P/002298

權利人（1996年1月3日第1期第 S.T. DUPONT, S.A.

P/002292

P/002299

二組《澳門特別行政區公報》）

P/002293

P/002300

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 1, II

P/002294

P/002301

Série, de 3 de Janeiro de 1996)

P/002295

P/002302

P/002296

P/002303

P/002291

N/158872

國籍（2020年2月19日第8期第二 根據香港法例成立

N/158873

組《澳門特別行政區公報》）

S.T. DUPONT

根據澳門法例成立

Constituída segundo as leis de Constituída segundo as leis de

Nacionalidade (B.O. da R.A.E.M. H.K.

Macau

n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro
de 2020)
N/160863

申 請 人 （ 2 0 1 9 年 1 2 月 1 8 日 第 Lucia Tittarelli

N/160864

51期第二組《澳門特別行政區
公報》）
Requerente (B.O. da R.A.E.M.
n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro
de 2019)

LIMYE’ S.R.L. SEMPLIFICATA
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程序編號

更正項目

原文

應改為

Processo n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/161897

產品（2020年1月2日第1期第二 手機屏幕專用保護膜；智能手機 手機屏幕專用保護膜；智能手機
組《澳門特別行政區公報》）

用壳；講詞提示器；自拍桿（手 用殼；講詞提示器；自拍杆（手

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 1, 持單腳架）；鏡頭遮光罩；攝影 持單腳架）；鏡頭遮光罩；攝影
II Série, de 2 de Janeiro de 2020)

器具包；特質攝影設備和器具 器具包；特製攝影設備和器具
箱；照相機（攝影）；……

N/162644

箱；照相機（攝影）；……

地址（2020年2月5日第6期第二 中國廣東省深圳市龍崗區阪田 中國廣東省深圳市龍崗區坂田
組《澳門特別行政區公報》）

街道崗頭社區風門路亞洲工業 街道崗頭社區風門路亞洲工業

Endereço (B.O. da R.A.E.M. n.º 6, II 園9棟廠房101（一樓整層）

園9棟廠房101（一樓整層）

Série, de 5 de Fevereiro de 2020)
N/162644

產品（2020年2月5日第6期第二 ……；講詞提示器；自拍杆（手 …… ；講詞提示器；自拍桿（手
持單腳架）；鏡頭遮光罩；……

組《澳門特別行政區公報》）

持單腳架）；鏡頭遮光罩；……

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 6, II
Série, de 5 de Fevereiro de 2020)
N/164801

商標圖案（2020年3月18日第

N/164802

12期第二組《澳門特別行政區

N/164803

公報》）
Figura da marca (B.O. da R.A.E.M.
n.º 12, II Série, de 18 de Março de
2020)

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/83662的宣佈失效公佈，被視為無效。
No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 14, II Série, de 1 de Abril de 2020, em relação ao mapa de declaração de caducidade da marca
n.º N/83662, considere-se sem efeito esta publicação.

二零二零年三月三十日於經濟局——局長

戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 30 de Março de 2020.
O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.
（是項刊登費用為 $497,240.00）
(Custo desta publicação $ 497 240,00)
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