
4694 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

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

經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第十條、第二百一十條及第二百一十一條第一款的規定，公

佈下列在澳門特別行政區提出的商標註冊申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 210.º e n.º 1 do artigo 211.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação 

deste aviso, começa a contar o prazo de dois meses para a apresentação de reclamação.

[210] 編號 N.º : N/111106 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/21

[730] 申請人 Requerente : Consorzio della Denominazione San Gimignano

 地址 Endereço : Via di Fugnano 19,53037 San Gimignano (Siena), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 符合原產地名稱保護制度規範，以“VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO”為原產地的葡

萄酒。  

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/10/27 302015000065831 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/111597 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/11

[730] 申請人 Requerente : 軒宇集團發展有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場322-362號誠豐商業中心5樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42
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[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/112938 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : 樂寶健康有限公司

   Noble Health Company Limited

 地址 Endereço : 5/F, Block D, Chung Hing Industrial Mansions, 25-27 Tai Yau St, San Po Kong, Kowloon, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 以膠囊，藥片，濃縮液，粉末及晶體形式的藥用草本提取物，醫用營養品，維他命和礦物質補充

劑，醫用乾草藥，醫療保健補充食品和藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，綠色，紅色，黃色及白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/112939 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : 樂寶健康有限公司

   Noble Health Company Limited

 地址 Endereço : 5/F, Block D, Chung Hing Industrial Mansions, 25-27 Tai Yau St, San Po Kong, Kowloon, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 推銷服務，派發宣傳單張，（於社交俱樂部舉行的）有關健康食品補充劑及保健相關產品的宣

傳服務，有關保健食品和保健相關產品之零售商店服務及批發分銷服務，醫療保健補充食品的

批發，醫療保健補充食品的零售。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，綠色，紅色，黃色及白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/112940 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : 樂寶健康有限公司

   Noble Health Company Limited
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 地址 Endereço : 5/F, Block D, Chung Hing Industrial Mansions, 25-27 Tai Yau St, San Po Kong, Kowloon, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 以膠囊，藥片，濃縮液，粉末及晶體形式的藥用草本提取物，醫用營養品，維他命和礦物質補充

劑，醫用乾草藥，醫療保健補充食品和藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及黃色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/112941 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : 樂寶健康有限公司

   Noble Health Company Limited

 地址 Endereço : 5/F, Block D, Chung Hing Industrial Mansions, 25-27 Tai Yau St, San Po Kong, Kowloon, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 推銷服務，派發宣傳單張，（於社交俱樂部舉行的）有關健康食品補充劑及保健相關產品的宣

傳服務，有關保健食品和保健相關產品之零售商店服務及批發分銷服務，醫療保健補充食品的

批發，醫療保健補充食品的零售。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及黃色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/112942 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : 樂寶健康有限公司

   Noble Health Company Limited

 地址 Endereço : 5/F, Block D, Chung Hing Industrial Mansions, 25-27 Tai Yau St, San Po Kong, Kowloon, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 以膠囊，藥片，濃縮液，粉末及晶體形式的藥用草本提取物，醫用營養品，維他命和礦物質補充

劑，醫用乾草藥，醫療膠囊或對關節移動醫用膠囊，醫療保健補充食品和藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 三種綠色色調：淺綠色，墨綠色，綠色，橙色及白色（如圖所示）。 
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[210] 編號 N.º : N/112943 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : 樂寶健康有限公司

   Noble Health Company Limited

 地址 Endereço : 5/F, Block D, Chung Hing Industrial Mansions, 25-27 Tai Yau St, San Po Kong, Kowloon, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 推銷服務，派發宣傳單張，（於社交俱樂部舉行的）有關健康食品補充劑及保健相關產品的宣

傳服務，有關保健食品和保健相關產品之零售商店服務及批發分銷服務，醫療保健補充食品的

批發，醫療保健補充食品的零售。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 三種綠色色調：淺綠色，墨綠色，綠色，橙色及白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/114738 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos descarregáveis para telemóveis; programas de jogos de vídeo para uso 

comercial; programas de jogos de vídeo para uso doméstico; programas de jogos de compu-

tador; programas de jogos descarregáveis; software de aplicação; software de computador; 

computadores; periféricos para computadores; telefones móveis; telefones inteligentes; 

correias, estojos e capas para telemóveis, bem como todo o tipo de peças e acessórios para 

telemóveis; correias, estojos e capas para telefones inteligentes, bem como todo o tipo de 

peças e acessórios para telefones inteligentes; máquinas e instrumentos de comunicação 

eléctricos; som e música descarregáveis através de redes de comunicações; gravações de 

áudio; imagens fixas e filmes cinematográficos descarregáveis através de redes de comuni-

cações; discos e fitas de vídeo pré-gravados; filmes cinematográficos de animação descarre-

gáveis; imagens animadas descarregáveis; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114739 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Toalhas de mãos higiénicas em papel; toalhas de papel; guardanapos de mesa em papel; 

toalhas de mãos em papel; lenços de bolso em papel; películas para conservação de alimen-
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tos destinadas a uso doméstico; toalhas de mesa e guardanapos em papel; papel; artigos de 

papelaria; produtos de impressão; materiais de ensino (excluindo aparelhos); gravuras de 

celulóide para animação (trabalhos artísticos de pintura); pinturas e obras de caligrafia; fo-

tografias; suportes para fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114740 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas e instrumentos para parques de diversões; brinquedos para animais de estima-

ção; figuras de brincar; brinquedos; bonecas; dados [jogos]; gamão; copos para jogos de 

dados; jogos de xadrez; jogos de damas; artigos para truques de magia; jogos de dominós; 

cartas de jogar; jogos de tabuleiro; jogos de cromos; equipamento de jogos; aparelhos de 

desporto; jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114741 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Anúncios publicitários fornecidos através da internet e de outras redes de comunicações; 

publicidade; fornecimento de espaço publicitário na internet e outras redes de comunica-

ções; emissão, tratamento e gestão de cartões de fidelidade; implementação de pesquisas de 

mercado e serviços de análise e informação prestados com base nos resultados das pesqui-

sas de mercado; gestão de actividades de artistas de espectáculos como actores de voz-off, 

actrizes de voz-off, actores, actrizes ou artistas de espectáculo com base num contrato; ser-

viços de assessoria relacionados com gestão e exploração de negócios; exploração ou gestão 

de clubes de fãs de actores de voz-off, actrizes de voz-off ou artistas de espectáculo; gestão 

e exploração de negócios, e serviços de assessoria e de instrução relacionados com isso; 

planeamento e implementação da promoção de vendas para terceiros; serviços de prémios, 

concursos de perguntas e respostas, lotarias, questionários e jogos para fins de promoção 

de vendas, e serviços de informações conexos; serviços retalhistas ou grossistas em linha de 

filmes cinematográficos e imagens descarregáveis; serviços de agências de recomendação e 

de emprego para actores de voz-off, actrizes de voz-off, actores, actrizes ou artistas de es-

pectáculo; serviços de emprego; serviços de agências de recomendação e de emprego para 

criadores de animação ou criadores de livros de banda desenhada; serviços de agências de 

recomendação e de emprego.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114742 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de transmissão contínua de vídeo, áudio e televisão; transmissão de ficheiros de 

dados, de áudio, de vídeo e multimédia; serviços de comunicações através de telemóveis, 

telefones inteligentes ou computadores; serviços de quadros informativos electrónicos; 

serviços de telecomunicações (excluindo serviços de difusão); serviços de difusão de con-

teúdos de áudio, de vídeo e multimédia através da internet ou de outras redes de comuni-

cações; outros serviços de difusão; aluguer ou leasing de telemóveis, telefones inteligentes e 

outros aparelhos de comunicações.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114743 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de jogos através de telemóveis, da internet e de outros meios de comunica-

ção e serviços de informações relacionados com os serviços atrás referidos; fornecimento 

de jogos em linha; fornecimento de instalações para entretenimento; disponibilização de 

publicações electrónicas; exibição, produção ou distribuição de filmes de animação; exibi-

ção, produção ou distribuição de filmes cinematográficos; realização ou apresentação de 

peças de teatro; espectáculos de música; fornecimento de vídeos, música ou sons em linha; 

fornecimento de imagens ou imagens com som em linha; fornecimento de imagens e filmes 

de animação através da internet; planeamento, operação ou realização de concursos no 

domínio da criação de jogos em linha; planeamento, operação ou realização de concur-

sos no domínio dos jogos em linha; planeamento, operação ou realização de eventos para 

exibição de personagens; planeamento, operação ou realização de eventos (excluindo os 

relacionados com filmes cinematográficos, entretenimento, peças de teatro, espectáculos 

musicais, desporto, corridas de cavalos, corridas de bicicleta, corridas de barcos e corridas 

de automóveis); produção de programas de televisão animados; produção de programas de 

rádio ou de televisão; produção de vídeos educativos, culturais, recreativos ou desportivos 

(excluindo os relacionados com filmes cinematográficos, programas de difusão e anúncios 

publicitários); produção de matrizes de CD-ROM para jogos; produção de originais de su-

portes de áudio e vídeo (excluindo os relacionados com filmes cinematográficos, programas 
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de difusão e anúncios publicitários); serviços de entretenimento; serviços de informações 

sobre entretenimento; aluguer ou leasing de cartuchos de jogos, discos magnéticos e su-

portes de registo óptico gravados com programas de jogos; ensino de conhecimentos sobre 

jogos e fornecimento de formação em jogos; serviços educativos para animadores; ensino 

de artes, desportos ou conhecimento; produção de livros relacionados com jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114744 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de concepção de animação; serviços de design; concepção e desenvolvimento de 

hardware de computador e serviços de consultadoria e assessoria nesse domínio; produ-

ção ou manutenção de sítios web para telemóveis e outros sítios web; concepção, produção 

ou manutenção de programas de jogos para telemóveis e outros programas; concepção, 

produção ou manutenção de programas de computador; hospedagem de sites informáticos 

(websites); alojamento de servidores; disponibilização de motores de busca; locação ou alu-

guer de computadores; aluguer ou leasing de programas de computador; fornecimento de 

software através de fornecedores de serviços de aplicações (ASP); software como serviço 

[SaaS]; serviços de computação em nuvem; disponibilização de programas de computador; 

aluguer de espaço de memória em servidores para boletins electrónicos e websites infor-

máticos; aluguer de espaço de memória em servidores para boletins eletrónicos ou páginas 

web; aluguer de espaço de memória em servidores para comunicações através de redes de 

comunicações.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114745 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos descarregáveis para telemóveis; programas de jogos de vídeo para uso 

comercial; programas de jogos de vídeo para uso doméstico; programas de jogos de compu-

tador; programas de jogos descarregáveis; software de aplicação; software de computador; 

computadores; periféricos para computadores; telefones móveis; telefones inteligentes; 

correias, estojos e capas para telemóveis, bem como todo o tipo de peças e acessórios para 

telemóveis; correias, estojos e capas para telefones inteligentes, bem como todo o tipo de 

peças e acessórios para telefones inteligentes; máquinas e instrumentos de comunicação 
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eléctricos; som e música descarregáveis através de redes de comunicações; gravações de 

áudio; imagens fixas e filmes cinematográficos descarregáveis através de redes de comuni-

cações; discos e fitas de vídeo pré-gravados; filmes cinematográficos de animação descarre-

gáveis; imagens animadas descarregáveis; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114746 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Toalhas de mãos higiénicas em papel; toalhas de papel; guardanapos de mesa em papel; 

toalhas de mãos em papel; lenços de bolso em papel; películas para conservação de alimen-

tos destinadas a uso doméstico; toalhas de mesa e guardanapos em papel; papel; artigos de 

papelaria; produtos de impressão; materiais de ensino (excluindo aparelhos); gravuras de 

celulóide para animação (trabalhos artísticos de pintura); pinturas e obras de caligrafia; fo-

tografias; suportes para fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114747 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas e instrumentos para parques de diversões; brinquedos para animais de estima-

ção; figuras de brincar; brinquedos; bonecas; dados [jogos]; gamão; copos para jogos de 

dados; jogos de xadrez; jogos de damas; artigos para truques de magia; jogos de dominós; 

cartas de jogar; jogos de tabuleiro; jogos de cromos; equipamento de jogos; aparelhos de 

desporto; jogos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114748 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Anúncios publicitários fornecidos através da internet e de outras redes de comunicações; 

publicidade; fornecimento de espaço publicitário na internet e outras redes de comunica-

ções; emissão, tratamento e gestão de cartões de fidelidade; implementação de pesquisas de 

mercado e serviços de análise e informação prestados com base nos resultados das pesqui-

sas de mercado; gestão de actividades de artistas de espectáculos como actores de voz-off, 

actrizes de voz-off, actores, actrizes ou artistas de espectáculo com base num contrato; ser-

viços de assessoria relacionados com gestão e exploração de negócios; exploração ou gestão 

de clubes de fãs de actores de voz-off, actrizes de voz-off ou artistas de espectáculo; gestão 

e exploração de negócios, e serviços de assessoria e de instrução relacionados com isso; 

planeamento e implementação da promoção de vendas para terceiros; serviços de prémios, 

concursos de perguntas e respostas, lotarias, questionários e jogos para fins de promoção 

de vendas, e serviços de informações conexos; serviços retalhistas ou grossistas em linha de 

filmes cinematográficos e imagens descarregáveis; serviços de agências de recomendação e 

de emprego para actores de voz-off, actrizes de voz-off, actores, actrizes ou artistas de es-

pectáculo; serviços de emprego; serviços de agências de recomendação e de emprego para 

criadores de animação ou criadores de livros de banda desenhada; serviços de agências de 

recomendação e de emprego.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114749 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

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

[511] 服務 Serviços : Serviços de transmissão contínua de vídeo, áudio e televisão; transmissão de ficheiros de 

dados, de áudio, de vídeo e multimédia; serviços de comunicações através de telemóveis, 

telefones inteligentes ou computadores; serviços de quadros informativos electrónicos; 

serviços de telecomunicações (excluindo serviços de difusão); serviços de difusão de con-

teúdos de áudio, de vídeo e multimédia através da internet ou de outras redes de comuni-

cações; outros serviços de difusão; aluguer ou leasing de telemóveis, telefones inteligentes e 

outros aparelhos de comunicações.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114750 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de jogos através de telemóveis, da internet e de outros meios de comunica-

ção e serviços de informações relacionados com os serviços atrás referidos; fornecimento 

de jogos em linha; fornecimento de instalações para entretenimento; disponibilização de 

publicações electrónicas; exibição, produção ou distribuição de filmes de animação; exibi-

ção, produção ou distribuição de filmes cinematográficos; realização ou apresentação de 

peças de teatro; espectáculos de música; fornecimento de vídeos, música ou sons em linha; 

fornecimento de imagens ou imagens com som em linha; fornecimento de imagens e filmes 

de animação através da internet; planeamento, operação ou realização de concursos no 

domínio da criação de jogos em linha; planeamento, operação ou realização de concur-

sos no domínio dos jogos em linha; planeamento, operação ou realização de eventos para 

exibição de personagens; planeamento, operação ou realização de eventos (excluindo os 

relacionados com filmes cinematográficos, entretenimento, peças de teatro, espectáculos 

musicais, desporto, corridas de cavalos, corridas de bicicleta, corridas de barcos e corridas 

de automóveis); produção de programas de televisão animados; produção de programas de 

rádio ou de televisão; produção de vídeos educativos, culturais, recreativos ou desportivos 

(excluindo os relacionados com filmes cinematográficos, programas de difusão e anúncios 

publicitários); produção de matrizes de CD-ROM para jogos; produção de originais de su-

portes de áudio e vídeo (excluindo os relacionados com filmes cinematográficos, programas 

de difusão e anúncios publicitários); serviços de entretenimento; serviços de informações 

sobre entretenimento; aluguer ou leasing de cartuchos de jogos, discos magnéticos e su-

portes de registo óptico gravados com programas de jogos; ensino de conhecimentos sobre 

jogos e fornecimento de formação em jogos; serviços educativos para animadores; ensino 

de artes, desportos ou conhecimento; produção de livros relacionados com jogos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114751 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de concepção de animação; serviços de design; concepção e desenvolvimento de 

hardware de computador e serviços de consultadoria e assessoria nesse domínio; produ-

ção ou manutenção de sítios web para telemóveis e outros sítios web; concepção, produção 

ou manutenção de programas de jogos para telemóveis e outros programas; concepção, 

produção ou manutenção de programas de computador; hospedagem de sites informáticos 

(websites); alojamento de servidores; disponibilização de motores de busca; locação ou alu-

guer de computadores; aluguer ou leasing de programas de computador; fornecimento de 

software através de fornecedores de serviços de aplicações (ASP); software como serviço 

[SaaS]; serviços de computação em nuvem; disponibilização de programas de computador; 

aluguer de espaço de memória em servidores para boletins electrónicos e websites infor-

máticos; aluguer de espaço de memória em servidores para boletins eletrónicos ou páginas 

web; aluguer de espaço de memória em servidores para comunicações através de redes de 

comunicações.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114793 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : 領先（香港）實業有限公司

   LEADS (HK) INDUSTRIAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港北角渣華道8號威邦商業中心16樓1613室

   Flat 1613, 16/F., Wellborne Commercial Centre, 8 Java Road, North Point, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 成套化妝用品；化妝品；化妝用棉條；梳妝用品；香水；美容面膜；化妝用雪花膏；肥皂；化妝用

杏仁乳；擦洗溶液；化妝劑；化妝品清洗劑；化妝粉；洗澡用化妝品；護膚用化妝劑；皮膚增白乳

膏；防曬劑（化妝品）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115728 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : Fullerton Healthcare Corporation Limited

 地址 Endereço : 108 Robinson Road, #09-02 Singapore 068900

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Administração e processamento de assistência médica, odontológica, de hospitalização e 

outras reivindicações de saúde; administração e processamento de reivindicações de segu-

ros, relacionados com saúde, médicos, odontológicos e de hospitalização; administração, 

estabelecimento, gestão e processamento de esquemas de benefícios de empregados; ad-

ministração, estabelecimento, gestão e processamento de fundos de benefícios de empre-

gados; serviços de aconselhamento relacionados com seguros de saúde, médicos, odonto-

lógicos e de hospitalização; organização de financiamento de prémios de seguros relativos 

a cuidados de saúde, médicos, dentários e de hospitalização; organização de prestação de 

financiamento para pagamento de despesas médicas; serviços de assistência de reivindica-

ções; serviços de agências de acordo de reivindicação; serviços de organização de seguros, 

incluindo para funcionários de corporações e empresas; avaliação e liquidação de reivindi-

cação de seguros e não-seguros; serviços de ajustamento de reivindicação de seguros e não-

-seguros; serviços de consulta e de informação de seguros; seguros de indemnização pro-

fissional; fornecimento de quotas de prémios em seguros, relativos aos cuidados de saúde, 

médicos, dentários e de hospitalização; serviços de resseguro; fornecimento de contratos 

de serviços de seguros, relativo aos cuidados de saúde, médicos, dentários e de hospitaliza-

ção; serviços de consultoria, assessoria e provisão de informações relacionados com tudo 

os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115729 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : Fullerton Healthcare Corporation Limited

 地址 Endereço : 108 Robinson Road, #09-02 Singapore 068900

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de saúde; fornecimento de serviços médicos; fornecimento de 

assistência médica; serviços de tratamento médico; serviços de assistência médica; servi-

ços de análises médicas; serviços de avaliação de saúde médica e de triagem; serviços de 

avaliação de aptidão física e de ensaios; serviços de medicina preventiva; serviços médicos 

para diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano; serviços de médicos espe-

cializados; serviços de clínica médica; serviços de clínicas de saúde; serviços de farmácia; 

serviços farmacêuticos; serviços de emergências médicas; serviços de hospitais; serviços de 

tratamentos cirúrgicos; serviços de diagnósticos cirúrgicos; fornecimento de equipamentos 

médicos; aluguer de aparelhos médicos; serviços de Raio-X; serviços cirúrgicos; serviços 



4706 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

de fisioterapia; serviços de enfermagem; serviços de parteira; serviços de casa de repouso 

(enfermagem); serviços de quiropraxia; serviços ortopédicos; serviços de tratamento de 

lesões desportivas; serviços de medicina desportiva; cirurgia plástica; planeamento e super-

visão de programas de perda de peso; serviços psiquiátricos; aconselhamento psicológico; 

serviços de terapia de fala; aconselhamento médico; serviços de aconselhamento e assesso-

ria dietéticos (médicos); serviços de odontologia; serviços de óptica e optometria; serviços 

de ginecologia e obstetrícia; serviços de pediatria; serviços de tratamentos de beleza e 

cosméticos; serviços de acupunctura; elaboração de relatórios de saúde e médicos; serviços 

de evacuação médica; serviços de assistência médica; serviços de informação, assessoria e 

consultoria relacionados com tudo os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115730 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : Fullerton Healthcare Corporation Limited

 地址 Endereço : 108 Robinson Road, #09-02 Singapore 068900

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Administração e processamento de assistência médica, odontológica, de hospitalização e 

outras reivindicações de saúde; administração e processamento de reivindicações de segu-

ros, relacionados com saúde, médicos, odontológicos e de hospitalização; administração, 

estabelecimento, gestão e processamento de esquemas de benefícios de empregados; ad-

ministração, estabelecimento, gestão e processamento de fundos de benefícios de empre-

gados; serviços de aconselhamento relacionados com seguros de saúde, médicos, odonto-

lógicos e de hospitalização; organização de financiamento de prémios de seguros relativos 

a cuidados de saúde, médicos, dentários e de hospitalização; organização de prestação de 

financiamento para pagamento de despesas médicas; serviços de assistência de reivindica-

ções; serviços de agências de acordo de reivindicação; serviços de organização de seguros, 

incluindo para funcionários de corporações e empresas; avaliação e liquidação de reivindi-

cação de seguros e não-seguros; serviços de ajustamento de reivindicação de seguros e não-

-seguros; serviços de consulta e de informação de seguros; seguros de indemnização pro-

fissional; fornecimento de quotas de prémios em seguros, relativos aos cuidados de saúde, 

médicos, dentários e de hospitalização; serviços de resseguro; fornecimento de contratos 

de serviços de seguros, relativo aos cuidados de saúde, médicos, dentários e de hospitaliza-

ção; serviços de consultoria, assessoria e provisão de informações relacionados com tudo 

os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115731 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : Fullerton Healthcare Corporation Limited

 地址 Endereço : 108 Robinson Road, #09-02 Singapore 068900
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de saúde; fornecimento de serviços médicos; fornecimento de 

assistência médica; serviços de tratamento médico; serviços de assistência médica; servi-

ços de análises médicas; serviços de avaliação de saúde médica e de triagem; serviços de 

avaliação de aptidão física e de ensaios; serviços de medicina preventiva; serviços médicos 

para diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano; serviços de médicos espe-

cializados; serviços de clínica médica; serviços de clínicas de saúde; serviços de farmácia; 

serviços farmacêuticos; serviços de emergências médicas; serviços de hospitais; serviços de 

tratamentos cirúrgicos; serviços de diagnósticos cirúrgicos; fornecimento de equipamentos 

médicos; aluguer de aparelhos médicos; serviços de Raio-X; serviços cirúrgicos; serviços 

de fisioterapia; serviços de enfermagem; serviços de parteira; serviços de casa de repouso 

(enfermagem); serviços de quiropraxia; serviços ortopédicos; serviços de tratamento de 

lesões desportivas; serviços de medicina desportiva; cirurgia plástica; planeamento e super-

visão de programas de perda de peso; serviços psiquiátricos; aconselhamento psicológico; 

serviços de terapia de fala; aconselhamento médico; serviços de aconselhamento e assesso-

ria dietéticos (médicos); serviços de odontologia; serviços de óptica e optometria; serviços 

de ginecologia e obstetrícia; serviços de pediatria; serviços de tratamentos de beleza e 

cosméticos; serviços de acupunctura; elaboração de relatórios de saúde e médicos; serviços 

de evacuação médica; serviços de assistência médica; serviços de informação, assessoria e 

consultoria relacionados com tudo os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116171 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : EFFIK

 地址 Endereço : Parc Tertiaire de Meudon, Immeuble Le Newton, 9/11 rue Jeanne Braconnier, 92366 Meu-

don La Foret Cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, produtos higiénicos para fins médicos, suplementos dietéticos 

para fins médicos, substâncias dietéticas adaptadas para fins médicos, materiais para pen-

sos, desinfectantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116172 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : EFFIK

 地址 Endereço : Parc Tertiaire de Meudon, Immeuble Le Newton, 9/11 rue Jeanne Braconnier, 92366 Meu-

don La Foret Cedex, França



4708 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos (que não seja para uso médico); aparelhos e instru-

mentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo 

de electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de sons ou ima-

gens; dispositivos de comando à distância; aparelhos de controlo electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116173 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : EFFIK

 地址 Endereço : Parc Tertiaire de Meudon, Immeuble Le Newton, 9/11 rue Jeanne Braconnier, 92366 Meu-

don La Foret Cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos; aparelhos e instrumentos urológicos; apa-

relhos de análises para uso médico; eléctrodos para uso médico; correias eléctricas para 

uso médico; sondas uretrais; seringas uretrais; aparelhos e dispositivos médicos para voltar 

a treinar, estimular e fortalecer os músculos do pavimento pélvico; aparelhos eléctricos e 

electrónicos para uso médico, nomeadamente aparelhos para estimular electricamente os 

músculos do pavimento pélvico; aparelhos e instrumentos científicos para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116174 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : EFFIK

 地址 Endereço : Parc Tertiaire de Meudon, Immeuble Le Newton, 9/11 rue Jeanne Braconnier, 92366 Meu-

don La Foret Cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços de cinesioterapia especialmente para voltar a treinar o pavi-

mento pélvico; cuidados higiénicos e de beleza para seres humanos; assistência médica; 

consultadoria em matéria de farmácia; casas de convalescença [repouso]; hospitais; casas 

de repouso; casas de enfermagem; serviços de saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116380 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/12

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.
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 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/13 86/974,938 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/116381 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/12

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/13 86/974,962 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/116382 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/12

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/13 86/974,971 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/116383 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/12

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho em estilo «drive-through» apresentando café e artigos 

relacionados com café; serviços de lojas a retalho e serviços catalogados de encomendas 
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por correio apresentando cafés, chás, especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça de vi-

dro e produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; emissão de vales e certificados 

de oferta que podem ser redimidos para mercadorias ou serviços; serviços de publicidade 

para terceiros, nomeadamente pesquisa de mercado para terceiros e promoção de vendas 

de mercadorias e serviços para terceiros através do uso de serviços de arranjo de exibição 

de mercadorias comerciais em lojas e através da distribuição de catálogos para terceiros; 

provisão de um sítio na web apresentando informação a consumidores relacionados com o 

uso de cafés, chás, especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça de vidro e produtos para 

fazer café e chá e acessórios para servir.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/13 86/974,985 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/116384 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/12

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho em estilo «drive-through» apresentando café e artigos 

relacionados com café; serviços de lojas a retalho e serviços catalogados de encomendas 

por correio apresentando cafés, chás, especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça de vi-

dro e produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; emissão de vales e certificados 

de oferta que podem ser redimidos para mercadorias ou serviços; serviços de publicidade 

para terceiros, nomeadamente pesquisa de mercado para terceiros e promoção de vendas 

de mercadorias e serviços através do uso de serviços de arranjo de exibição de mercadorias 

em lojas e através da distribuição de catálogos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/13 87/000,050 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/116385 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/12

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho em estilo «drive-through» apresentando café e artigos 

relacionados com café; serviços de lojas a retalho e serviços catalogados de encomendas 

por correio apresentando cafés, chás, especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça de vi-

dro e produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; emissão de vales e certificados 

de oferta que podem ser redimidos para mercadorias ou serviços; serviços de publicidade 
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para terceiros, nomeadamente pesquisa de mercado para terceiros e promoção de vendas 

de mercadorias e serviços através do uso de serviços de arranjo de exibição de mercadorias 

em lojas e através de distribuição de catálogos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/13 87/000,055 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/116386 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/12

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Lojas de café, serviços de bares de café e casas de café e snack bares; serviços de escritó-

rios de fornecimento de café.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/13 87/000,068 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/116387 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/12

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Lojas de café, serviços de bares de café e casas de café e snack bares; serviços de escritórios 

de fornecimento de café; fornecimento de um sítio online na web apresentando informa-

ções relacionadas com o uso de cafés, chás, especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça 

de vidro e produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; e lojas de café e serviços 

de bares de café.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/13 87/000,062 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/116388 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/12

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Lojas de café, serviços de bares de café e casas de café e snack bares; serviços de escritórios 

de fornecimento de café; fornecimento de um sítio online na web apresentando informa-

ções relacionadas com o uso de cafés, chás, especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça 

de vidro e produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; e lojas de café e serviços 

de bares de café.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/13 87/000,060 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/116815 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

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

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozi-

nhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares; 

pickles; comida enlatada; óleos; tudo incluído na classe 29.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116816 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

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

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; massas; massas ali-

mentares; cereais; tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117019 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : JULIAN FASHION SRL
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 地址 Endereço : Viale Matteotti, 31, 48015 Cervia (Ravenna) – Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de transporte multiusos; peles de animais; peles de animais; maletas para documen-

tos; maletas para documentos em imitações de couro; maletas para documentos em couro; 

mochilas; sacos; sacos em imitações de couro; porta-notas; pastas [marroquinaria] [porta-

-documentos] [produtos em couro]; pastas e maletas; bolsas para usar à cintura; estojos 

para cartões de visita; pastas de negócios; sacos de lona; estojos para cartões [porta-notas]; 

carteiras para cartões [imitação de couro]; bagagem de mão; bolsas de malhas; bolsas de 

mão; porta-moedas; porta-moedas sem ser em metais preciosos; porta-moedas, não de 

metais preciosos; carteiras para cartões de crédito; porta-cartões de crédito em imitações 

de couro; porta-cartões de crédito em couro; porta-cartões de crédito; mochilas pequenas; 

malas diplomáticas; sacos de pano; bolsas de mão para a noite, em pêlo sintético; pelarias 

[peles de animais]; sacos de viagem para vestuário; porta-vestuários; carteiras de mão 

masculinas; bolsas de mão; bolsas de mão em imitações de couro; bolsas de mão em couro; 

bolsas de mão, bolsas e carteiras; mochilas para caminhadas; imitações de couro; carteiras 

porta-chaves; estojos para chaves [marroquinaria] em couro e em peles; bolsas tricotadas, 

sem ser em metais preciosos; bolsas femininas; bolsas e carteiras em couro; carteiras para 

cartões de crédito em couro; bolsas em couro; malas de viagem em couro; bagagem; ba-

gagem, bolsas, carteiras e outros sacos de transporte; bolsas multiusos; bolsas; bolsas em 

metais preciosos; bolsas, sem ser em metais preciosos; sacolas; pelarias semitrabalhadas; 

bolsas de viagem para calçado; malas para usar ao ombro; bandoleiras; bandoleiras [correias] 

em couro; malas à tiracolo; bolsas tipo «slouch»; bolsas masculinas pequenas; bolsas de 

mão pequenas; bolsas pequenas; malas de viagem pequenas; correias para bolsas; bagagem 

de viagem; invólucros para vestuário; conjuntos de viagem [imitação de couro]; malas e 

maletas de viagem; malas de viagem; caixinhas para artigos de toilette; carteiras; carteiras 

[porta-cartões]; carteiras em metais preciosos; carteiras, sem ser em metais preciosos; bol-

sas para fim-de-semana.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/29 302016000044268 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/117020 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : JULIAN FASHION SRL

 地址 Endereço : Viale Matteotti, 31, 48015 Cervia (Ravenna) – Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Botas pelo tornozelo; pijamas tipo «baby-doll»; bandanas [lenços para usar ao pescoço]; 

bonés de basebol; fatos de banho femininos; fatos de banho; fatos de banho masculinos; 

vestuário de praia; bonés de praia; cintos [vestuário]; cintos em imitações de couro; cintos 

em tecido; bóinas; bermudas; calções de ciclista; biquínis; blazers; blusões; gorros; bodies 

[vestuário]; collants [meias]; boleros; casacos tipo «bomber» [vestuário]; canos de botas; 

booties [meias tricotadas]; botas; laços [vestuário]; boxers [calções]; calções masculinos 
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[roupa interior]; vestuário para rapazes; suspensórios; bralettes [soutiens]; calções pelo 

joelho; vestidos de dama de honor; vestuário para damas de honor; cafetãs; impermeáveis 

[vestuário]; casacos camuflados; calçado de lona; capas; bonés; bonés de pala; cardigãs; 

vestuário de caxemira; cachecóis de caxemira; calçado casual; vestuário casual; camisas de 

mulher; chemisettes; calçado de criança; chapéus de criança; vestuário de criança; vestidos 

de baptizado; opas; vestuário; vestuário de ginástica; vestuário em pele; vestuário em imita-

ções de couro; capotes [casacos]; capotes [casacos] masculinos; capotes [casacos] femininos; 

casacos de ganga; combinados [vestuário]; calças em tecido canelado; casacos de algodão; 

camisolas de gola redonda; meios top; culotes; faixas [vestuário]; sapatos de vela; casacos 

de ganga; calças de ganga; gangas [vestuário]; smokings; fatos de smoking; casacos de pe-

nas; coletes de penas; calças de fato; camisas formais; sapatos formais; vestidos; vestidos em 

pele; fatos secos; casacos de campanha; casacos guarda-pó; sapatos e sandálias de esparto; 

casacos de noite; fatos de noite; vestuário de noite; cintos de tecido [vestuário]; chapéus de 

moda; chapéus fedora; fatos de banho ajustados e com copa de soutien; boinas; sapatos ra-

sos; calções de lã; coletes de lã; casacos de lã; chinelos de enfiar no dedo; collants sem pés; 

calçado; calçado masculino; calçado feminino; vestuário de noite formal; vestuário formal; 

foulards [artigos de vestuário]; opas em pele; capotes e casacos em pele; chapéus em pele; 

casacos em pele; manguitos em pele; estolas em pele; peles [vestuário]; gabardines; galo-

chas; coletes gilet; vestuário para raparigas; luvas [vestuário]; calças, camisas e saias de gol-

fe; botinas; chapéus; chapelaria; capotes caban; casacos caban; tacões [salto alto]; sapatos 

de salto alto; pullovers com capuz; camisolas com capuz; tops com capuz; meias de malha; 

forro de casacos; casacos [vestuário desportivo]; jérseis [vestuário]; vestidos tipo «jumper»; 

vestidos tipo «jumpsuit»; bandanas [vestuário]; kilts; quimonos; meias pelo joelho; casacos 

de malha; chapéus de malha; luvas de malha; roupa de malha [vestuário]; borzeguins; botas 

femininas; vestuário feminino; vestidos para senhora; cintos em couro [vestuário]; vestu-

ário em couro; chapéus em couro; casacos em couro; sapatos em couro; coletes em couro; 

polainas; perneiras [calças]; fatos informais; vestuário informal; maillots de ginástica; ves-

tuário de linho; lingerie; casacos compridos; pullovers de mangas compridas; camisas de 

manga comprida; vestuário confortável [loungewear]; gabardines; mantos; casacos, capotes, 

calças e coletes masculinos e femininos; meias masculinas; roupa interior masculina; vestu-

ário masculino; minissaias; mitenes; camisolas de gola alta simulada; golas altas simuladas; 

monoquínis; fraques; manguitos [vestuário]; echarpes para o pescoço [cachecóis]; gravatas; 

vestuário para o pescoço; fatos de peça única [playsuits]; fatos de peça única; sobretudos; 

pijamas; cuecas [roupa interior]; fatos de senhora; parkas; chapéus de festa [vestuário]; ca-

sacos caban; pelerines; peliças; vestuário de peluche; lenços de bolso; casacos polares; tops 

de gola alta em malha; pólos; camisolas polo; meias femininas pelo joelho; t-shirts estampa-

das; sapatos abertos [pumps]; pijamas de tricô; coletes acolchoados; chapéus impermeáveis; 

vestuário impermeável; casacos impermeáveis; vestuário para a chuva; golas altas [vestu-

ário]; tamancos tipo sandália; sandálias; cachecóis; xailes de tricô; xailes e lenços para a 

cabeça; xailes e estolas; casacos em pele de carneiro; jaquetas [shell jackets]; vestidos sem 

mangas [shift dresses]; encaixes de camisa; casacos-camisa [shirt-jac]; camisas e combina-

dos [slips]; camisas para fatos; sapatos; calças curtas; calções [vestuário]; camisas de manga 

curta; t-shirts de manga curta ou de manga comprida; t-shirts de manga curta; vestuário 

de seda; cachecóis de seda; gravatas de seda; fatos de saia e casaco; saias; saias-calção; ca-

sacos com mangas; casacos sem mangas; jerséis sem mangas; calções almofadados [sliding 

shorts]; chinelos; chapéus pequenos; paletós de «smoking»; ténis; meias e collants; estolas; 

calças elásticas; casacos de camurça; blazers; fatos; chapéus para o sol [chapelaria]; vestidos 

para o tempo quente; suspensórios masculinos; camisas de malha para desporto; calções de 

malha para desporto; camisolas [pullovers]; casacos de malha para desporto; vestuário de 

natação masculino e feminino; calções de banho; fatos à medida; tops; t-shirts; tangas; ter-
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nos [vestuário]; collants; protectores para calçado; tops [vestuário]; trincheiras; meias para 

sapatos de senhora; calças em couro; calças-calção; calções; tops; túnicas; camisolas de gola 

alta; tutus; twinsets; cuecas; camisetas; tops tipo colete; camisolas de gola em v; cintos; ca-

pas impermeáveis; vestuário exterior impermeável; calças impermeáveis; vestuário exterior 

resistente às condições climatéricas; vestuário resistente às condições climatéricas; corta-

-ventos [vestuário]; vestuário corta-vento; botas de inverno; casacos de inverno; vestidos 

de cerimónia femininos; vestuário exterior feminino; fatos femininos; sapatos em madeira; 

vestuário em lã; meias de lã; collants de lã; chapéus de lã; vestuário tricotado; fatos tipo 

«zoot».

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/29 302016000044268 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/117021 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : JULIAN FASHION SRL

 地址 Endereço : Viale Matteotti, 31, 48015 Cervia (Ravenna) - Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade através de todos os meios de comunicação pública; serviços de publicidade, 

marketing e promoção; marketing directo; difusão de publicidade para terceiros através de 

uma rede de comunicação on-line na internet; serviços de importação-exportação; serviços 

de venda a retalho por correspondência relacionados com artigos de vestuário; marketing; 

marketing de produtos e serviços de terceiros; publicidade on-line através de uma rede de 

computadores; serviços de loja on-line para fins de venda a retalho de vestuário; apresen-

tação de produtos nos meios de comunicação, para fins de venda a retalho; marketing de 

produtos; promoção de produtos e serviços de terceiros através de redes de computador e 

de comunicação; promoção, publicidade e marketing de websites on-line; serviços de pu-

blicidade; serviços de venda a retalho relacionados com a venda de vestuário e artigos de 

vestuário; serviços de venda a retalho relacionados com vestuário; serviços de lojas de ven-

da a retalho na área do vestuário; serviços relacionados com a apresentação de produtos ao 

público; marketing comercial [sem ser vendas].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/04/29 302016000044268 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/117208 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/03

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein Alemanha
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 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/05/04 302016013377 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/117209 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/03

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/05/04 302016013377 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/117415 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/11

[730] 申請人 Requerente : Memo International, S.A.

 地址 Endereço : Chemin des Hauts-Crêts 18, 1223 Cologny, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos; depi-

latórios; produtos de barbear; batons, cremes cosméticos, loções para uso cosmético, pulve-

rizadores para o cabelo, pulverizadores para uso cosmético, bálsamos para uso cosmético, 

óleos para perfumes e essências, óleos para uso cosmético, essências etéreas, extratos de 

flores (perfumaria), incenso, protetores solares, preparações cosméticas para o bronze-

amento da pele, produtos não medicinais para o cuidado da boca, produtos de limpeza 

para uso cosmético, produtos cosméticos para o banho, sais de banho sem ser para uso 

medicinal, conjuntos cosméticos, produtos para remover a maquilhagem, água perfumada, 

champôs, produtos para cuidados das unhas, produtos de maquilhagem, máscaras de bele-

za, preparações cosméticas para fins de emagrecimento, tecidos impregnados com loções 

cosméticas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/117751 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/21

[730] 申請人 Requerente : Tiger Resort Leisure and Entertainment Inc. doing business under the name and style of 

Okada Manila

 地址 Endereço : Okada Manila, New Seaside Drive, Entertainment City, Barangay Tambo, Paranaque City 

1701, Metro Manila, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e promocionais; serviços de retalho relacionados com 

uma variedade de artigos, mercadorias gerais, e produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117752 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/21

[730] 申請人 Requerente : Tiger Resort Leisure and Entertainment Inc. doing business under the name and style of 

Okada Manila

 地址 Endereço : Okada Manila, New Seaside Drive, Entertainment City, Barangay Tambo, Paranaque City 

1701, Metro Manila, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; jogos; serviços e parques de entretenimento; jogo de fortuna e 

azar; provisão de instalações de casino; arranjo, organização e apresentação de concertos, 

peças teatrais, espectáculos, concursos, espectáculos ao vivo e outros eventos; serviços de 

clube; instalações recreativas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117753 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/21

[730] 申請人 Requerente : Tiger Resort Leisure and Entertainment Inc. doing business under the name and style of 

Okada Manila

 地址 Endereço : Okada Manila, New Seaside Drive, Entertainment City, Barangay Tambo, Paranaque City 

1701, Metro Manila, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para o fornecimento de comidas e bebidas; restaurantes; serviços hoteleiros e de 

acolhimento; serviços de pousadas; provisão de instalações para reuniões, seminários, con-

venções e conferências.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/117813 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : Self-Portrait IP Limited

 地址 Endereço : Suites 406-409, 4th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; artigos de toilette não medicinais; maquilhagem; base de maquilhagem; cor-

retores de maquilhagem; pó para a maquilhagem; blush de maquilhagem; bronzeadores de 

maquilhagem; sombra para os olhos; lápis para os olhos; delineador para os olhos; rímel; 

batons; glosses para os lábios; lápis para os lábios; delineador para os lábios; bálsamos para 

os lábios; perfumes; fragrâncias; água de perfume; água de toilette; água-de-colónia; loção 

para depois de barbear; desodorizantes pessoais; cremes, loções e óleos para o corpo; de-

sodorizante para o corpo; cremes, loções, óleos para os cuidados da pele; sabonetes; cham-

pôs, amaciadores, lacas e géis para o cabelo; vernizes para as unhas; cremes para as unhas; 

unhas postiças; cremes, loções e óleos bronzeadores, protecção solar e para depois de apa-

nhar sol; produtos para remoção da maquilhagem; preparados para barbear; fragrâncias 

para o quarto; dentífricos; cosméticos para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117814 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : Self-Portrait IP Limited

 地址 Endereço : Suites 406-409, 4th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; óculos de sol; óculos para desporto; estojos para óculos, óculos de sol e óculos para 

desporto; telemóveis; telefones inteligentes (smartphones); sacos, estojos, capa e suportes 

para computadores portáteis, leitores de MP3, telemóveis, telefones inteligentes (smartpho-

nes), tabletes e outros dispositivos electrónicos portáteis; tapetes de rato, software aplica-

tivo para computadores, telemóveis, telefones inteligentes (smartphones), tabletes e outros 

dispositivos electrónicos portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117815 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : Self-Portrait IP Limited

 地址 Endereço : Suites 406-409, 4th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; bijuteria; imitações de jóias; botões de punho; alfinetes para gravata; 

relógios; relógios de parede e de mesa; estojos e suportes para jóias, botões de punho e re-

lógios; argolas para chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117816 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : Self-Portrait IP Limited

 地址 Endereço : Suites 406-409, 4th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos de couro; produtos feitos de imitações de couro; sacos de mão; bolsas; mali-

nhas de mão; sacos de lona para compras; malas de viagem; sacos de viagem; baús; bagagem 

de viagem; sacos para ginásio; etiquetas e porta-etiquetas de bagagem; carteiras; carteiras 

e suportes para cartões-de-visita; estojos e carteiras para cartões de crédito; carteiras de 

chaves; pastas; malas para documentos; pastas para desenhos; sacos de desporto; sacos a ti-

racolo; mochilas; mochilas com duas alças; sacolas; malas para estafeta; sacos reutilizáveis 

para as compras; sacos e estojos para cosméticos e artigos de higiene pessoal; estojos para 

artigos de higiene pessoal; bolsas de couro; bolsas feitas de imitação de couro; estojos em 

tecido para jóias; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalões e bengalas; vestuário para 

animais de estimação e animais; coleiras para animais de estimação e animais; trelas para 

animais de estimação e animais; cobertores para animais de estimação e animais; chicotes 

de equitação, arreios para cavalos e selaria; coberturas de peles (couro); guarnições de 

couro para mobiliário; coberturas para mobílias em couro; lençóis de couro; almofadas de 

couro; correias para patins; correias de couro; fios de couro; válvulas de couro; bandoleiras 

em couro; couro, em bruto e semi-trabalhado; imitações de couro; peles de animais; pele de 

toupeira (imitação de couro); peles; faixas de couro; peles curtidas; tripas para fazer salsi-

chas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117817 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : Self-Portrait IP Limited

 地址 Endereço : Suites 406-409, 4th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; vestidos; saias; casacos; casacos curtos; roupas exteriores; fatos; macacões; ca-

misas; blusas; camisolas pólo; T-shirts; coletes; camisolas de lã; artigos de malha; camisolas 

de alças; calças de malha; parkas; calças; calças de ganga; gangas; calções; fatos de treino; 

cintos; gravatas; laços de pescoço; roupa interior; roupa interior (lingerie) para senhora; 

meias de vidro; sutiãs (bralette); lenços de pescoço e cabeça; luvas; xailes; estolas; pijamas; 

vestuário para a noite; robes de senhora e roupões de banho; fatos de banho; vestidos de 

noiva; saias escocesas; calçado; sapatos; calçado de salto alto; sapatos de salto alto; sapatos 

de salto-agulha; botas; sapatos de cunha; sapatos com cordões (lace-up); sapatos de pala; 

sapatos de vela; sapatos brogue; sapatilhas; sandálias; sapatos de praia; chinelos (flip flops); 

sapatilhas de ballet; chinelos; peúgas; artigos de chapelaria; chapéus; bonés; viseiras; aga-
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salhos; ponchos; mantilhas; roupa de desporto; vestuário para bebés; produtos de matérias 

têxteis para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117818 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : Self-Portrait IP Limited

 地址 Endereço : Suites 406-409, 4th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, serviços de lojas de venda a retalho, e serviços de lojas de 

venda a retalho on-line relacionadas com venda de cosméticos, artigos de toilette, maqui-

lhagem, perfumes, fragrâncias, produtos de cuidados do corpo, produtos de cuidados da 

pele, óculos, óculos de sol, artigos de joalharia, relógios, sacos de mão, bolsas, bagagem 

de viagem, carteiras, vestuário, calçado e chapelaria; publicidade; assistência em gestão 

comercial; agências de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros; con-

sultadoria de gestão de pessoal; serviços de relocalização para empresas; processamento 

administrativo de ordens de compra; escrituração e contabilidade; aluguer de máquinas de 

venda; pesquisa de patrocínio; aluguer de stands de vendas; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários e materiais médicos; 

organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de desfiles de 

moda para fins promocionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118054 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

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

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de retalho relacionados com metais comuns e suas ligas, materiais metálicos para 

construção, construções metálicas transportáveis, materiais metálicos para vias-férreas, ca-

bos e fios metálicos não eléctricos, ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia, 

canos e tubos de metal, cofres, artigos em metal não incluídos noutras classes, minérios, 

ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente), cutelaria, armas brancas e na-

valhas para a barba, aparelhos para fins de iluminação, aquecimento, produção de vapor, 

cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários, rendas 

e bordados, fitas e laços, botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleos e outros materiais para revestimento de soa-

lhos, tapeçarias murais (não em matérias têxteis), aluguer de máquinas de venda, produtos 

eléctricos e electrónicos, mobiliário, máquinas e ferramentas, frisadores para as pestanas, 

estojos de manicure, pinças para o cabelo, limas para unhas, aspiradores, misturadoras 

eléctricas, máquinas para preparar alimentos, processadores para alimentos eléctricos, má-
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quinas de lavar (lavandaria), máquinas para picar eléctricas, espremedores de frutas eléc-

trico, máquina de lavar, ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente), cute-

laria, armas brancas, navalhas para a barba, fogões eléctricos, panelas de indução, fornos 

microondas, fornos, torradeiras para pão, torradeiras, panelas eléctricas, panelas eléctricas 

para arroz, termos eléctricos, chaleiras eléctricas, aquecedores, ventoinhas, secadores de 

cabelo, desumidificadores, refrigeradores, frigoríficos, ares condicionados, aquecedores de 

mão eléctricas (sem ser para fins médicos), ventoinhas eléctricas, aquecedores de água, me-

tais preciosos e suas ligas, artigos de joalharia, pedras preciosas, instrumentos horológicos 

e cronométricos, instrumentos de música incluindo instrumentos de música electrónicos, 

e partes e acessórios dos mesmos, papel e cartão, impressos, materiais para encadernação, 

fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria ou para uso doméstico, materiais 

para pintores, pincéis, máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis), ma-

terial de instrução e ensino (excepto aparelhos), materiais plásticos para embalagem, tipos 

para impressoras, blocos para impressoras, móveis, espelhos, molduras, osso, chifre, mar-

fim, osso de baleia ou madrepérola em bruto ou semi-trabalhado, conchas, espuma do mar, 

âmbar amarelo, utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha, pentes e es-

ponjas, escovas (com excepção de pincéis), materiais para o fabrico de escovas, artigos para 

fins de limpeza, palha-de-aço, vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidros 

usado na construção), artigos de vidro, porcelana e faiança, jogos e brinquedos, artigos de 

ginástica e desporto, decorações para árvores de Natal, aparelhos de massagem estética, 

aparelhos de massagem, aparelhos de vibromassagem, aparelhos domésticos, aparelhos e 

instrumentos áudio e visuais, aparelhos e instrumentos domésticos, aparelhos e instrumen-

tos de automatização de escritório, instrumentos para contagem de tempo e de medição, 

aparelhos eléctricos e electrónicos para automóveis, aparelhos para registo, armazenamen-

to, transmissão e reprodução de som, aparelhos e instrumentos de comunicação, máquinas 

de calcular, acessórios e ferramentas periféricas para os produtos acima mencionados, te-

lemóveis, aparelhos e acessórios, plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactura, 

materiais para embalagem, calafetagem e isolamento, motores e mecanismos (excepto para 

veículos terrestres), máquinas para polir soalhos domésticos, gravações de som e/ou vídeo, 

filmes, discos laser, cassetes de som e/ou vídeo, discos, fitas e discos magnéticos, carrilhões 

de portas eléctricos, carrilhões para portas eléctricos, cronómetros eléctricos (sem ser para 

relógios de pulso e relógios de mesa e parede), sensores de fumo eléctricos, alarmes, peças 

e acessórios para todos os produtos supra citados, pequenos utensílios e recipientes domés-

ticos (não em metais preciosos, nem plaqué dos mesmos), ferros eléctricos, ferros eléctricos 

para frisar os cabelos, alisadores de cabelo eléctricos, molduras digitais, leitores de 

MP3/reprodutores de média portáteis, caixas de som/leitores de CD/MP3 portáteis com 

função rádio, aparelhos de televisão, altifalantes, rádio-relógio, leitores de DVD (incluindo 

leitores de DVD portáteis), telefone (para uso doméstico), acessórios electrónicos de con-

sumo, nomeadamente protector de ecrã, tripés para máquinas fotográficas, ratos e teclados, 

e estojos para transporte, sacos e capas adaptados para electrónicos de consume, agrega-

ção, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes a 

conveniente apreciação e compra desses produtos a partir dum catálogo de mercadorias ge-

rais por encomendas por correio ou por meios de telecomunicações, ou a partir dum portal 

duma rede global de comunicações de mercadorias gerais, ou armazéns de venda a grosso; 

compilação de listas de endereços; publicidade directa por correio, serviços de assessoria 

de negócios e de gestão comercial, serviços de publicidade, serviços de apresentação para 

mercadorias, serviços publicitários, serviços de marketing e promocionais, análise e pes-

quisa de mercado, serviços de importação e/ou exportação, procura e compra de produtos 

em nome de uma empresa, decoração de montras; serviços de assessoria e consultoria re-

lacionados com tudo o acima dito; computadores e máquinas de processamento de dados; 

tudo incluído na classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118055 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

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

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de retalho relacionados com metais comuns e suas ligas, materiais metálicos para 

construção, construções metálicas transportáveis, materiais metálicos para vias-férreas, ca-

bos e fios metálicos não eléctricos, ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia, 

canos e tubos de metal, cofres, artigos em metal não incluídos noutras classes, minérios, 

ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente), cutelaria, armas brancas e na-

valhas para a barba, aparelhos para fins de iluminação, aquecimento, produção de vapor, 

cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários, rendas 

e bordados, fitas e laços, botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleos e outros materiais para revestimento de soa-

lhos, tapeçarias murais (não em matérias têxteis), aluguer de máquinas de venda, produtos 

eléctricos e electrónicos, mobiliário, máquinas e ferramentas, frisadores para as pestanas, 

estojos de manicure, pinças para o cabelo, limas para unhas, aspiradores, misturadoras 

eléctricas, máquinas para preparar alimentos, processadores para alimentos eléctricos, má-

quinas de lavar (lavandaria), máquinas para picar eléctricas, espremedores de frutas eléc-

trico, máquina de lavar, ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente), cute-

laria, armas brancas, navalhas para a barba, fogões eléctricos, panelas de indução, fornos 

microondas, fornos, torradeiras para pão, torradeiras, panelas eléctricas, panelas eléctricas 

para arroz, termos eléctricos, chaleiras eléctricas, aquecedores, ventoinhas, secadores de 

cabelo, desumidificadores, refrigeradores, frigoríficos, ares condicionados, aquecedores de 

mão eléctricas (sem ser para fins médicos), ventoinhas eléctricas, aquecedores de água, me-

tais preciosos e suas ligas, artigos de joalharia, pedras preciosas, instrumentos horológicos 

e cronométricos, instrumentos de música incluindo instrumentos de música electrónicos, 

e partes e acessórios dos mesmos, papel e cartão, impressos, materiais para encadernação, 

fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria ou para uso doméstico, materiais 

para pintores, pincéis, máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis), ma-

terial de instrução e ensino (excepto aparelhos), materiais plásticos para embalagem, tipos 

para impressoras, blocos para impressoras, móveis, espelhos, molduras, osso, chifre, mar-

fim, osso de baleia ou madrepérola em bruto ou semi-trabalhado, conchas, espuma do mar, 

âmbar amarelo, utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha, pentes e es-

ponjas, escovas (com excepção de pincéis), materiais para o fabrico de escovas, artigos para 

fins de limpeza, palha-de-aço, vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidros 

usado na construção), artigos de vidro, porcelana e faiança, jogos e brinquedos, artigos de 

ginástica e desporto, decorações para árvores de Natal, aparelhos de massagem estética, 

aparelhos de massagem, aparelhos de vibromassagem, aparelhos domésticos, aparelhos e 

instrumentos áudio e visuais, aparelhos e instrumentos domésticos, aparelhos e instrumen-

tos de automatização de escritório, instrumentos para contagem de tempo e de medição, 

aparelhos eléctricos e electrónicos para automóveis, aparelhos para registo, armazenamen-

to, transmissão e reprodução de som, aparelhos e instrumentos de comunicação, máquinas 
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de calcular, acessórios e ferramentas periféricas para os produtos acima mencionados, te-

lemóveis, aparelhos e acessórios, plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactura, 

materiais para embalagem, calafetagem e isolamento, motores e mecanismos (excepto para 

veículos terrestres), máquinas para polir soalhos domésticos, gravações de som e/ou vídeo, 

filmes, discos laser, cassetes de som e/ou vídeo, discos, fitas e discos magnéticos, carrilhões 

de portas eléctricos, carrilhões para portas eléctricos, cronómetros eléctricos (sem ser para 

relógios de pulso e relógios de mesa e parede), sensores de fumo eléctricos, alarmes, peças 

e acessórios para todos os produtos supra citados, pequenos utensílios e recipientes domés-

ticos (não em metais preciosos, nem plaqué dos mesmos), ferros eléctricos, ferros eléctricos 

para frisar os cabelos, alisadores de cabelo eléctricos, molduras digitais, leitores de 

MP3/reprodutores de média portáteis, caixas de som/leitores de CD/MP3 portáteis com 

função rádio, aparelhos de televisão, altifalantes, rádio-relógio, leitores de DVD (incluindo 

leitores de DVD portáteis), telefone (para uso doméstico), acessórios electrónicos de con-

sumo, nomeadamente protector de ecrã, tripés para máquinas fotográficas, ratos e teclados, 

e estojos para transporte, sacos e capas adaptados para electrónicos de consume, agrega-

ção, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes a 

conveniente apreciação e compra desses produtos a partir dum catálogo de mercadorias ge-

rais por encomendas por correio ou por meios de telecomunicações, ou a partir dum portal 

duma rede global de comunicações de mercadorias gerais, ou armazéns de venda a grosso; 

compilação de listas de endereços; publicidade directa por correio, serviços de assessoria 

de negócios e de gestão comercial, serviços de publicidade, serviços de apresentação para 

mercadorias, serviços publicitários, serviços de marketing e promocionais, análise e pes-

quisa de mercado, serviços de importação e/ou exportação, procura e compra de produtos 

em nome de uma empresa, decoração de montras; serviços de assessoria e consultoria re-

lacionados com tudo o acima dito; computadores e máquinas de processamento de dados; 

tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118130 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION

 地址 Endereço : Zone Industrielle du Bois-Joly, Avenue des Sables, 85500 Les Herbiers, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, camisolas; coletes; camisas; t-shirts; calças; jaquetas (vestuário); fatos; casacos; 

sobretudos; gabardinas; parkas; saias; vestidos; calções; pijamas; roupões; camisas de dor-

mir; roupões de banho; chapéus; bonés (chapelaria); hosiery; luvas (vestuário); gravatas; 

cintos (vestuário); cintos de couro (vestuário); faixas para vestir; xales; meias; peúgas; 

collants; suspensórios para vestuário [suspensórios]; estolas; roupa interior; lingerie; fatos 

de banho; calçado; chinelos; botas; todos estes produtos para crianças.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118131 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION

 地址 Endereço : Zone Industrielle du Bois-Joly, Avenue des Sables, 85500 Les Herbiers, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Promoção de vendas para terceiros; demonstração de produtos; informação e aconselha-

mento comercial aos consumidores [loja de aconselhamento ao consumidor]; promoção de 

produtos; organização de operações promocionais; apresentação de produtos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de aquisição para terceiros (compra de bens e 

serviços para outras empresas); serviços retalhistas em lojas, por encomenda postal ou on-

-line através de um site de vestuário, camisolas, coletes, camisas, t-shirts, calças, jaquetas, 

fatos, casacos, sobretudos, gabardinas, parkas, saias, vestidos, calções, pijamas, roupões, 

camisas de dormir, roupões de banho, chapéus, bonés (chapelaria), hosiery, luvas (vestuá-

rio), gravatas, cintos (vestuário), cintos de couro (vestuário), faixas para vestir, xales, meias, 

peúgas, collants, suspensórios para vestuário [suspensórios], estolas, roupa interior, linge-

rie, fatos de banho, calçado, chinelos, botas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118155 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção por terra, por ar ou por água; veículos para locomoção 

por terra, por ar ou por água; veículos para viajar por terra, por ar, por ferroviárias ou por 

água; veículos automóveis para uso no transporte de pessoas; automóveis para transporte 

de mercadorias; veículos automóveis; carros para transporte de pessoas; carros para trans-

porte de mercadorias; carros de desporto; carros de turismo; rulote; casas móveis (carava-

nas); autocaravanas; veículos sob a forma de furgonetas; furgonetas; caravanas; carros de 

acampamento; caminhões como veículos motorizados terrestres; camiões de transporte; 

camiões comerciais; camiões industriais; bicicletas; motociclos; camiões; camionetas; auto-

carros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, branco e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/118156 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France
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 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; orga-

nização, operação e supervisão de esquemas de lealdade e de incentivo; serviços de publi-

cidade fornecidos via Internet; produção de anúncios para televisão e rádio; contabilidade; 

leilões; feiras; pesquisa de opinião; processamento de dados; fornecimento de informações 

comerciais; serviços de marketing; serviços de promoção; serviços de gestão de bases de 

dados; serviços de informação comercial fornecidos on-line a partir de uma base de dados 

informática ou da Internet; compilação de anúncios publicitários para utilização como pá-

ginas da Web na Internet; pesquisa mercado; análise de reacção a publicidade e pesquisa de 

mercado; serviços de negócios na área de aluguer de veículos; serviços de gestão comercial 

de frotas de transporte; análise e estatísticas do preço de custo relacionados com veículos; 

inquéritos de negócios comerciais; investigações para negócios comerciais; demonstração 

de produtos informáticos; gestão de ficheiros informáticos; recolha e organização de dados 

num ficheiro principal no domínio da publicidade automóvel e do aluguer de veículos; ser-

viços de lealdade de clientes e serviços de clube de cliente, para fins comerciais, promocio-

nais e/ou publicitários; organização de exposições para fins publicitários relacionadas com 

os domínios de automóveis e de aluguer de veículos; serviços de venda a retalho ligados à 

venda de veículos e aparelhos para viajar por terra, por ar, por ferroviárias ou por água; in-

formação e de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, branco e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/118157 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; serviços de crédito relacionados com 

veículos motorizados; serviços financeiros relacionados com veículos motorizados; serviços 

financeiros para a compra de veículos; organização de financiamentos para a compra de 

veículos; serviços financeiros para aluguer de veículos; serviços de seguros relacionados 

com veículos; serviços financeiros relacionados com seguros para veículos motorizados; 

serviços de financiamento aluguer-compra (leasing) de veículos; consultoria de financia-

mento de aluguer-compra (leasing); consultoria de custos de veículos e investimento em 

veículos; informação e de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, branco e amarelo.
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[210] 編號 N.º : N/118158 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; transpor-

te de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); organização de transporte 

de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); aluguer de veículos para lo-

comoção por ar, por terra, ou por água; aluguer de carros, bicicletas, motociclos, carros de 

acampamento, camiões, veículos de carga, furgonetas, camionetas, autocarros, caravanas; 

serviços de aluguer de veículos; organização de aluguer de veículos para locomoção por 

ar, por terra ou por água; aluguer de equipamentos e acessórios para veículos; serviços de 

reserva de veículos e transportes; serviços de motoristas; aluguer de veículos conduzidos 

por motoristas; partilha de automóveis; partilha de carros; serviços de gestão de frotas de 

transporte; serviços de transporte de mercadorias; serviços de correio (mensagens ou mer-

cadorias); serviços de reboque de veículos; aluguer de veículos de transporte; informação e 

de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, branco e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/118159 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção por terra, por ar ou por água; veículos para locomoção 

por terra, por ar ou por água; veículos para viajar por terra, por ar, por ferroviárias ou por 

água; veículos automóveis para uso no transporte de pessoas; automóveis para transporte 

de mercadorias; veículos automóveis; carros para transporte de pessoas; carros para trans-

porte de mercadorias; carros de desporto; carros de turismo; rulote; casas móveis (carava-

nas); autocaravanas; veículos sob a forma de furgonetas; furgonetas; caravanas; carros de 

acampamento; caminhões como veículos motorizados terrestres; camiões de transporte; 

camiões comerciais; camiões industriais; bicicletas; motociclos; camiões; camionetas; auto-

carros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, branco e amarelo.
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[210] 編號 N.º : N/118160 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; orga-

nização, operação e supervisão de esquemas de lealdade e de incentivo; serviços de publi-

cidade fornecidos via Internet; produção de anúncios para televisão e rádio; contabilidade; 

leilões; feiras; pesquisa de opinião; processamento de dados; fornecimento de informações 

comerciais; serviços de marketing; serviços de promoção; serviços de gestão de bases de 

dados; serviços de informação comercial fornecidos on-line a partir de uma base de dados 

informática ou da Internet; compilação de anúncios publicitários para utilização como pá-

ginas da Web na Internet; pesquisa mercado; análise de reacção a publicidade e pesquisa de 

mercado; serviços de negócios na área de aluguer de veículos; serviços de gestão comercial 

de frotas de transporte; análise e estatísticas do preço de custo relacionados com veículos; 

inquéritos de negócios comerciais; investigações para negócios comerciais; demonstração 

de produtos informáticos; gestão de ficheiros informáticos; recolha e organização de dados 

num ficheiro principal no domínio da publicidade automóvel e do aluguer de veículos; ser-

viços de lealdade de clientes e serviços de clube de cliente, para fins comerciais, promocio-

nais e/ou publicitários; organização de exposições para fins publicitários relacionadas com 

os domínios de automóveis e de aluguer de veículos; serviços de venda a retalho ligados à 

venda de veículos e aparelhos para viajar por terra, por ar, por ferroviárias ou por água; in-

formação e de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, branco e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/118161 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; serviços de crédito relacionados com 

veículos motorizados; serviços financeiros relacionados com veículos motorizados; serviços 

financeiros para a compra de veículos; organização de financiamentos para a compra de 

veículos; serviços financeiros para aluguer de veículos; serviços de seguros relacionados 

com veículos; serviços financeiros relacionados com seguros para veículos motorizados; 

serviços de financiamento aluguer-compra (leasing) de veículos; consultoria de financia-

mento de aluguer-compra (leasing); consultoria de custos de veículos e investimento em 

veículos; informação e de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, branco e amarelo.
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[210] 編號 N.º : N/118162 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; transpor-

te de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); organização de transporte 

de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); aluguer de veículos para lo-

comoção por ar, por terra, ou por água; aluguer de carros, bicicletas, motociclos, carros de 

acampamento, camiões, veículos de carga, furgonetas, camionetas, autocarros, caravanas; 

serviços de aluguer de veículos; organização de aluguer de veículos para locomoção por 

ar, por terra ou por água; aluguer de equipamentos e acessórios para veículos; serviços de 

reserva de veículos e transportes; serviços de motoristas; aluguer de veículos conduzidos 

por motoristas; partilha de automóveis; partilha de carros; serviços de gestão de frotas de 

transporte; serviços de transporte de mercadorias; serviços de correio (mensagens ou mer-

cadorias); serviços de reboque de veículos; aluguer de veículos de transporte; informação e 

de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, branco e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/118163 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Assistência em gestão comercial (para clube de cliente e cartões de fidelidade); assistência 

em gestão comercial ou industrial (para clube de cliente e cartões de fidelidade); publici-

dade; promoção de vendas para terceiros; contabilidade; compilação de informação numa 

base de dados informática; sistematização em bases de dados informáticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118164 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; transpor-

te de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); organização de transporte 
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de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); aluguer de veículos para lo-

comoção por ar, por terra, ou por água; aluguer de carros, bicicletas, motociclos, carros de 

acampamento, camiões, veículos de carga, furgonetas, camionetas, autocarros, caravanas; 

serviços de aluguer de veículos; organização de aluguer de veículos para locomoção por 

ar, por terra ou por água; aluguer de equipamentos e acessórios para veículos; serviços de 

reserva de veículos e transportes; serviços de motoristas; aluguer de veículos conduzidos 

por motoristas; partilha de automóveis; partilha de carros; serviços de gestão de frotas de 

transporte; serviços de transporte de mercadorias; serviços de correio (mensagens ou mer-

cadorias); serviços de reboque de veículos; aluguer de veículos de transporte; informação e 

de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118165 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção por terra, por ar ou por água; veículos para locomoção 

por terra, por ar ou por água; veículos para viajar por terra, por ar, por ferroviárias ou por 

água; veículos automóveis para uso no transporte de pessoas; automóveis para transporte 

de mercadorias; veículos automóveis; carros para transporte de pessoas; carros para trans-

porte de mercadorias; carros de desporto; carros de turismo; rulote; casas móveis (carava-

nas); autocaravanas; veículos sob a forma de furgonetas; furgonetas; caravanas; carros de 

acampamento; caminhões como veículos motorizados terrestres; camiões de transporte; 

camiões comerciais; camiões industriais; bicicletas; motociclos; camiões; camionetas; auto-

carros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118166 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; orga-

nização, operação e supervisão de esquemas de lealdade e de incentivo; serviços de publi-

cidade fornecidos via Internet; produção de anúncios para televisão e rádio; contabilidade; 

leilões; feiras; pesquisa de opinião; processamento de dados; fornecimento de informações 

comerciais; serviços de marketing; serviços de promoção; serviços de gestão de bases de 

dados; serviços de informação comercial fornecidos on-line a partir de uma base de dados 

informática ou da Internet; compilação de anúncios publicitários para utilização como pá-
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ginas da Web na Internet; pesquisa mercado; análise de reacção a publicidade e pesquisa de 

mercado; serviços de negócios na área de aluguer de veículos; serviços de gestão comercial 

de frotas de transporte; análise e estatísticas do preço de custo relacionados com veículos; 

inquéritos de negócios comerciais; investigações para negócios comerciais; demonstração 

de produtos informáticos; gestão de ficheiros informáticos; recolha e organização de dados 

num ficheiro principal no domínio da publicidade automóvel e do aluguer de veículos; ser-

viços de lealdade de clientes e serviços de clube de cliente, para fins comerciais, promocio-

nais e/ou publicitários; organização de exposições para fins publicitários relacionadas com 

os domínios de automóveis e de aluguer de veículos; serviços de venda a retalho ligados à 

venda de veículos e aparelhos para viajar por terra, por ar, por ferroviárias ou por água; in-

formação e de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118167 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; serviços de crédito relacionados com 

veículos motorizados; serviços financeiros relacionados com veículos motorizados; serviços 

financeiros para a compra de veículos; organização de financiamentos para a compra de 

veículos; serviços financeiros para aluguer de veículos; serviços de seguros relacionados 

com veículos; serviços financeiros relacionados com seguros para veículos motorizados; 

serviços de financiamento aluguer-compra (leasing) de veículos; consultoria de financia-

mento de aluguer-compra (leasing); consultoria de custos de veículos e investimento em 

veículos; informação e de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118168 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; transpor-

te de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); organização de transporte 

de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); aluguer de veículos para lo-

comoção por ar, por terra, ou por água; aluguer de carros, bicicletas, motociclos, carros de 

acampamento, camiões, veículos de carga, furgonetas, camionetas, autocarros, caravanas; 

serviços de aluguer de veículos; organização de aluguer de veículos para locomoção por 
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ar, por terra ou por água; aluguer de equipamentos e acessórios para veículos; serviços de 

reserva de veículos e transportes; serviços de motoristas; aluguer de veículos conduzidos 

por motoristas; partilha de automóveis; partilha de carros; serviços de gestão de frotas de 

transporte; serviços de transporte de mercadorias; serviços de correio (mensagens ou mer-

cadorias); serviços de reboque de veículos; aluguer de veículos de transporte; informação e 

de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118169 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Europcar International

 地址 Endereço : Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, Voisins le Bretonneux, F-78960, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; transpor-

te de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); organização de transporte 

de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); aluguer de veículos para lo-

comoção por ar, por terra, ou por água; aluguer de carros, bicicletas, motociclos, carros de 

acampamento, camiões, veículos de carga, furgonetas, camionetas, autocarros, caravanas; 

serviços de aluguer de veículos; organização de aluguer de veículos para locomoção por 

ar, por terra ou por água; aluguer de equipamentos e acessórios para veículos; serviços de 

reserva de veículos e transportes; serviços de motoristas; aluguer de veículos conduzidos 

por motoristas; partilha de automóveis; partilha de carros; serviços de gestão de frotas de 

transporte; serviços de transporte de mercadorias; serviços de correio (mensagens ou mer-

cadorias); serviços de reboque de veículos; aluguer de veículos de transporte; informação e 

de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/118545 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/13

[730] 申請人 Requerente : Avery Dennison Corporation

 地址 Endereço : 207 Goode Avenue, Glendale, California 91203, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Adesivos (matérias colantes), sem ser para papelaria ou para uso doméstico; adesivos para 

uso no fabrico de produtos médicos e veterinários; adesivos, nomeadamente, acrílicos de 

emulsão, borracha derretida a quente, acrílicos à base de solventes, adesivos de borracha à 

base de solventes, adesivos sensíveis à pressão, adesivos estruturais, elastómetros líquidos, 
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adesivos de laminação e adesivos de espacejamento para uso comercial e industrial genera-

lizado, adesivos condutores; revestimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118546 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/13

[730] 申請人 Requerente : Avery Dennison Corporation

 地址 Endereço : 207 Goode Avenue, Glendale, California 91203, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos de fixação para uso médico e veterinário, nomeadamente, fitas adesivas, películas 

adesivas em forma de fitas para envolver feridas, adesivos em forma de espuma para envol-

ver feridas, adesivo de espuma para feridas na pele, ligaduras adesivas, pensos adesivos, e 

fitas adesivas; adesivos para uso médico e veterinário, nomeadamente, adesivos para envol-

ver feridas; géis anti-adesivos para uso com dispositivos de drenagem de feridas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118547 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/13

[730] 申請人 Requerente : Avery Dennison Corporation

 地址 Endereço : 207 Goode Avenue, Glendale, California 91203, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas laminadoras industriais; máquinas de padrão de corte; máquinas de impressão 

de etiquetas e rótulos de vestuário; máquinas de impressão e marcação de etiquetas adesi-

vas; máquinas de corte de etiquetas e rótulos de vestuário; máquinas de fixação eléctricas 

para fixar camadas de tecido, etiquetas, rótulos, fechos, bilhetes, cartões e outros meios de 

marcação a mercadorias; pedais de máquinas de fixação eléctricas; agulhas de máquinas 

de fixação e acessórios para as mesmas; máquinas embaladoras e respectivas peças; máqui-

nas de fixação para fixar camadas de espuma e materiais de cama no fabrico de colchões; 

máquinas de impressão; máquinas de impressão eléctricas; produtos de máquinas, nomea-

damente, máquinas dispensadoras de etiquetas, máquinas de etiquetar, aplicadores, e 

impressoras; máquinas eléctricas distribuidoras de fita adesiva; máquinas eléctricas para a 

marcação de preços e componentes para as mesmas, nomeadamente, máquinas com tintei-

ros, máquinas para empilhar rótulos, e máquinas para enrolar redes de rótulos e etiquetas; 

máquinas eléctricas para marcar e estampar etiquetas e bilhetes; máquinas para fabricar 

materiais autoadesivos, nomeadamente, etiquetas e rótulos; etiquetadoras eléctricas portá-

teis para aplicar etiquetas em unidades de armazenamento de dados electrónicos; máqui-

nas de remoção de películas para remover as películas nas costas de etiquetas adesivas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118548 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/13

[730] 申請人 Requerente : Avery Dennison Corporation

 地址 Endereço : 207 Goode Avenue, Glendale, California 91203, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Periféricos de computador, nomeadamente, impressoras e scanners; programas de compu-

tador (software) para serem utilizados na automação de transacções comerciais, materiais 

de localização e no controlo de inventário; impressoras de códigos de barras; software para 

gerar códigos de barras; rótulos electrónicos para utilização na localização e controlo de 

inventário; credenciais de identificação por radiofrequência (RFID), nomeadamente, rótu-

los, insertos, etiquetas, autocolantes e cartões, e leitores de credenciais de identificação por 

radiofrequência; software para a transmissão, monitorização e análise de informação de lo-

calização obtida a partir de credenciais e sensores RFID; hardware e software informático 

para os dados médicos e veterinários de pacientes; hardware e software informático para 

receber, transmitir, processar, armazenar e exibir dados médicos; etiquetas com rótulos 

RFID; etiquetas de papel que reagem electronicamente, nomeadamente, etiquetas com in-

formação registada ou codificada por meios magnéticos, ópticos, ou electrónicos; etiquetas 

para embalagens e sacos para embalagens com informação legível por máquina e gravada 

ou codificada por meios magnéticos, ópticos, ou electrónicos de forma a identificar e locali-

zar embalagens; películas, fitas e tiras plásticas adesivas com rótulos RFID para utilização 

numa posterior fabricação; película de plástico flexível para embalagens com informação 

legível por máquina de forma a identificar e localizar embalagens vendidas a fabricantes 

industriais e comerciais; etiquetas plásticas que reagem electronicamente, nomeadamen-

te, etiquetas com informação registada ou codificada por meios magnéticos, ópticos, ou 

electrónicos; software descarregável sob a forma de uma aplicação móvel para verificar a 

autenticidade de produtos, identificar artigos de contrafacção, monitorizar a actividade de 

fornecedores, e recolher e reportar informações sobre produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118549 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/13

[730] 申請人 Requerente : Avery Dennison Corporation

 地址 Endereço : 207 Goode Avenue, Glendale, California 91203, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Máquinas de impressão de etiquetas e máquinas de escritório para aplicar etiquetas; papel 

para embalagens; cartão; etiquetas de papel para uso comercial e industrial; rótulos de pa-

pel; autocolantes fornecidos em forma de folha e rolo; etiquetas de códigos de barras para 

uso comercial, industrial e em inventários; etiquetas de segurança de papel e adesivas, no-

meadamente, etiquetas que codificam informação de identificação; crachás e material para 

impressão por computador, nomeadamente, crachás de papel autoadesivos para identifica-

ção de nome, crachás de segurança, etiquetas de papel autoadesivas para crachás, cartões 

e insertos de cartões para suportes de plástico, crachás de identificação em papel, crachás 

e rótulos de identificação com fotografia em papel; abas de fecho para fraldas descartáveis 

vendidas como uma parte integrante de fraldas descartáveis; abas de papel adesivas para 

utilização na fixação de fraldas descartáveis; fraldas descartáveis; tintas de escrever.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118550 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/13

[730] 申請人 Requerente : Avery Dennison Corporation

 地址 Endereço : 207 Goode Avenue, Glendale, California 91203, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Películas, fitas e tiras plásticas adesivas para utilização numa posterior fabricação de arti-

gos médicos, de higiene e cuidado pessoal; laminados decorativos maleáveis e laminados 

decorativos impressos maleáveis formados a partir de uma película impressa termoformada 

extrudada em folhas de resina, abs, tpo, e policarbonato; películas laminadas solares e de 

segurança para janelas; laminados para fins decorativos; laminados plásticos e poliméricos 

para embalagens comerciais ou industriais fornecidos em forma de folha ou rolo; lamina-

dos adesivos plásticos e poliméricos decorativos para o exterior e interior para carroçarias 

e janelas de veículos; fitas reflectoras para usos comerciais, de transporte e industriais; pelí-

culas plásticas reflectoras para usos comerciais, de transporte, gráficos e industriais; pelícu-

las retrorrefletoras prismáticas e com contas de vidro para usos comerciais, de transporte, 

gráficos e industriais; fitas retrorrefletoras prismáticas e com contas de vidro para usos co-

merciais, de transporte, gráficos e industriais; fitas para aplicações industriais, automóveis, 

e electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118551 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/13

[730] 申請人 Requerente : Avery Dennison Corporation

 地址 Endereço : 207 Goode Avenue, Glendale, California 91203, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos impressos e não impressos, etiquetas e rótulos em tecido, etiquetas e rótulos em 

tecido para vestuário; telas texturizadas e tecidos em forma de folha para utilização com 

impressoras desktop; tecidos e têxteis de base sensíveis à pressão; tecidos adesivos para o 

interior de veículos motorizados, etiquetas em tecido termo-seláveis com substratos de te-

cido, etiquetas de advertência de airbag impressas e não impressas em pára-sóis e etiquetas 

de advertência de assento de criança em cintos de segurança; materiais autoadesivos em 

rolos e folhas, incluindo aqueles feitos de tecido, para qualquer fim, incluindo decoração, 

mostras, decoração de automóveis, sinalização temporária, sinalização de segurança e 

informativa; etiquetas de advertência e de localização em tecido, etiquetas em materiais 

têxteis para sinalização permanente de componentes durante o processo de fabrico, identi-

ficação de veículos e logística; uma variedade de itens decorativos e etiquetas em materiais 

têxteis para o interior de veículos motorizados, nomeadamente, etiquetas termo-seláveis e 

adesivos termo-seláveis para substratos de tecidos, etiquetas de advertência de airbag em 

pára-sóis e etiquetas de advertência de assento de criança em cintos de segurança; etique-

tas de códigos de barras em materiais têxteis para localizar peças.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118552 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/13

[730] 申請人 Requerente : Avery Dennison Corporation

 地址 Endereço : 207 Goode Avenue, Glendale, California 91203, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultadoria na área de tecnologia de etiquetas de sensor e identificação por 

radiofrequência (RFID) e envolvimento dos consumidores; serviços de consultadoria na 

área de tecnologia relacionados com áreas de etiquetagem e de construção de etiquetas; 

serviços de consultadoria na área de tecnologia relacionados com áreas de adesivos e cons-

truções à base de adesivos; serviços de consultadoria na área de tecnologia relacionados 

com área de fitas; serviços de consultadoria na área de tecnologia relacionados com área de 

construções médicas revestidas de adesivos; serviços informáticos, nomeadamente, pres-

tação de software on-line não descarregável para receber e transmitir dados médicos de 

pacientes; serviços informáticos, nomeadamente, prestação de software on-line não descar-

regável para monitorizar os sinais vitais dos pacientes; serviços de investigação científica 

e médica, nomeadamente, a recolha, preparação, composição, processamento, aquisição e 

fornecimento de informação e dados bioquímicos de pacientes; prestação de um sistema 

baseado na web e de um portal on-line para os clientes visualizarem os resultados de inves-

tigações relativamente à autenticidade de produtos, identificação de artigos de contrafac-

ção, e actividade de fornecedores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118669 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : Turner Broadcasting System Europe Limited

 地址 Endereço : Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente a provisão de programas de entretenimento 

e conteúdos via televisão, satélite, internet, redes sem fios e outras redes de comunicação 

electrónicas; provisão de publicações online não descarregáveis; provisão de um sítio apre-

sentando conteúdos audiovisual, informações sobre entretenimento e jogos online; pro-

visão de música online, não descarregável, provisão de vídeos online, não descarregável, 

apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de parque de diversões; produção de filmes, 

televisão e conteúdos de entretenimento digital.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118813 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : Tiger Resort Leisure and Entertainment Inc. doing business under the name and style of 

Okada Manila

 地址 Endereço : Okada Manila, New Seaside Drive, Entertainment City, Barangay Tambo, Paranaque City 

1701, Metro Manila, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e promocionais; serviços de retalho relacionados com 

uma variedade de artigos, mercadorias gerais e produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118814 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : Tiger Resort Leisure and Entertainment Inc. doing business under the name and style of 

Okada Manila

 地址 Endereço : Okada Manila, New Seaside Drive, Entertainment City, Barangay Tambo, Paranaque City 

1701, Metro Manila, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; jogos; serviços e parques de entretenimento; jogo de fortuna e 

azar; provisão de instalações de casino; arranjo, organização e apresentação de concertos, 

peças teatrais, espectáculos, concursos, espectáculos ao vivo e outros eventos; serviços de 

clube; instalações recreativas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118815 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : Tiger Resort Leisure and Entertainment Inc. doing business under the name and style of 

Okada Manila

 地址 Endereço : Okada Manila, New Seaside Drive, Entertainment City, Barangay Tambo, Paranaque City 

1701, Metro Manila, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para o fornecimento de comidas e bebidas; restaurantes; serviços hoteleiros e de 

acolhimento; serviços de pousadas; provisão de instalações para reuniões, seminários, con-

venções e conferências.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118842 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 臨海市新榮記餐飲服務有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省台州市臨海市大洋街道臨海大道（西）239號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；寄宿處；自助

餐館；快餐館；酒吧服務；假日野營住宿服務；食物雕刻；茶館；提供野營場地設施；養老院；日

間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118920 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 樂清市零度運動用品有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省樂清市城東街道壩頭村千帆東路777號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 護目鏡、防水衣 （防事故）、體育用保護頭盔、體育用護目鏡、工人用護膝墊、防護面罩、防事

故用手套、個人用防事故裝置、防護帽、安全頭盔。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118966 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Protectores de seios; resguardos de camas para incontinência; lençóis médicos em materiais 

têxteis não tecidos; pinças hemostáticas; malha cirúrgica; mobiliário e roupa de cama mé-

dicos, equipamento para movimentação de pacientes; cobertores para uso médico; lençóis 

de incontinência destinados a bebés; lençóis para incontinência para usar com crianças; al-
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mofadas para uso medicinal; almofadas para uso ortopédico; almofadas para uso terapêu-

tico; almofadas soporíficas com enchimento de plumas; lençóis [cortinas] para uso médico; 

protectores de colchão para a incontinência; lençóis para incontinentes; vestuário médico; 

luvas de protecção descartáveis para uso médico; luvas para uso médico; luvas para utilizar 

em hospitais; meias de compressão medicinais; implantes de malha cirúrgica constituídos 

principalmente por materiais artificiais; joelheiras para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/11/08 016010845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118967 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Camas, roupa de cama, colchões, travesseiros e almofadas; artigos para camas de crian-

ça [não incluindo roupa de cama]; artigos para camas de criança [não incluindo roupa de 

cama]; capas sobressalentes para assentos, ajustadas, para móveis; coberturas em matérias 

têxteis (à medida) para móveis; almofadas insufláveis; almofadas de banho; acessórios de 

cama, excepto roupa; camas de crianças em pano sob a forma de saco; colchões futon [sem 

serem colchões para partos]; almofadas para apoio da cabeça; almofadas para gestantes; 

capas para colchões; colchões; colchões; colchões [sem ser colchões para partos]; esteiras 

[almofadas ou colchões]; travesseiros para apoio do pescoço; almofadas de amamentação; 

almofadas para animais de estimação; almofadas de cama; almofadas perfumadas; esteiras 

de dormir para campismo [colchões]; artigos têxteis para mobília [almofadas]; almofadas 

estofadas; almofadas de apoio para utilização em cadeirinhas de bebé para automóvel; al-

mofadas de apoio para utilização em cadeiras de bebé; casas e camas para animais; camas 

para animais de estimação; almofadas para animais de estimação; casas para animais do-

mésticos; painéis para anúncios publicitários; painéis em plástico para anúncios publicitá-

rios [não luminosos].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/11/08 016010845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118968 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 14 — 5-4-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4739

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Panos de limpeza antiestáticos para uso doméstico; espanadores; panos para limpar as 

lentes de óculos; argolas para toalhas; caixas para pauzinhos chineses; aplicadores para 

maquilhagem de olhos; estojos concebidos para utensílios cosméticos; estojos de toilette 

[«nécessaires»]; aplicadores de maquilhagem; luvas de forno; panos de limpeza; panos de 

limpeza; panos de limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/11/08 016010845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118969 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Fibras têxteis em bruto e substitutos; líber; algodão em bruto; lã tratada; fibras químicas 

para uso têxtil; fibras sendo materiais sintéticos parcialmente tratados para uso têxtil; fi-

bras sendo matérias-primas sintéticas para uso têxtil; flocos de seda; fibras de fios; cordões 

[faixas]; fibras têxteis em bruto; lã lavada; fibras semissintéticas para uso têxtil; fibras de 

cânhamo [em bruto]; pelo de coelho; juta; fibras de juta [em bruto]; lã penteada; pelo de 

caxemira; fibras de algodão [curtas]; matérias têxteis fibrosas em bruto tratadas com retar-

dadores de chamas; angorá; fibras naturais; fibras de enchimento de poliéster; filamentos 

de poliéster; redes plásticas de poliéster para a embalagem de produtos; fibras de sílica vi-

trificada para uso têxtil; fibras de ráfia; fibra de rami; fibras têxteis em estado bruto; fibras 

de matérias plásticas em estado bruto para uso têxtil; linho em bruto; seda em bruto; lã em 

bruto; resíduos de seda crua; lã de tosquia; fibras de seda; monofilamentos em poliéster de 

seda; lã cardada; fibras sintéticas para uso têxtil; fibras sintéticas para uso têxtil; filamen-

tos têxteis sintéticos; filamentos têxteis; fibras têxteis; fibras têxteis não tecidas; fibras para 

fabrico de carpetes; fibras para fabrico de ladrilhos de tapete/alcatifa; fibras de viscose de 

sílica; lã em bruto ou tratada; flocos de lã; bolsas e sacos para embalagem, armazenamento 

e transporte; forros destinados a contentores para transporte a granel; bolsas e sacos para 

embalagem, armazenamento e transporte; redes; suportes em corda para plantas; fundas 

e bandas; tiras para atar a vinha; fitas para atar, não metálicas; camas de rede; sacos para 

armazenamento de cadáveres para cremação; bolsas de malha para a lavagem de roupa 

interior; sacos em malha de rede para armazenamento; sacos de embalagem de tecido para 

transporte a granel; sacos de embalagem [sacos] de tecido para armazenamento a granel; 

sacas; sacos feitos de matérias têxteis; sacos para transporte de resíduos; sacos para o trans-

porte de materiais; sacas para o armazenamento de materiais a granel; sacos e bolsas (não 

incluídas em outras classes); sacas para o armazenamento de materiais; bolsas [sacos] de 

transporte e armazenamento de produtos a granel; sacos em matérias não têxteis para o 

transporte de materiais a granel; sacos em matérias não têxteis para o armazenamento a 

granel de alimentos para animais; sacos em matérias não têxteis para o armazenamento a 

granel de materiais; sacos para guardar sapatos; sacos de velas de navios; sacos em matérias 

têxteis para oferta de garrafas de vinho; bolsas de proteção feitas em tecido para guardar 
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porta-moedas que não estejam a uso; bolsas [envelopes, pochettes] para embalagem, em 

matérias têxteis; bolsas [envelopes, pochettes] para embalagem, em matérias têxteis; bolsas 

[envelopes, pochettes] para embalagem, em matérias têxteis; redes de embalagem para o 

transporte de frutas e legumes; bolsas [envelopes, pochettes] para embalagem, em matérias 

têxteis; sacos em matérias têxteis para a embalagem de mercadorias [invólucros, bolsas]; 

lonas, toldos, tendas e coberturas não ajustadas; tendas para a pesca à linha; tendas de 

campismo; coberturas de veículos; coberturas não ajustadas para barcos e veículos marí-

timos; lonas; tendas; tendas [toldos] para veículos; tendas, toldos avançados para carava-

nas; tendas feitas de material têxtil; tendas de montanhismo ou campismo; velas de navio; 

material para o fabrico de velas (de embarcações); cordas e fios; cintas não metálicas para 

uso agrícola; fios para atar, não metálicos; cordéis; cordel em polipropileno; cordel de sisal; 

bramantes não metálicos; cordões para atar; cordéis para embalagem; cordão de macramé; 

fios para o fabrico de filamentos de pneus; cordame; cordas e cordas sintéticas; corda para 

uso em brinquedos para animais de estimação; cordas sintéticas; cordame; cordas não me-

tálicas; cordel para fardo; cordas para embalagens; redes; redes elásticas para produtos de 

carne; redes de cânhamo; redes [não em metal nem em amianto]; redes para utilizar como 

corta-vento; redes em fibra química; redes em matérias têxteis para a prevenção de queda 

de pedras; redes para a pesca comercial; redes comerciais; redes para utilizar com estru-

turas flutuantes; fios para redes; tanques-rede para piscicultura; redes para fazer sombra; 

rede de seda; redes à medida; materiais para acolchoamento e enchimento; plumas [penas]; 

penas [plumas] para estofamento; algodão em rama para filtrar; enchimentos de fibras sin-

téticas; enchimentos para estofar almofadas; materiais de enchimento em espuma sintética; 

material de enchimento para edredões; materiais de enchimento para almofadas; materiais 

de enchimento para colchas; aparas de madeira; sumaúma [paina]; penas soltas; materiais 

de enchimento; materiais de enchimento para almofadas, sem ser em borracha ou plástico; 

materiais de enchimento, com exceção de borracha ou plástico, para sacos-cama; materiais 

de enchimento em material fibroso; materiais de enchimento em material fibroso; material 

de enchimento em produtos não tecidos; materiais de enchimento, sem ser em borracha ou 

plástico, para camas; manta de poliéster; serradura de madeira; sisal; fibras de sisal; con-

tentores industriais para embalagem em matérias têxteis; velo para a indústria de estofos; 

algodão em rama para estofamento ou acolchoamento; fibras de algodão em rama; lã para 

estofamento; materiais para acolchoamento e enchimento (com exceção de papel, cartão, 

borracha e plástico); enchimentos para estofar almofadas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/11/08 016010845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118970 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : Fios e linhas; fio de angorá; carretéis de linhas; carretéis de linha; fiados de algodão; fios de 

algodão; fio de froco (chenile); fio de froco (chenile); fio de seda dupioni; fios elásticos; fios 
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elásticos para uso têxtil; fitas elásticas de fibras sintéticas para uso têxtil; linhas de algodão 

fiado; linha para uso têxtil; filamentos têxteis [linhas]; fibras flocadas; fios; fios de angorá 

para uso têxtil; fio de desperdício de algodão; fios de poliéster pré-orientados; fios em fibras 

de carbono para uso têxtil; fio sintético ou mistura de fibras para uso têxtil; fio de seda sel-

vagem; fios para tricotar; fios para uso doméstico; fios para utilizações têxteis; mistura de 

linhas e fios à base de fibras inorgânicas; mistura de fios e linhas à base de algodão; mistura 

de fios e linhas à base de fibras químicas; fios e linhas de fibras químicas para uso têxtil; li-

nhas e fios de resíduos desengordurados; linhas e fios misturados à base de cânhamo; linhas 

e fios de fibras regeneradas para uso têxtil; mistura de fios e linhas à base de seda; fio e 

linha em fibra sintética; mistura de fio e linha à base de lã; fios e linhas para uso têxtil; fios 

para venda em forma de kit; linha e fio de algodão torcido; fios e linhas torcidos; fio e linha 

de cânhamo em trança; fio e linha de seda em trança; fios e linhas de lã entrelaçados; fios 

(penteados) em fibras naturais; mistura de fios e linhas entrançados; fio de lã penteada; fios 

de seda fiada; fios de seda fiada; fio e linha de fibra semissintética [fio de fibra natural trata-

do quimicamente]; lãs para tricotar à mão; fios de cânhamo; fios de cânhamo; fios e linhas 

estáveis ao calor; fios de juta; filamentos de pelo de camelo; fios cardados de linho para uso 

têxtil; linhas cardadas de cânhamo para uso têxtil; linhas cardadas em fibras naturais para 

uso têxtil; linhas cardadas em fibras naturais para uso têxtil; fios (cardados) em lã; linhas 

cardadas em lã para uso têxtil; fios de cachemira; fios de fibra cerâmica para uso têxtil; fios 

de coco; fios de rayon; fios de linho; fios de linho; fio de fibra metálica para uso têxtil; linha 

para coser para uso têxtil; linha e fio para costura; fios naturais; fios não metálicos para uso 

têxtil; fibras de poliéster fiado para uso têxtil; linhas de sílica; fios e linhas de rami; fios de 

seda em bruto; seda fiada; fios de seda; fios para bordar; fios para tricotar; fios em materiais 

acrílicos para tricotar; fios de nylon para tricotar; fios de lã para tricotar; fios de poliéster 

texturizados; fios em materiais sintéticos para uso têxtil; linhas sintéticas; fios de alcatifas; 

fios têxteis; fios têxteis em fibras artificiais; fios têxteis em fibras naturais; fios e linhas com 

revestimento de borracha para uso têxtil; misturas de linhas e fios fiados; linha encerada; 

fio encerado; fibras de tecelagem para uso industrial; fiados; lã fiada; fios de lã; fios de lã.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/11/08 016010845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118971 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos flocados; tecidos de produtos têxteis à peça para uso em tapeçaria; cotim; malhas 

elásticas para roupa interior de senhora; malhas elásticas para corpetes; malhas elásticas 

para roupa desportiva; malhas elásticas para roupas de ginástica; tecidos de fibra para o fa-

brico de artigos de vestuário; tecidos em fibra para o fabrico de revestimentos exteriores de 

móveis; tecidos de fibra destinados ao fabrico de forros para sapatos; tecidos de fibra para 

usar no fabrico de forros para sacos; feltro; feltro para ser utilizado por fabricantes de pa-

pel; tecido de feltro; tecidos retardadores de chamas [sem ser de amianto]; tecido de flanela; 



4742 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

toalhas [têxteis]; forros [tecidos]; materiais para incrustação de têxteis não tecidos; tecidos 

em fibra química; tecidos para uso têxtil; tecidos de renda tricotados; tecido tricotado (ma-

lha); tecidos gomados impermeáveis; toalhas [têxteis]; roupa de casa; tecido jérsei; tecido 

jérsei; tecidos em fibra de carbono, sem ser para isolamento; tecidos [artigos têxteis à peça] 

feitos de fibra de carbono; tecidos feitos em fibras artificiais [sem ser para isolamento]; te-

cidos para móveis; tecidos para estofos; tecidos para móveis; tecidos para móveis à peça; 

tecidos para móveis à peça; tecidos para decorar móveis; feltro não tecido; tecidos em seda 

para mobiliário; tecidos de fibras semissintéticas; tecidos de fibras quimicamente produzi-

das, sem ser para isolamento; tecidos em fibras orgânicas, sem ser para isolamento; tecidos 

de fios de fibras regeneradas; tecidos feitos em fibras artificiais [sem ser para isolamento]; 

tecidos para uso na confeção de camisolas de malha; tecido tricotado (malha); tecidos tri-

cotados em fios de algodão; tecidos tricotados com fio de fibra química; tecidos tricotados 

em fios de lã; tecidos feitos de misturas de fibras sintéticas e naturais, sem ser para isola-

mento; tecidos têxteis para uso no fabrico de camas; tecidos têxteis para fazer roupa bran-

ca; tecidos têxteis destinados ao fabrico de roupa de cama; tecidos têxteis para fazer cober-

tores; matérias têxteis para uso no fabrico de móveis; tecidos têxteis para uso no fabrico de 

lençóis; tecidos têxteis para uso no fabrico de toalhas; tecidos (têxteis) para uso no fabrico 

de fronhas de almofadas; matérias têxteis à peça para fabrico de coberturas de roupas de 

cama; matérias têxteis à peça para o fabrico de toalhas; panos; lenços sob a forma de arti-

gos têxteis à peça; feltro aveludado para mobília; matérias têxteis não tecidas; têxteis, sem 

ser em tecido; têxteis, sem ser em tecido; matérias têxteis não tecidas para uso como entre-

telas; matérias têxteis não tecidas em fibras naturais; matérias têxteis não tecidas em fibras 

sintéticas; matérias têxteis não tecidas sob a forma de lençóis para uso na manufatura; ma-

térias têxteis tecidas para mobiliário; produtos têxteis e substitutos para produtos têxteis; 

caixas em matérias têxteis para vestidos de noite; mantas de imprensa em matérias têxteis; 

panos descartáveis; forros [tecidos]; forro de linho para sapatos; tecidos para paredes; te-

cidos para uso têxtil; artigos têxteis domésticos feitos em materiais não tecidos; roupa de 

casa; caixas em matérias têxteis para vestidos de noite; lonas para colchões; revestimentos 

para mobiliário; mosquiteiros; artigos têxteis não tecidos; lençóis de proteção contra o pó; 

lenços em matérias têxteis; têxteis de flanela; artigos têxteis não tecidos; entretelas feitas de 

matérias têxteis não tecidas; revestimentos para mobiliário; coberturas não ajustadas para 

mobiliário; capas [não ajustadas] em material têxtil para proteção de móveis; revestimentos 

de móveis em têxteis; lençóis de proteção contra o pó; capas [não ajustadas] em material 

têxtil para proteção de móveis; reposteiros (cortinas de pano grosso); cortinas; marcadores 

[etiquetas] de roupa para tecidos têxteis; tecidos para paredes; tapeçarias murais em ma-

térias têxteis; roupa de cama e cobertores; roupa de cama e cobertores; toalhas [têxteis]; 

toalhas; roupa de cozinha e de mesa; toalhas; toalhas de mãos em matérias têxteis; roupa 

de cama e de mesa; panos da louça; panos de cozinha para secar a loiça; toalhas [têxteis]; 

toalhas de mãos em matérias têxteis; individuais (de mesa), não em papel; pequenos artigos 

têxteis [roupa de mesa]; coberturas de mesa; cobertas de mesa não em papel; conjuntos de 

mesa, sem ser em papel; coberturas de mesa de têxteis não tecidos; guardanapos em maté-

rias têxteis; roupa de mesa, sem ser em papel; atoalhados de tecido; roupa de mesa; luvas 

para o banho; roupa de cama e cobertores; cobertores de agasalho para recém-nascidos; 

roupa de cama e de mesa; resguardos de cama; capas para edredões; edredões (mantas); 

cobertores de cama à base de algodão; cobertores de cama à base de fibras sintéticas; co-

berturas de cama, em papel; colchas de cama em seda; mantas de lã; capas para edredões; 

lençóis de cama; saias de cama; mantas de cama; saias de cama em tecido; roupa de cama à 

base de matéria têxtil não tecida; roupa de cama para crianças; capas para edredões e col-

chas de penas; edredões (mantas); cobertores para animais de estimação; colchas de cama; 

cobertores para uso ao ar livre; roupa de cama descartável em matérias têxteis; edredões; 
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roupa branca em tecido turco; edredões para futons; sacos-cama [invólucros substitutos 

do lençol]; roupa de cama impermeável; cobertores para berços; lençóis para berços; co-

bertores para crianças; travesseiros; mantas de viagem; capas com contorno para colchões; 

fronhas de almofada; coberturas de colchões e de almofadas; coberturas de colchões; 

coberturas de colchões; edredões com enchimento de penugem; edredões; mantas de via-

gem; forros para sacos-cama; mantas de seda; lençóis ajustáveis; colchas almofadadas para 

camas; colchas felpudas; colchas em tecido; edredões com enchimento de penas; edredões 

com enchimento a metade com penugem; edredões com enchimento de material acolcho-

ado; edredões com enchimento de materiais de estofamento sintético; colchas de cama; 

capas para edredão; capas em matérias têxteis para edredões; artigos têxteis para utilizar 

como roupa de cama; lençóis de cama; mantas de cama; lençóis de cama com rodapé; saias 

de cama; mantas de lã; roupa de banho; toalhas de mãos em matérias têxteis; lençóis de 

banho; toalhas de banho; roupa de banho, exceto vestuário; panos para lavar descartáveis; 

colchas de tecido turco; panos turcos para o rosto; toalhas turcas; toalhas turcas; lençóis de 

banho; lençóis de banho; toalhas [têxteis] adaptadas para uso em distribuidores; toalhas de 

mão; toalhas [têxteis]; toalhas de mãos em matérias têxteis; toalhas para crianças; toalhas 

[têxteis]; roupa branca de casa, incluindo toalhas de rosto; toalhetes para remover a maqui-

lhagem [têxteis], sem ser impregnados com cosméticos; toalhetes desmaquilhantes em ma-

térias têxteis, sem ser impregnados com preparações de toilette; panos em matérias têxteis 

tecidas para a lavagem do corpo [sem ser para uso medicinal]; panos em materiais têxteis 

não tecidos para lavagem do corpo [sem ser para uso medicinal]; luvas de banho; luvas fei-

tas em material não tecido para lavagem corporal; panos de limpeza; panos para a lavagem 

do corpo [sem ser para uso medicinal]; materiais de filtragem em produtos têxteis; tecidos 

anti-inflamáveis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/11/08 016010845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118972 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Chapelaria; toucas de natação; bandanas [lenços para pescoço]; bonés de basebol; bóinas; 

chapéus com borlas; artigos de chapelaria para senhora; toucas de duche; chapéus de ceri-

mónia; chapéus fedora; barretes fez [chapéus tradicionais muçulmanos]; chapéu de tecido; 

bonés para golfe; véus usados em público pelas mulheres muçulmanas (yashmaks); gorros 

[chapelaria]; boinas de lã para rastas; chapéus; armações de chapéus; solidéus; toucas de 

pólo aquático; capuzes; chapéus pequenos; gorros com nó para bebés; chapéus de cozinhei-

ro; artigos de chapelaria de desporto [sem ser capacetes]; artigos de chapelaria para crian-

ças; lenços para usar na cabeça; lenços para usar na cabeça; lenços para usar na cabeça; 

lenços para a cabeça usados por homens muçulmanos (yashmaghs); mitras [chapelaria]; 

chapéus de moda; bonés [artigos de chapelaria]; palas de boné; palas para o sol [artigos de 

chapelaria]; gorros e toucas de dormir; chapéus de papel [vestuário]; chapéus de papel para 



4744 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

chefes de cozinha; chapéus de papel para enfermeiros; chapéus para festas [vestuário]; 

aquecedores de mãos em pele; chapéus de pele; lenços para usar na cabeça; chapéus para a 

chuva; bonés em malha; boinas [bonés]; bivaques; chapéus de palha de estilo japonês (suge-

-gasa); máscaras para dormir; véus; escapulários [vestuário]; boinas escocesas; faixas para 

absorver a transpiração para a prática de ténis; chapéus de esqui; chapéus de sol; chapéus e 

bonés de desporto; bonés de desporto; aros para usar na cabeça [vestuário]; fitas para a ca-

beça; chapéus de praia; bonés em malha; passa-montanhas [gorro que cobre a cabeça e o 

pescoço]; chapelaria térmica; toques [chapéus]; lenços para usar na cabeça; barretes de lã; 

chapéus-altos; vestuário; roupa de cerimónia; casacos de noite; colarinhos destacáveis para 

kimonos (haneri); colarinhos postiços; reforços para axilas [partes de vestuário]; fatos de 

aikido; alvas; coletes de futebol americano; parkas; fatos; fatos de cerimónia [para homem]; 

tailleurs (saia-casaco); laços para o pescoço; calças de fatos completos; macacões; blusas; 

vestuário de trabalho; macacões; blusas; jérseis sem mangas; mantos; artigos para aquecer 

os braços [vestuário]; batas para médicos; calças de aquecimento; vestuário feito em pele; 

luvas para conduzir; enxovais de criança [vestuário]; enxovais de criança [vestuário]; bodies 

para bebés; camisas de noite [baby doll]; fraldas-calça; babetes de plástico para bebés; tops 

para bebés; saco de bebés [vestuário]; fraldas-calça; partes de baixo para bebés; enxovais 

de criança [vestuário]; cueiros para bebés; fatos de banho; fatos de banho para senhora; fa-

tos de banho para homem; fatos de banho com soutien integrado; vestuário de natação para 

homem e senhora; calções de banho; fatos de banho; fatos de banho; roupões de banho; 

calções de banho; calções de natação; saídas de banho; robes de senhora; fatos de ballet; 

vestidos de baile; bandanas [lenços para pescoço]; fita de cabelo [vestuário]; uniformes de 

beisebol; calções interiores térmicos; camisolas interiores térmicas; tops curtos; t-shirts im-

pressas; perneiras; vestuário em caxemira; vestuário em imitação de couro; vestuário de lã; 

vestuário para automobilistas; vestuários para bebés; vestuário para damas de honor; ves-

tuário de patinagem artística; vestidos de baptismo; vestuário para a prática de judo; vestu-

ário para criança; vestuário infantil (bebés); vestuário para raparigas; vestuário em couro 

para motociclistas; vestuário em couro; vestuário de linho; vestuário em papel; vestuário de 

pelúcia; vestuário de seda; vestuário para artes marciais; vestuário para hipismo [exceto 

chapéus de equitação]; artigos de vestuário para uso em teatro; artigos de vestuário para 

pescadores; vestuário para rapaz; vestuário para competições de luta livre; vestuário pré-

-natal; calças para estar em casa; bermudas; casacos de dormir; meias de dormir; maiôs; 

blazers; blusões; boás [golas]; meias-calças; bodies completos; body [roupa interior]; bole-

ros; gravatas estilo cowboy; casacos aviador; boxers [calções]; vestidos de noiva; manto 

comprido com capuz; soutiens; corpinhos; casacos de marinheiro; capas; corsários; sobretu-

dos curtos para conduzir; calças com bolsos nas perneiras; polainas (vestuário); casulas; ca-

misetas; «cheongsam» (vestidos tradicionais chineses); alvas; vestuário para coristas; roupa 

de cerimónia; calças de bombazina; vestidos de praia; vestuário de mulher; lingerie; vesti-

dos clássicos [frocks]; vestuário exterior de senhora; cuecas [roupa interior]; roupa interior 

para senhora; roupa interior para senhora; blusões de penas; coletes interiores; calças de 

ganga; sobretudos [vestuário]; casacos de trabalho com reforço de ombros impermeável; fa-

tos de três peças [vestuário]; canadianas [vestuário]; lenços de bolso; fatos de uma só peça; 

macacões; macacões curtos; roupa interior descartável; conjuntos de patinagem; leggings 

para desporto; colãs de lã; saias plissadas para quimonos formais (hakama); vestuário de 

fantasia; vestidos de cerimónia para senhora; sutiãs desportivos antitranspirantes; camisas 

de desporto antitranspirantes; calças de desporto antitranspirantes; camisas de pesca; cole-

tes de pesca; polares; coletes de forro polar; laços para o pescoço; fatos para desportos de 

voo; vestuário de noite formal; vestuário de cerimónia; foulards [artigos de vestuário]; fra-

ques; fatos de lazer; camisas informais; calças largas; vestuário informal; calções-lingerie; 

bata para barbeiros; robes de senhora; réplicas de equipamentos de clubes de futebol; ca-
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misolas de futebol; coletes de futebol; footmuffs’’, não aquecidos eletricamente; gabardi-

nes [vestuário]; galochas; polainas [grevas]; fraques; calças acolchoadas para desporto; ca-

misas acolchoadas para desporto; calções acolchoados para desporto; roupa de malha; lu-

vas em malha; casacos de tricot; roupa interior de malha; camisolas de lã tricotadas; vestuá-

rio em tecido; camisas de tecido; casacos sem mangas; polos; calças de golfe; calças, cami-

sas e saias para golfe; saias de golf; malhas para ginástica; vestuário de ginástica; peúgas 

até ao tornozelo; fatos para o dia das bruxas; fitas de pescoço [partes de vestuário]; artigos 

de vestuário para pôr ao pescoço; cachecóis; cachecóis gola; artigos de vestuário para aque-

cer os pulsos; luvas [vestuário]; luvas para ciclistas; luvas com pontas dos dedos condutoras 

para poderem ser usadas com dispositivos eletrónicos manuais com ecrã tátil; luvas, in-

cluindo as de pele ou pêlo de animais; aquecedores de mãos [vestuário]; roupa de usar por 

casa; camisas havaianas; camisas havaianas abotoadas à frente; encaixes de camisa; cami-

sas; camisas para fatos; camisas de colarinho; camisas com decote; camisas formais (abo-

toar no colarinho); camisolas de dormir; combinados [roupa interior]; casacos-camisa; pei-

tilhos de camisas; fatos para homem; vestuário para homem; vestuário exterior para ho-

mem; peúgas para homem; roupa interior de homem; coletes; vestidos de noiva; casacos 

curtos em materiais quentes; pulôveres com capuz; cuecas [roupa interior]; calças; calças de 

couro; calças de criança; calças de criança; calças de enfermaria; calças de fato de treino; 

calças de snowboard; calças de fato; saias-calças; presilhas para calças; suspensórios; sus-

pensórios para homem; cintas elásticas [roupa interior]; cintas elásticas [roupa interior]; ca-

sacos [vestuário]; casacos sendo vestuário desportivo; casacos em lã polar; casacos para 

pescadores; blusões com mangas; blusões sem mangas; blusões de snowboard; casacos de 

proteção contra condições meteorológicas extremas; jaquetas, casacos, calças e coletes para 

homem e senhora; forros para casacos; calças de caça; casacos de caça; coletes de caça; ca-

misas de caça; quimonos; gangas [vestuário]; calças de ganga; casacos de ganga; camisolas 

de malha; calças de montar a cavalo; fatos (desporto); conjuntos para jogging [vestuário]; 

calças de fato de treino; tops de jogging; calças de fato de treino; casacões; jaquetas; fatos 

para judo; cafetãs; camisolas; uniformes para artes marciais; uniformes para desportos de 

combate; sweatshirts com capuz; fatos de karaté; lenços de caxemira; fatos para kendo; cal-

ças khakis [vestuário]; saias escocesas; saias escocesas; quimonos; vestidos clássicos [fro-

cks]; bibes sem mangas; vestidos clássicos [frocks]; batas de enfermaria; forros pré-feitos 

[partes de vestuário]; bolsos para vestuário; vestuário de lazer; culotes [calções de mulher 

presos abaixo do joelho com elástico]; calças para caminhadas; mini meias; aquecedores de 

joelhos [vestuário]; conjuntos de calção e blusa; vestuário confecionado; roupa base para a 

parte superior do corpo do vestuário tradicional coreano [jeogori]; coletes tradicionais co-

reanos para senhora [baeja]; sobretudos coreanos [durumagi]; coletes acolchoados; corpe-

tes; corpetes interiores; espartilhos; espartilhos; espartilhos; trajes; fatos de saia; fatos de 

carnaval para crianças; fatos de fantasia para jogos de interpretação de personagens; cola-

rinhos [vestuário]; colarinhos postiços; golas para vestidos; gravatas; echarpes de homem; 

crinolinas; faixas de smoking; t-shirts de manga curta ou de manga comprida; chemisettes 

[frentes de camisas]; chemisettes [frentes de camisas]; calças curtas; calças de fato de trei-

no; saiotes curtos; casacos curtos (haori) para vestir sobre o quimono; capuzes [vestuário]; 

casacos de laboratório [batas]; pulôveres de manga comprida; camisolas interiores de man-

ga comprida; casacos compridos; roupões de quarto japoneses (nemaki); quimonos compri-

dos (nagagi); roupa interior comprida; babetes, sem ser em papel; jardineiras para caça; fa-

tos de corrida; camisolas de atletismo; fatos de cabedal; vestuário em couro; blusões de 

couro; blusões de couro; calças informais; leggings [calças]; roupa interior; roupa interior 

sudorífuga; blusões refletores; lingerie; librés; túnicas para usar por cima do fato de banho; 

vestuário exterior para raparigas; manípulos [estolas]; uniformes desportivos; punhos de 

camisa; capotes [casacos]; peliças; casacos de algodão; casacos de ganga; casacos de senho-
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ra; casacos para homem; mantilhas; máscaras para dormir; máscaras para os olhos; fatos de 

marinheiro; corpetes; roupa interior adelgaçante; minissaias; monoquínis; robes de senho-

ra; roupões de trazer por casa; fatos para motociclistas; luvas de motociclismo; blusões de 

motociclismo; manguitos [vestuário]; vestidos havaianos; camisolas de dormir; camisolas 

de dormir; camisolas de dormir; roupa de noite; fatos isotérmicos; négligés; minimeia de 

senhora; vestuário exterior de senhora; roupas exteriores; camisas de cerimónia; gáspeas 

em vime para sandálias de estilo japonês; blusas; tops de ciclismo; camisolas com capuz; 

tops de apertar ao pescoço; tapa-orelhas [vestuário]; aquecedores de orelhas [vestuário]; 

combinados [vestuário]; macacões; macacões; macacão de enfermaria; camisas-casaco; pá-

reos de praia [tecido que se enrola à volta do corpo]; parkas; romeiras; peles [vestuário]; 

peliças; casacos e blusões de peles; aquecedores de mãos em pele; capas de pele; anágas 

[saias interiores]; saiotes-calções; polos; calças piratas; aventais de plástico; pantalonas; po-

los; polos tricotados; camisolões de gola alta; polo de manga comprida; ponchos; camisolas 

[pullovers]; sweat-shirts de decote redondo; camisolas de gola alta falsa; camisolas de deco-

te em v; pulôveres [vestuário]; culotes [calções de mulher presos abaixo do joelho com elás-

tico]; pijamas; calças de pijama; vestuário de ciclista; calções de ciclista; camisolas de rami; 

maillots protectores para desportos náuticos; lenços para usar na cabeça; vestuário imper-

meável; vestuário para a chuva; calças impermeáveis; casacos impermeáveis [vestuário]; 

ponchos para a chuva; luvas de equitação; calças de montar a cavalo; casacos de equitação; 

saias; camisolas de gola alta; camisolas de gola alta [vestuário]; camisas de gola alta; cami-

solões de gola alta; camisolas de râguebi; calções de râguebi; camisolas de râguebi; casacos 

tipo safari; saris; sarongs; samarras; casacos em pele de carneiro; echarpes para o pescoço 

[cachecóis]; cachecóis [vestuário]; xailes [apenas de malha]; xailes e lenços de cabeça; xailes 

e estolas; echarpes; faixas para quimonos (obi); uniformes de árbitro; roupa de noite; más-

caras para dormir; camisolas de dormir; tops sem alças; véus; plastrões; cuecas [roupa inte-

rior]; fatos para a neve; fatos para a neve; calças para neve; lenços de ombro; resguardos 

para os ombros [vestuário]; uniformes escolares; aventais; aventais de papel; bandas abdo-

minais para grávidas [vestuário]; vestidos de grávida; peúgas que absorvem a transpiração; 

meias sudorífugas; faixas para absorver a transpiração; bandas para absorver a transpira-

ção para os pulsos; aros para usar na cabeça [vestuário]; sovacos para vestuário; meias anti-

transpirantes; fitas para a cabeça; uniformes para enfermeiros; calções de natação; gravatas 

de seda; lenços de seda (foulards); soutiens adesivos; capa de cabeleireiro; casacos de uni-

forme; vestidos largos; camisas de gola alta falsa; camisas e combinações; jardineiras de 

calção curto; calções; calções de velo; boxers [roupa interior]; fatos para a neve; fatos de es-

qui para competição; luvas de esqui; calças de esqui; casacos de esqui; roupa para esquiar; 

passa montanhas; calções com proteção; cuecas; faixas de smoking; casacos de cerimónia; 

fatos de cerimónia; fatos para snowboarding; luvas de snowboard; meias de estilo japonês 

(tabi); peúgas e meias; suspensórios para meias; sutiãs bralette; vestidos de verão sem man-

gas para senhoras; fatos náuticos para o sol; macacões para crianças; conjuntos de combi-

nação com cueca; fatos de treino; vestuário de desporto [sem serem luvas de golfe]; vestuá-

rio de desporto; sutiãs desportivos; camisas informais; camisolas de desporto de manga 

curta; calças de desporto; casacos de desporto; meias de desporto; camisolas desportivas; 

polos e calças para desporto; fatos de treino; coletes de atletismo; guarda-pós (batas); casa-

cos acolchoados [vestuário]; coletes acolchoados; babetes de pano; babetes de pano para 

adultos; faixas para apertar quimonos (datejime); macacões de criança; bodies de molas 

para bebés e crianças; roupa de praia; roupões de praia; calças elásticas; roupa de malha; 

camisas tricotadas; casacos de malha; tangas; jarreteiras; collants ou coulãs; meias sudorí-

fugas; calcanheiras para meias; cuecas-cintas; collants; maillots [lingerie]; collants sem pés; 

artigos de malha; meias sem pés; vestuário para surf; coquilha [roupa interior]; camisolas 

[pullovers]; calças de fato de treino [uso desportivo]; casacos [fato de treino]; sweatshirts; 
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calções de treino; fatos para taekwondo; cinta para a cintura; camisolas sem alças (tops); 

vestuário para dança; vestuário de dança; tabardos; luvas camufladas; camisas camufladas; 

calças camufladas; casacos camuflados; coletes camuflados; calças escocesas; vestuário de 

ténis; camisas de ténis; vestidos de ténis; pulôveres de ténis; saias de ténis; calções de ténis; 

meias de ténis; cintos em matérias têxteis [vestuário]; thobes [túnicas tradicionais árabes]; 

fatos para teatro; meias térmicas; roupa interior térmica; togas; tops [vestuário]; trajes fol-

clóricos [vestuário]; vestuário tradicional japonês; alças para sutiãs [partes de vestuário]; 

calças justas com alças; vestidos tipo «jumper»; soutiens sem alças; camisolas sem alças 

(tops); vestuário de ginástica; calças de fato de treino; calções de treino; casacos de fato de 

treino; gabardinas; calções de ciclismo com alças; vestuário de triatlo; roupa de malha; ca-

misolas desportivas; fatos secos; t-shirts; lenços [vestuário]; lenços de pôr ao pescoço; len-

ços para usar na cabeça; túnicas; turbantes; vestuário de ginástica; calções de ginástica; tu-

tus; conjuntos de blusa e casaco; casacos curtos coreanos para uso por cima da roupa base 

[magoja]; fraldas-cueca [vestuário]; sobretudos [vestuário]; calças de proteção; lenços de 

pescoço; capotes; xailes; vestuário pré-natal; vestuário de dormir para grávidas; roupa inte-

rior para grávidas; uniformes; uniformes para uso comercial; uniformes para enfermeiros; 

uniformes de árbitro; fatos de corpo inteiro; roupa interior; roupa interior para bebés; rou-

pa interior sudorífuga; tops (camisolas sem alças); camisolas interiores para usar sob o qui-

mono (juban); camisolas interiores para usar sob o quimono (koshimaki); partes de baixo 

para vestir [vestuário]; ceroulas; camisolas compridas interiores; anágas [saias interiores]; 

faixas de suporte para nós de quimono (obiage-shin); calças de fato de treino [uso desporti-

vo]; roupa interior; tecidos para proteção de vestuário; casacos de fato; camisolas de volei-

bol; vestuário com isolamento térmico; casacos de aquecimento; tops para exercícios de 

aquecimento; vestuário resistente contra intempéries; fatos impermeáveis para motociclis-

tas; capas impermeáveis; vestuário de exterior impermeável; meias impermeáveis; calças 

impermeáveis; casacos de proteção contra condições meteorológicas extremas; casacos olea-

dos [vestuário]; fatos para esqui náutico; uniformes brancos de chefe de cozinha; batas 

brancas para uso hospitalar; cafetãs; sweatshirts; casacos reversível; coletes; coletes de cou-

ro; casacos impermeáveis com capuz; vestuário resistente contra intempéries; vestuário im-

permeável para navegar; grevas e polainas; faixas para envolver quimonos (datemaki); pá-

reos de praia [tecido que se enrola à volta do corpo]; páreos de praia [tecido que se enrola à 

volta do corpo]; cueiros; jardineiras para esqui; vestuário corta-vento; fatos corta-vento; 

calças corta-vento; camisas corta-vento; coletes corta-vento; luvas de inverno; casacos de 

inverno; artigos de malha; roupa exterior para condições meteorológicas extremas; meias 

de lã; calças de ioga; camisas de ioga; fatos zoot, fato de casaco e calças compridas; reforços 

[parte de vestuário]; reforços para fatos de banho [partes de vestuário]; reforços para sapa-

tos [partes de vestuário]; reforços para mailotts [partes de vestuário]; reforços para meias 

[partes de vestuário]; reforços para collants [partes de vestuário]; reforços para roupa inte-

rior [partes de vestuário]; calçado; tacões [calçado de salto salto]; calcanheiras; botinhas de 

bebé (sapatos de lã para bebé); chinelos de banho; calçado para senhora; palmilhas para 

calçado; alpargatas; palmilhas; sapatos rasos; tacões gravados em relevo em borracha ou 

matérias plásticas; solas gravadas em relevo em borracha ou em matérias plásticas; antider-

rapantes para calçado; pantufas; meias-pantufas; reforços para sapatos; meias interiores 

para calçado; sapatos de corrida; calçado de criança; chinelos em couro; sapatos de couro; 

sapatos de lona; sapatos de vela; gáspeas para sandálias de estilo japonês; pantufas; sapatos 

de tacão alto [pumps]; viras para calçado; botas para a chuva; botas de equitação; botas de 

equitação; tiras para sapatos; sapatos de râguebi; sandálias tipo mules; sapatos de enfiar 

[sem atacadores]; sapatos; calçado para atletismo; sapatos de lazer; calçado para voleibol de 

pé; sapatos com fecho por tiras de velcro; sapatos de salto alto; calçado de montanhismo; 

palmilhas para fins não ortopédicos; gáspeas para sapatos; solas para calçado; coberturas 
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de sapatos sem ser para uso médico; gáspeas para calçado; sapatos para a prática de snow-

board; solas de sapatos; solas de pantufa; solas para sandálias de estilo japonês; alpargatas; 

sapatos de dança; calçado de baile; sapatos de ténis; sapatos de treino; ponteiras para calça-

do; botas impermeáveis para pesca; sapatos impermeáveis; botas de inverno; calçado de 

ioga; sandálias japonesas [zori]; linguetas para sapatos e botas; roupa interior para senhora; 

luvas isotérmicas; pijamas [apenas de malha]; solas intermédias.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/11/08 016010845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118973 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes, carpetes e esteiras; tapetes de banho; tapetes de casa de banho em tecido; tapetes 

de banho; tapetes de banho; tapetes e carpetes para veículos; carpetes para soalhos; tapetes 

de entrada; passadeiras [esteiras]; tapetes orientais não tecidos (mosen); reforço para la-

drilho de carpete; reforço para carpete; alcatifas; ladrilhos de carpete; forros primários de 

tapetes; tapetes de casa de banho em tecido; carpetes em matérias têxteis; papel de parede; 

papel de parede em vinil; revestimentos de paredes em papel; carpetes.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/11/08 016010845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118974 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, de marketing e de promoção; afixação de cartazes; publicidade 

por banners; serviços de merchandising; serviços de relações públicas; anúncios publicitá-

rios online; serviços de telemarketing; serviços de promoção das vendas [serviços prestados 

a terceiros]; publicidade; serviços de exposição de mercadorias; preparação e apresentação 

de exibições audiovisuais para fins publicitários; organização e direção de apresentações 

de produtos; apresentação de produtos e serviços; demonstração de vendas [para terceiros]; 

demonstração de produtos e serviços por meios eletrónicos, incluindo em benefício dos 

denominados serviços de telecompras e de compras em casa; demonstração de produtos 
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com fins publicitários; organização de demonstrações para fins publicitários; demonstração 

de produtos; serviços de exposição e exibição comercial; organização de exposições para 

fins de negócios comerciais; organização de exposições com fins publicitários; organização 

de exposições para fins empresariais; organização de exposições para fins empresariais; 

realização de exposições para fins publicitários; organização de exposições e feiras comer-

ciais com fins comerciais e promocionais; condução de eventos comerciais (empresariais); 

desfiles de moda para fins comerciais; organização de exposições com objetivos comerciais; 

organização de eventos com fins comerciais e publicitários; organização de eventos, expo-

sições, feiras e espetáculos para fins comerciais, promocionais e publicitários; organização 

de demonstrações para fins publicitários; planeamento e direção de feiras, exposições e 

apresentações com fins económicos ou publicitários; organização de exposições com fins 

publicitários; aluguer de espaços publicitários online; aluguer de espaços publicitários; 

distribuição de material publicitário, de marketing e promocional; distribuição de mate-

rial promocional; distribuição de publicidade e anúncios comerciais; difusão de anúncios 

publicitários; distribuição de materiais publicitários; difusão de material publicitário e 

promocional; difusão de material promocional, publicitário e de marketing; difusão de 

publicidade; difusão de publicidade para terceiros; difusão de publicidade para terceiros 

através da internet; distribuição e difusão de material publicitário [folhetos, prospetos, ma-

terial impresso, amostras]; distribuição de folhetos; distribuição de folhetos; distribuição 

de folhetos; distribuição de amostras para fins publicitários; distribuição de prospetos e de 

amostras; distribuição de folhetos; distribuição de produtos para fins publicitários; distri-

buição de amostras; distribuição de anúncios publicitários; distribuição e difusão de mate-

rial publicitário [folhetos, prospetos, material impresso, amostras]; distribuição de folhetos; 

distribuição de folhetos; distribuição de material promocional; organização da distribuição 

de literatura publicitária em resposta a questionários telefónicos; organização de apre-

sentações com fins empresariais; trabalhos de escritório; gestão de negócios comerciais; 

serviços de gestão de cadeias de abastecimento; organização de apresentações com fins em-

presariais; organização de apresentações com fins empresariais; administração comercial; 

estudo de mercados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/11/08 016010845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118975 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de ciência e tecnologia; serviços de assessoria relacionados com investigação 

científica; análise científica assistida por computador; pesquisa científica assistida por com-

putador; serviços de testes científicos; compilação de informação científica; elaboração de 

relatórios científicos; prestação de informações relacionadas com a investigação científica; 

fornecimento de informações científicas; serviços de assessoria relacionados com ciências; 

serviços científicos e de design relacionados com os mesmos; serviços científicos e de inves-
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tigação relacionados com os mesmos; investigação científica relacionada com cosméticos; 

pesquisas científicas com fins médicos; pesquisas e análises científicas; serviços científicos 

de laboratórios; investigação científica e industrial; investigações científicas para uso mé-

dico; serviços de consultoria relacionados com engenharia de produtos; serviços de enge-

nharia por conta de outrem; serviços de consultadoria no domínio da engenharia; testes de 

engenharia; elaboração de relatórios de engenharia; serviços de consultadoria no domínio 

da engenharia; investigação de engenharia; consultadoria de engenharia relacionada com 

testes; engenharia técnica; realização de estudos científicos; análises científicas; serviços de 

informação relacionados com a segurança de produtos químicos destinados à horticultura; 

serviços de informação relacionados com a segurança de produtos químicos utilizados na 

agricultura; investigação científica relacionada com a química; recolha de informação re-

lacionada com hidrologia; investigação científica relacionada com ecologia; testes de enge-

nharia; serviços de testes científicos; ensaios têxteis; testes de qualidade de produtos para 

certificação; certificação [controle de qualidade]; disponibilização de informação em de-

senvolvimento de produtos; investigação e desenvolvimento de produtos; design de tapetes; 

design de materiais de embalagem e embrulho; design de cortinados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/11/08 016010845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/119016 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : Fuji&gumi Games, Inc. (Kabushiki Kaisha Fuji&gumi Games)

 地址 Endereço : 4-34-7 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador para jogos; programas de jogos para telefones inteligentes; soft-

ware de aplicação para telefones inteligentes; software de aplicação para computadores; 

programas de jogos de computador descarregáveis através da internet; ficheiros descarregá-

veis de imagens fixas, imagens em movimento, som, áudio e música.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119126 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 邁基食品金曼有限責任公司

   MCKEE FOODS KINGMAN, INC.

 地址 Endereço : 美國亞利桑那州金曼奧特曼西路2675號郵編86413

   2675 West Oatman Road, Kingman, Arizona 86413, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 蛋糕；布朗尼；餅乾；甜甜圈；鬆餅；糕點；餡餅（點心）；小圓麵包；華夫餅乾；燕麥粥；格蘭諾

拉麥片；格蘭諾拉麥棒；木斯里麥片（由生燕麥、乾果和堅果製的早餐食品）；木斯里麥棒（由
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生燕麥、乾果和堅果製的早餐食品）；小蛋糕（糕點）；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零

食小吃；穀物棒；穀類製品；燕麥食品；燕麥片；巧克力棒；甜食；甜點慕斯（甜食）；烘焙甜點；

咖啡；茶；可可；咖啡代用品；米；食用澱粉和西米；麵粉；穀類製品；麵包；食用冰；糖；蜂蜜；

糖漿；酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；沙司（調味品）；調味用香料；冰。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119127 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 邁基食品金曼有限責任公司

   MCKEE FOODS KINGMAN, INC.

 地址 Endereço : 美國亞利桑那州金曼奧特曼西路2675號郵編86413

   2675 West Oatman Road, Kingman, Arizona 86413, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 蛋糕；布朗尼；餅乾；甜甜圈；鬆餅；糕點；餡餅（點心）；小圓麵包；華夫餅乾；燕麥粥；格蘭諾

拉麥片；格蘭諾拉麥棒；木斯里麥片（由生燕麥、乾果和堅果製的早餐食品）；木斯里麥棒（由

生燕麥、乾果和堅果製的早餐食品）；小蛋糕（糕點）；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零

食小吃；穀物棒；穀類製品；燕麥食品；燕麥片；巧克力棒；甜食；甜點慕斯（甜食）；烘焙甜點；

咖啡；茶；可可；咖啡代用品；米；食用澱粉和西米；麵粉；穀類製品；麵包；食用冰；糖；蜂蜜；

糖漿；酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；沙司（調味品）；調味用香料；冰。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119148 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : 貴州貴茶有限公司 

 地址 Endereço : 中國貴州省貴陽市花溪區久安鄉小山村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；用作茶葉代用品的花或葉；冰茶；糕點；以穀物為主的零食小吃；茶飲料；咖啡；糖；蜂蜜；

調味品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119149 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : 貴州貴茶有限公司 

 地址 Endereço : 中國貴州省貴陽市花溪區久安鄉小山村 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 茶館；咖啡館；酒吧服務；餐廳；旅館預訂；飯店；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；汽車旅館；提

供野營場地設施；養老院。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119162 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 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 : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : «OITO AO QUADRADO»: preto

   «SQUARE EIGHT»: preto

   CARACTERES CHINESES: preto

   Desenho: vermelho com figura estilizada a branco e castanho dourado com linhas desenha-

das a branco

   (tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/119163 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 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 : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : «NORTH»: preto

   CARACTERES CHINESES: preto

   DESENHO: castanho dourado com linhas desenhadas a branco

   (tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/119164 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 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 : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : «SOUTH»: preto

   CARACTERES CHINESES: preto

   DESENHO: vermelho com figura estilizada a branco

   (tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/119165 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 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 : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : «BAR PATUÁ»: dourado

   CARACTERES CHINESES: dourado

   DESENHO: dourado

   (tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/119181 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119182 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de manufacturação, para terceiros, relacionados com farmacêuticos; processamen-

to de medicamentos/ingredientes medicinais; processamento e manuseamento de reagentes 

químicos; montagem personalizada de materiais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119183 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa e desenvolvimento farmacêutico; investigação médica, nomeadamente realização 

de ensaios clínicos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119184 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119185 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de manufacturação, para terceiros, relacionados com farmacêuticos; processamen-

to de medicamentos/ingredientes medicinais; processamento e manuseamento de reagentes 

químicos; montagem personalizada de materiais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119186 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa e desenvolvimento farmacêutico; investigação médica, nomeadamente, realização 

de ensaios clínicos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119187 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119188 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de manufacturação, para terceiros, relacionados com farmacêuticos; processamen-

to de medicamentos/ingredientes medicinais; processamento e manuseamento de reagentes 

químicos; montagem personalizada de materiais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119189 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa e desenvolvimento farmacêutico; investigação médica, nomeadamente, realização 

de ensaios clínicos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119190 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119191 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de manufacturação, para terceiros, relacionados com farmacêuticos; processamen-

to de medicamentos/ingredientes medicinais; processamento e manuseamento de reagentes 

químicos; montagem personalizada de materiais para terceiros.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119192 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa e desenvolvimento farmacêutico; investigação médica, nomeadamente, realização 

de ensaios clínicos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119193 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119194 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de manufacturação, para terceiros, relacionados com farmacêuticos; processamen-

to de medicamentos/ingredientes medicinais; processamento e manuseamento de reagentes 

químicos; montagem personalizada de materiais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119195 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa e desenvolvimento farmacêutico; investigação médica, nomeadamente, realização 

de ensaios clínicos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119196 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119197 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de manufacturação, para terceiros, relacionados com farmacêuticos; processamen-

to de medicamentos/ingredientes medicinais; processamento e manuseamento de reagentes 

químicos; montagem personalizada de materiais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119198 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42
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[511] 服務 Serviços : Pesquisa e desenvolvimento farmacêutico; investigação médica, nomeadamente, realização 

de ensaios clínicos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119199 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119200 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de manufacturação, para terceiros, relacionados com farmacêuticos; processamen-

to de medicamentos/ingredientes medicinais; processamento e manuseamento de reagentes 

químicos; montagem personalizada de materiais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119201 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa e desenvolvimento farmacêutico; investigação médica, nomeadamente, realização 

de ensaios clínicos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119202 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119203 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de manufacturação, para terceiros, relacionados com farmacêuticos; processamen-

to de medicamentos/ingredientes medicinais; processamento e manuseamento de reagentes 

químicos; montagem personalizada de materiais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119204 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa e desenvolvimento farmacêutico; investigação médica, nomeadamente, realização 

de ensaios clínicos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119205 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119206 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de manufacturação, para terceiros, relacionados com farmacêuticos; processamen-

to de medicamentos/ingredientes medicinais; processamento e manuseamento de reagentes 

químicos; montagem personalizada de materiais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119207 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

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

 地址 Endereço : 2225 Colorado Ave., Santa Monica, California 90404 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa e desenvolvimento farmacêutico; investigação médica, nomeadamente, realização 

de ensaios clínicos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119219 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : 向伶 

 地址 Endereço : 中國湖南省益陽市赫山區岳家橋鎮紅旗村新塘村民組 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；遙控運載工具（非玩具）；電動運載工具；架空運輸設備；降

落傘；空中運載工具；航空裝置、機器和設備；空間運載工具；航空器；水上運載工具。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119220 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : 向伶 

 地址 Endereço : 中國湖南省益陽市赫山區岳家橋鎮紅旗村新塘村民組 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : 合成材料製遮篷；紡織品遮篷；吊床；船帆用帆布；防水帆布；帳篷；帆；風帆滑雪運動用帆；編

織袋；運輸和貯存散裝物用麻袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119221 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : 向伶 

 地址 Endereço : 中國湖南省益陽市赫山區岳家橋鎮紅旗村新塘村民組 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 風箏；風箏線軸；滑翔傘；滑雪板和衝浪板專用袋；帆板；風帆滑水板用桅杆；體育活動器械；

衝浪板；滑板；登山套具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119222 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : 向伶 

 地址 Endereço : 中國湖南省益陽市赫山區岳家橋鎮紅旗村新塘村民組 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；遙控運載工具（非玩具）；電動運載工具；架空運輸設備；降

落傘；空中運載工具；航空裝置、機器和設備；空間運載工具；航空器；水上運載工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119223 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : 向伶 

 地址 Endereço : 中國湖南省益陽市赫山區岳家橋鎮紅旗村新塘村民組 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : 合成材料製遮篷；紡織品遮篷；吊床；船帆用帆布；防水帆布；帳篷；帆；風帆滑雪運動用帆；編

織袋；運輸和貯存散裝物用麻袋。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119224 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : 向伶 

 地址 Endereço : 中國湖南省益陽市赫山區岳家橋鎮紅旗村新塘村民組 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 風箏；風箏線軸；滑翔傘；滑雪板和衝浪板專用袋；帆板；風帆滑水板用桅杆；體育活動器械；

衝浪板；滑板；登山套具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119258 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/10

[730] 申請人 Requerente : Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS, S.E.

 地址 Endereço : Largo Monterroio Mascarenhas, 1, 1099-081 Lisboa, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Gestão financeira de sociedade de participações sociais; serviços de sociedades gestoras de 

participações de capital; gestão financeira para empresas; gestão de fundos de capital.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul pantone 279, lilás pantone 2088, vermelho 485, preto, branco.

[210] 編號 N.º : N/119366 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Modelo Continente Hipermercados, S.A.

 地址 Endereço : Rua João Mendonça, 505, 4464-503 Senhora da Hora, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; peixe; produtos de charcutaria; óleos comestíveis; azeite; conservas à base de carne, 

peixe, aves; refeições preparadas e pré-preparadas à base de carne, peixe, aves e legumes; 

ovos; marmeladas; produtos lácteos; produtos alimentares enlatados à base de carne, peixe, 

aves, legumes e fruta; pickles; caldos; sopas; doces de frutas para barrar; geleias de fruta 

para barrar; gelatina alimentar; frutos secos; frutos cristalizados; margarinas; batatas fri-

tas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119367 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Modelo Continente Hipermercados, S.A.

 地址 Endereço : Rua João Mendonça, 505, 4464-503 Senhora da Hora, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; açucar; preparações feitas de cereais; molhos; especiarias; arroz; farinhas; massas ali-

mentícias; sal; vinagre; mostardas; bolos; pudins; gelados; preparações aromáticas (para a 

alimentação); fermentos; tostas; pão; biscoitos; bolachas; tabletes de chocolate; bombons de 

chocolate; chocolate em pó; cacau; chã; caramelos; mel; produtos de confeitaria, pastelaria 

e padaria; tartes, pizzas congeladas; massas congeladas para culinária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119368 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Modelo Continente Hipermercados, S.A.

 地址 Endereço : Rua João Mendonça, 505, 4464-503 Senhora da Hora, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas e hortícolas; sementes e alimentos para animais; azeitonas frescas, ceva-

da, frutas e legumes frescos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119433 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : 香港工業總會

   Federation of Hong Kong Industries

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長裕街8號億京廣場31樓

   31st Floor, Billion Plaza, 8 Cheung Yue Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Alimentos de snack à base de cereais; hambúrgueres de queijo [sanduíches]; chips [produtos 

de cereais]; empadas; pizzas; quiches; bolos de arroz; sanduíches; «spring rolls»; sal de co-
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zinha; caril [especiarias]; caril [especiarias]; essências para produtos alimentares, excepto 

essências etéreas e óleos essenciais; aromas, com excepção dos óleos essenciais, para bolos / aromas, 

com excepção dos óleos essenciais, para bolos; aromas, com excepção dos óleos essenciais, 

para bebidas / aromas, com excepção dos óleos essenciais, para bebidas; aromas alimenta-

res, com excepção dos óleos essenciais / aromas alimentares, com excepção dos óleos es-

senciais; coulis de frutos [molhos]; pimentos [temperos]; sal para conservação de alimentos; 

molhos [condimentos]; temperos; algas [condimento]; vinagre; molhos para salada; ketchup 

[molho]; mostarda; molhos para massas alimentares; pesto [molho]; molho de soja; pasta 

de soja [condimento] / miso [condimento]; molho de tomate; decorações de chocolate para 

bolos; bolachas de água e sal; leite creme; panquecas; pudins; waffles; pão; pãezinhos; pão 

ralado; brioches; tostas; tortilhas; pão ázimo; biscoitos / bolachas; bolos; pão de gengibre; 

biscoitos de malte; produtos de pastelaria; bolachas de manteiga; petits fours [bolos]; tartes; 

rebuçados; decorações em açúcar para bolos; caramelos [doces]; pastilhas elásticas; barras 

de cereais; barras de cereais de alta proteína; mel; açúcar; coberturas para bolos [glacés]; 

gelados; gelo para refrescar, natural ou artificial; gelo para refrescos; gelos comestíveis; 

café artificial; bebidas à base de chocolate; bebidas à base de cacau; café; bebidas de café 

com leite; bebidas à base de café; chá gelado; chá; bebidas à base de chá; preparações de 

cereais; massas alimentares; matérias ligantes para salsichas; talharim / fita aletria [massas 

com ovos]; esparguete; aletria [talharim]; aveia esmagada; aveia descascada; flocos de aveia; 

alimentos à base de aveia; aveia; arroz; farinha de milho / papas de milho / farinha de mi-

lho / papas de milho; farinha / farinha; farinha de batata; farinha de soja; farinha de trigo; 

flocos de milho / flocos de milho; fermento em pó; pós para bolos (pastelaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119434 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : SOCIETE DES PRODUITS D’ARMAGNAC

 地址 Endereço : route de Cazaubon, 32800 Eauze, 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/119443 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



4766 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens para terceiros e assistência; serviços de guia turístico e outros serviços 

de informação sobre viagens, nomeadamente, aconselhamento e planeamento, relacionados 

com serviços de agência de viagens, disponíveis através de brochuras, panfletos, boletins 

informativos, materiais promocionais; arranjo de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119444 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino e de jogo; operação de casinos; fornecimento de instalações para casinos 

e jogos; planeamento para entretenimento de eventos especiais; eventos desportivos; servi-

ços de clube de saúde; clubes nocturnos; serviços de parques de diversão e serviços de par-

ques temáticos; produção de espectáculos; peças teatrais; espectáculos de palco e musicais, 

entretenimento dramático ou teatral; fornecimento de instalações para entretenimento e 

recreio; jogos de água; espectáculos na água; fornecimento de instalações para jogos de 

água e espectáculos na água; provisão de informação relacionada com jogo e entretenimen-

to através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119445 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel e pousadas; serviços de restaurante e bar; cafés; cafetarias; serviços de 

sala de estar pública; snack bares; provisão de banquetes para ocasiões especiais; provisão 

de instalações para convenções; provisão de instalações para exposições; provisão de infor-

mações relacionadas com alojamento, restaurantes e eventos especiais através da Internet; 

fornecimento de instalações para reuniões de negócios e convenções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119446 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens para terceiros e assistência; serviços de guia turístico e outros serviços 

de informação sobre viagens, nomeadamente, aconselhamento e planeamento, relacionados 

com serviços de agência de viagens, disponíveis através de brochuras, panfletos, boletins 

informativos, materiais promocionais; arranjo de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119447 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino e de jogo; operação de casinos; fornecimento de instalações para casinos 

e jogos; planeamento para entretenimento de eventos especiais; eventos desportivos; servi-

ços de clube de saúde; clubes nocturnos; serviços de parques de diversão e serviços de par-

ques temáticos; produção de espectáculos; peças teatrais; espectáculos de palco e musicais, 

entretenimento dramático ou teatral; fornecimento de instalações para entretenimento e 

recreio; jogos de água; espectáculos na água; fornecimento de instalações para jogos de 

água e espectáculos na água; provisão de informação relacionada com jogo e entretenimen-

to através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119448 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel e pousadas; serviços de restaurante e bar; cafés; cafetarias; serviços de 

sala de estar pública; snack bares; provisão de banquetes para ocasiões especiais; provisão 

de instalações para convenções; provisão de instalações para exposições; provisão de infor-

mações relacionadas com alojamento, restaurantes e eventos especiais através da Internet; 

fornecimento de instalações para reuniões de negócios e convenções.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119449 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens para terceiros e assistência; serviços de guia turístico e outros serviços 

de informação sobre viagens, nomeadamente, aconselhamento e planeamento, relacionados 

com serviços de agência de viagens, disponíveis através de brochuras, panfletos, boletins 

informativos, materiais promocionais; arranjo de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119450 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino e de jogo; operação de casinos; fornecimento de instalações para casinos 

e jogos; planeamento para entretenimento de eventos especiais; eventos desportivos; servi-

ços de clube de saúde; clubes nocturnos; serviços de parques de diversão e serviços de par-

ques temáticos; produção de espectáculos; peças teatrais; espectáculos de palco e musicais, 

entretenimento dramático ou teatral; fornecimento de instalações para entretenimento e 

recreio; jogos de água; espectáculos na água; fornecimento de instalações para jogos de 

água e espectáculos na água; provisão de informação relacionada com jogo e entretenimen-

to através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119451 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel e pousadas; serviços de restaurante e bar; cafés; cafetarias; serviços de 

sala de estar pública; snack bares; provisão de banquetes para ocasiões especiais; provisão 

de instalações para convenções; provisão de instalações para exposições; provisão de infor-

mações relacionadas com alojamento, restaurantes e eventos especiais através da Internet; 

fornecimento de instalações para reuniões de negócios e convenções.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119452 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino e de jogo; operação de casinos; fornecimento de instalações para casinos 

e jogos; planeamento para entretenimento de eventos especiais; eventos desportivos; servi-

ços de clube de saúde; clubes nocturnos; serviços de parques de diversão e serviços de par-

ques temáticos; produção de espectáculos; peças teatrais; espectáculos de palco e musicais, 

entretenimento dramático ou teatral; fornecimento de instalações para entretenimento e 

recreio; jogos de água; espectáculos na água; fornecimento de instalações para jogos de 

água e espectáculos na água; provisão de informação relacionada com jogo e entretenimen-

to através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119467 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : 湖南禦家匯科技股份有限公司

   Hunan Yujiahui Technology Stock Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國長沙高新開發區嶽麓西大道588號芯城科技園9棟1層101號

   No.101, 1/F, Xincheng Science and Technology Park, No.588 Yuelu Avenue West, High-

-tech Development Zone, Changsha City, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；潔膚乳液；香皂；非醫用洗浴製劑；非醫用沐浴鹽；香精油；美容面膜；香水；眉毛化妝

品；口紅；唇彩；指甲油；化妝粉；梳妝用顏料；化妝染料；皮膚增白霜；去斑霜；化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119471 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : TEO TONG WAH
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 地址 Endereço : No. 88, Jalan Abdul Rahman, 84000 Muar, Johor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；玩具；球拍；體育活動用球；體育活動器械；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除

外）；鍛煉身體器械；棋類；保護墊（運動服部件）；咬鈎傳感器（釣具）；運動用球；羽毛球；球

棒；羽毛球拍；球拍線；網球拍；鍛煉用固定自行車；體操器械；塑膠跑道；護腿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119485 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Tyco International Services GmbH

 地址 Endereço : Freier Platz 10, CH-8200 Schaffhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização de verificação, [supervisão], de salva-

mento e de ensino; aparelhos e instrumentos para condução, distribuição, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para gravação, trans-

missão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos de gra-

vação; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos que operam com moe-

da; caixas registadoras, máquinas de calcular; aparelhos de processamento de dados e har-

dware para computador e dispositivos periféricos para computadores; software de compu-

tador; sistemas de cablagem para computador; sistemas electromecânicos e peças e compo-

nentes correlacionados; conectores e sistemas de conexão; conectores eléctricos, compo-

nentes para conectores, especialmente para contentores; conexões para equipamento (co-

nexões de encaixe («plug-in»)); acoplamentos, conexões e junções; caixas de conector; com-

ponentes de sistemas de cablagem, em particular blocos de perfuração (barras para cone-

xões múltiplas); conectores macho («jacks») e fêmea («plugs»), cabos de conexão, painéis de 

conexão; fios e cabos, cabos de fibras ópticas, cabos subaquáticos, cabos de telecomunica-

ção, fibra óptica e cablagens, terminações de cabos condutores de electricidade; colares de 

transmissão não de metal; caixas para ligações à terra e protecções de cabos de alta tensão, 

acessórios para cabos de alta tensão para a indústria em instalações aéreas e subterrâneas, 

incluindo terminais externos banhados em óleo, terminais exteriores secos; cabos eléctri-

cos para instalações de iluminação; canais para cablagem eléctrica, cassetes para gestão de 

cabos de fibra óptica (cassetes de ligar e reproduzir («Plug and play»)), componentes de ca-

bos para melhorar a transmissão de sinais, em particular placas, bobinas divisórias, blocos, 

suportes, condutas de transmissão, anéis e clips, caixas para tomadas e painéis, e dispositi-

vos protectores de alta-tensão, equipamentos de comunicação, em particular conectores 

eléctricos macho («jacks»), conectores fêmea («plugs»), blocos, tiras para terminais, painéis 

de conectores, conectores para acoplamentos e cabos, repetidores de sinal, condicionado-

res de sinal, quadros de distribuição de comunicação, acopladores de fibra óptica, multiple-

xadores / desmultiplexadores de divisão de comprimento de onda de fibra óptica, módulos 

de conexão, módulos de interface, módulos de teste, módulos de desconexão, chassis de co-
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nexão e comutação, comutação («patching»); dispositivos para comutar e monitorizar fon-

tes de alimentação eléctrica; módulos de controlo para ligação e comutação, emuladores de 

linha de dados e monitores, kits de teste de transmissão, cartões de teste para interruptores 

de rede (PBX), controladores de comutação e controladores de redes, placas, cabos de co-

mutação, módulos de circuito cruzado de sinais digitais, placas de circuitos de transmissão 

de comutação, sub-quadros de sinalização, placas de ajuste de transmissão e bandas de de-

signação de conexão, equipamentos de teste para linhas privadas para a realização de tes-

tes em sistemas de comunicação que incluem módulos de teste, módulos de serviço, módu-

los de teste de sinal, bobinas de cabo, painéis eléctricos e gaiolas de cabos, em particular 

com a opção de oscilação, amplificação, atenuação e kits incluindo terminais, bobinas de 

repetição, terminais de conversores de sinal, relés de sinal, cabos com saídas, monitores al-

tifalantes, dispositivos de controlo para «buffers» de transmissão, dispositivos de controlo 

automático de nível, transformadores de pontes, geradores de impulso, impulsores exter-

nos, circuitos de retorno e dispositivos de controlo para placas de base de teste, vendido 

como unidade modular; aparelhos eléctricos utilizados como componentes de um sistema 

de teste de linha privada para a realização de testes em sistemas de comunicação, em parti-

cular módulos de teste, módulos de serviço, módulos de teste de sinal, bobinas de cabo, 

painéis eléctricos e gaiolas de cabo, em particular com a opção de oscilação, amplificação, 

atenuação e kits incluindo terminais, bobinas de repetição, terminais de conversores de si-

nal, relés de sinal, cabos com saídas, monitores altifalantes, dispositivos de controlo para 

«buffers» de transmissão, dispositivos de controlo automático de nível, transformadores de 

pontes, geradores de impulso, impulsores externos, circuitos de retorno e dispositivos de 

controlo para placas de base de teste, vendido como unidade modular; aparelhos eléctricos 

utilizados como componentes de um sistema de teste de linha privada para a realização de 

testes em circuitos de retorno, para controlar e testar linhas de comunicação de dois fios, 

que incluem um emissor e um receptor, vendido como uma unidade; aparelhos eléctricos 

utilizados como componentes de um sistema de teste de linha privada para a realização de 

testes em emissores e receptores, usados em sistemas de teste de circuitos de retorno, para 

controlar e testar linhas de comunicação de dois fios; aparelhos eléctricos utilizados como 

componentes de um sistema de teste de linha privada para a realização de testes em painéis 

de fusíveis; aparelhos eléctricos utilizados como componentes de um sistema de teste de li-

nha privada para a realização de testes em terminais usados em sistemas de monitorização 

de condições, para controlar e fornecer diagnósticos para telemetria e informações num 

sistema de rede de comunicação remoto, em particular monitores de terminais principais; 

aparelhos eléctricos usados como componentes de um sistema de teste de linha privada 

para a realização de testes em sistemas de monitorização de condições para controlar cir-

cuitos e fornecer diagnósticos para telemetria e informações num sistema de rede de comu-

nicação remoto, monitores de terminais principais vendidos como uma unidade; aparelhos 

eléctricos utilizados como componentes de um sistema de teste de linha privada para a rea-

lização de testes em amplificadores de distribuição de áudio; aparelhos eléctricos usados 

como componentes de um sistema de teste de linha de privada para a realização de testes 

em monitores altifalantes; aparelhos eléctricos utilizados como componentes de um siste-

ma de teste de linha privada para a realização de testes em sistemas de acesso de circuitos 

em série, para fornecer acesso a circuitos em série que incluem painéis de acesso a circuitos 

em série e painéis de controlo relacionados, vendidos como uma unidade; painéis de comu-

tação («patching»); componentes de aparelhos para comunicação e dispositivos de comuni-

cação, em particular de blocos terminais, pontes de confluência, painéis de tomadas, co-

nectores fêmea («jacks»), interruptores de transferência, cabos de acoplamento, conectores 

macho («plugs»), bobinas para telefones, bobinas de repetição, cabos de ligação, relés tele-

gráficas em estado sólido; carregadores de bateria, em particular carregadores de bateria 
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para aeronaves e carregadores de bateria para veículos industriais e de lazer; amperímetros 

para corrente contínua, transformadores; equipamentos de teste de linha privada para a re-

alização de testes em sistemas de comunicação que incluem módulos de acesso, módulos de 

selecção de linhas, módulos de sinal e/ou composição, módulos de teste e ohmímetros, ven-

didos como uma unidade, sensores de corrente, amplificadores magnéticos, filtros de difu-

são, monitores de velocidade para motores para monitorizar a velocidade de motores eléc-

tricos, unidades de energia eléctrica para fornecer uma fonte de alimentação a aparelhos 

eléctricos, em particular computadores; sistemas mecatrónicos, ou seja, combinações sinér-

gicas e sistemáticas de mecânica, electrónica e computação em tempo real, relés, dispositi-

vos de telecomunicação automóvel, relés de computadores industriais, aparelhos electróni-

cos, aparelhos eléctricos, em particular aparelhos eléctricos utilizados em relação com a 

indústria aeroespacial e indústria da defesa (excepto armamentos), com computação, elec-

trónica, ferramentas eléctricas, ferramentas de jardinagem, interruptores múltiplos, esta-

ções fixas, placas de rede, placas para computadores, sistemas de distribuição de energia 

eléctrica, incluindo sistemas de transporte ferroviário, rede de cablagem para edifícios, au-

tomóveis, transporte, em particular a respeito de todos os tipos de veículos aquáticos, aére-

os e terrestres particularmente aviões, automóveis, camiões, barcos, motocicletas, bicicle-

tas, redes de telecomunicações, motores industriais, iluminação, ferramentas para máqui-

nas e equipamento de monitorização de produção, aquecimento, ventilação e ar condicio-

nado, componentes para sistemas de segurança, instrumentação e equipamentos médicos, 

bem como em relação a dispositivos de auxílio à mobilidade e dispositivos de diagnóstico 

médico e dispositivos de transporte ferroviário; terminais; junções, tomadas de suporte 

para chips; circuitos lineares, digitais, analógicos, electrónicos, eléctricos; circuitos em 

ponte; circuitos integrados; adaptadores eléctricos, adaptadores híbridos; sensores, senso-

res magnéticos, sensores de radar, sensores indutivos; sensores de gás; componentes sem-

-fio («wireless») e subsistemas; antenas; sistemas aéreos; receptores de som e vídeo; recep-

tores de GPS; placas de circuito; caixas de distribuição eléctrica; bandas eléctricas multicir-

cuito; monitores sensíveis ao toque, computadores tácteis, ecrãs interactivos; monitores 

para computadores; molduras de monitor de computador, nós de rede de computadores, in-

terruptores e direccionadores; aparelhos para redes de computadores; aparelhos para ligar 

os computadores em rede, aparelhos para protecção de computadores contra problemas de 

fornecimento de energia eléctrica; itens destinados unicamente ao uso em condutas de ca-

blagem para computador, itens destinados unicamente ao uso de cabos de apoio para com-

putador, comandos de emergência para computadores; instalações de computadores de in-

terconexão de dados de banda larga; componentes electrónicos para computadores; instala-

ções de computadores em fibra óptica para uso em computadores; componentes de cone-

xões («plug-in») para modems de computadores; equipamentos de processamento eléctrico, 

ou seja, conectores entre fios e placas, placas e placas, cabos e placas e cabos e cabos; indu-

tores, indicadores de alta corrente, indicadores de vento em cabos, bobinas, indicadores de 

alta corrente, indicadores de núcleo de tambor, bobina indutora de cabo blindado, bobina 

indutora não blindada, indutores eléctricos; elementos magnéticos do protocolo LAN; mó-

dulos magnéticos; resistores; resistências, eléctricas; comutadores; interruptores eléctricos; 

cartões com chip; produtos de fibra óptica, produtos eletro-ópticos; conjuntos de placas de 

circuito para vários conectores; inter-conexões de conjuntos de placas de circuito para vá-

rios conectores; atenuadores; multiplexadores; amplificadores; sistemas de comunicação de 

dados; bainhas termoretrácteis; filtros, filtros de linha eléctrica; filtros de sinal, duplexado-

res; capacitores; transformadores; acopladores, baterias; terminais de bateria; produtos de 

microondas, circuitos misturadores, moduladores de frequência; conversores; dissipadores 

de calor; dissipadores de calor destinados a aparelhos electrónicos; dispositivos de medi-

ção; controladores; etiquetas de identificação de frequência de rádio para identificação por 
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rádiofrequência (RFID), dispositivos de protecção contra curto-circuitos; interruptores 

eléctricos, fusíveis; sistemas de radar; componentes de rádiofrequência (RF); armários 

para altifalantes, caixas de interruptores (electricidade), caixas de distribuição (electricida-

de), armários destinados a computadores; bainhas termo-retrácteis e seus invólucros; com-

ponentes eléctricos e electrónicos para identificação e rotulagem; painéis electrónicos e 

eléctricos; painéis de fibra óptica; rádios; acessórios para rádios; conversores, eléctricos; te-

clados; monitores; sistemas de ecrã táctil, ou seja, monitores sensíveis ao toque, monitores 

de ecrã táctil, teclados de computador, computadores de ecrã táctil, componentes electró-

nicos para a tecnologia de ecrã táctil, em particular micro-controladores e acessórios elec-

trónicos, particularmente fitas magnéticas ou leitores de cartão de crédito, pequenos dispo-

sitivos com ecrã frontal, para uso com ecrãs sensíveis ao toque e computadores de ecrã tác-

til; mangas eléctricas, conectores eléctricos, espaçadores eléctricos, protectores contra pi-

cos de tensão, equipamentos eléctricos para aplicar tensão e ligação à terra; caixas de cone-

xão; armários de controlo eléctrico; indicadores de vibração; fusíveis eléctricos, díodos 

emissores de luz [LED]; equipamentos de telecomunicações, em especial blocos de termi-

nais para cabos para movimentação e isolamento; dispositivos de protecção eléctrica (ex-

cepto para isoladores) e contra picos de tensão para sistemas de telecomunicações e siste-

mas de telecomunicações de dados eléctricos e electrónicos; conectores, ou seja, protecto-

res contra picos de tensão, fusíveis, díodos para fusíveis, interruptores termo-protectores e 

varistores, sistemas de cabos para telecomunicações; divisores; divisores ópticos; caixas de 

parede multiusos; armários residenciais de parede e piso para ligações cabladas ou ópticas, 

equipamentos de computador, como entradas, interruptores, pontes, direccionadores («rou-

ters»), concentradores, repetidores e adaptadores de rede, equipamentos e componentes 

para uso na transmissão ou em dados, texto, vídeo, áudio e transferência de voz por banda 

larga, transmissão de rádio, transmissão por cabo, cabo coaxial, fios de cobre, fibra óptica, 

rádio, telefone, cabos de par trançado, fio, tecnologia de telecomunicações sem-fio e outra 

tecnologia de telecomunicações; software de computador para uso na utilização e gestão de 

sistemas de telecomunicações, em equipamentos e em comunicações sobre tais sistemas; 

conectores eléctricos de metal e conectores, acessórios para cabos para redes de distribui-

ção eléctrica, terminais eléctricos e junções, dispositivos de bloqueio eléctricos; controla-

dores de iluminação; sistemas de cabos para veículos, cablagens para veículos; controlos 

para LEDs; sistemas para cablagens eléctricas e conectores, acessórios para a distribuição 

de condutas de electricidade, dispositivos de gestão de cabos, linhas eléctricas; produtos 

acústicos, ou seja, ondas de superfície, ondas sónicas e ultrasónicas que se deslocam na su-

perfície de um monitor, sistemas de reconhecimento de impulsos de áudio, microfones de 

áudio; interfaces, como partes dos produtos acima mencionados; captores acústicos, em 

particular microfones de áudio, micro-controladores para reconhecimento táctil de ondas 

acústicas, software para reconhecimento táctil de ondas acústicas, aparelhos e instrumen-

tos ultra-som, raios ultravioleta (UV), infravermelhos e radiológicos para uso em laborató-

rio; aparelhos para uso laboratorial; aparelhos de laboratório para investigação científica; 

aparelhos científicos para fins de laboratório e de uso em laboratório; acessórios, peças e 

componentes para os produtos acima mencionados todos incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : «TE connectivity»: letras a branco com fundo rectangular laranja amarelado.
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[210] 編號 N.º : N/119496 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável 

com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas 

com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-

teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica, 

computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio 

electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop 

holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-
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vos para telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamen-

to global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo 

(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equi-

pamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de 

armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões 

de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, 

vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositi-

vos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões 

de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119497 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel e cartão; produtos de impressão; artigos para 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos 

de papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e 

artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com ex-

cepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem; caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119498 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited
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 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras 

classes; peles de animais, peles; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos, carteiras e carteiras, estojos, malas de viagem, 

bolsas; pastas para documentos; mochilas; sacos de compras; sacos para compras; correias 

de couro; boldriés de couro; cintos; bordões; carteiras para cartões de visita [porta-notas]; 

coleiras para animais ou animais de estimação; estojos para chaves; cordões feitos em cou-

ro ou imitações de couro; estojos para artigos de higiene; açaimos; sacos de escola; pegas 

para malas de viagem; malas de viagem; conjuntos de viagem; baús de viagem; capas para 

chapéus-de-chuva; pegas para chapéus-de-chuva; pegas para bengalas; bases para bengalas 

portáteis; correias para malas de viagem; sacos de praia; pastas para documentos; caixas 

e estojos, em couro, sacos de mão; correias em couro; bengala para alpinismo; estojos de 

música; sacos em rede para compras; mochilas de lona; sacos para escola; sacos, envelopes 

e bolsas de couro para embalagem; coberturas para mobílias (mobiliários) em couro ou 

imitações de couro; armações para sacos de mão; sacos a tiracolo para transportar bebés; 

sacos de compras com rodas; carteiras para cartões de crédito (carteiras); tudo incluído em 

Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119499 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; vestuário para bebés e crianças; rou-

pões de banho; sandálias e chinelas de banho; fatos de banho; calções de banho; vestuário 

de praia; cintos; suspensórios; boinas; babeiros, não em papel; boas [agasalhos para o pes-

coço]; corpetes [lingerie]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções para 

vestir; camisolas; palas de bonés; bonés [chapelaria]; toucas para duche; vestuário casual; 

chemisettes [peitilhos de camisa]; vestuário para ginástica; vestuário de couro e imitação 

de couro; casacos; sobretudos; protectores de colarinhos; colarinhos [vestuário]; combina-

ções [vestuário]; corselets; espartilhos [roupa interior]; trajes de máscaras; punhos; vestuá-

rio para ciclistas; vestuário para dança; colarinhos destacáveis; ceroulas [vestuário]; dress 

shields; roupões; tapa-orelhas [vestuário]; vestidos para festas de fantasia; fezzes; coletes 

para a pesca; abafos para os pés, não electricamente aquecidos; calçado; armações para 

chapéus [esqueletos]; vestidos; estolas de pele; peles [vestuário]; polainas, tiras para polai-

nas, cintos de ligas; gabardinas [vestuário]; cintas; luvas [vestuário]; chapéus; chapéus de 

papel [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; chapelaria para vestir; saltos e biqueiras 
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para calçado; capuzes [vestuário]; jaquetas [vestuário]; jaquetas acolchoadas [vestuário]; 

jerseys [vestuário]; camisolas [frentes de camisa]; roupa de malha [vestuário]; vestuário de 

senhora; enxovais [vestuário]; roupa para o corpo [peças de roupa]; forros pronto-a-vestir 

[partes de vestuário]; librés; manípulos; mantilhas; máscaras para dormir; vestuário de 

homem; mitras [chapéus]; mitras [chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; ves-

tuário para motoristas; regalos [vestuário]; fraldas de matérias têxteis (fraldas); gravatas; 

lenços para o pescoço; roupa de noite, roupa de exterior; macacões; casacos compridos; 

calças; vestuário de papel; pelerines; capas; saiotes; lenços de bolso; bolsos para vestuário; 

pullovers; pijamas; vestuário para a chuva; roupa pronto-a-vestir; roupões de banho; sáris; 

faixas para vestir; lenços de pescoço; xailes; peitilhos de camisa; encaixes de camisa; ca-

misas; agasalhos para os ombros; camisolas de alças; saias; solidéus; combinações [roupa 

interior]; guarda-pós; polainas; fatos para a neve; peúgas, meias e hoisery, incluindo meias-

-calça e panty hose; vestuário desportivo e vestuário para fazer desporto; tachas, espigões e 

acessórios de metal para calçado; fatos; viseiras para o sol; suspensórios; roupa interior ab-

sorvente da transpiração [roupa interior]; malhas; fatos de banho; teddies [roupa interior]; 

t-shirts; meias-calça; togas; cartolas; faixas para calças; turbantes; roupa interior; roupa 

interior anti-transpiração; cuecas; roupas de baixo; roupas de baixo anti-transpiração; uni-

formes; gáspeas para calçado; véus [vestuário]; coletes; viseiras [chapelaria]; coletes; roupa 

impermeável; orlas para botas e sapatos, calcanhares, solas, solas interiores/palmilhas, 

dispositivos antiderrapantes para calçado; fatos para esqui aquático; toucas; faixas para os 

pulsos [vestuário]; calcinhas; camisolas interiores para desporto; acessórios para todos os 

produtos supracitados; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119500 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de natal; 

figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de brincar; jogos de 

tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bo-

necas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar com bonecas; mah-jong; skates 

(pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; ursos de pelú-

cia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão electrónicos, sem ser os concebidos 

para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico 

e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem utilizadas com recep-

tores de televisão; brinquedos; jogos de acção de perícia; bonecos articulados e acessórios 

para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crianças; con-

juntos de badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de ba-

sebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; 

blocos de construção para crianças; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer 
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bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de jogos de xadrez; cosméticos de brin-

car para crianças; meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; móbiles para berços; 

brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; 

equipamento vendido em unidades para jogar cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; 

luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electróni-

cos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de papel; 

truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a 

forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de salão; lembranças para festas sob 

a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; 

marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos 

de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos com alvos; bolas de 

ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brincar; trotinetas 

para brincar; carros de brincar; «kits» para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; brinquedos de corda; brin-

quedos com piões e discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel para festas; ma-

rionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; máquinas de lançamento de bolas; más-

caras (brinquedos); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; todos incluídos 

na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119501 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-
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sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 
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de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119502 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited
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 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agên-

cia para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119503 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

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

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 
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de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119504 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39
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[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com via-

gens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 

relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-

gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 

base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; trans-

porte por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão 

exploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de 

aviação, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos arma-

zenados electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda 

postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem 

de navios; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de 

mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadei-

ras de rodas; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou 

leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing 

de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamen-

to para veículos;  exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou 

acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domés-

ticos; recolha de resíduos e lixos industriais; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119505 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de 

negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação 

empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 

radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 
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e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinemato-

gráficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de pro-

gramas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo 

de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpre-

tação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento 

de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo 

salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de inter-

pretação; programas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de 

educação e formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de 

lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119506 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 
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de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de 

segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de 

autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenti-

cação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de da-

dos electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação 

em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com 

base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; arma-

zenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119507 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quar-

tos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis, 

motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de 

cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante; 

serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços presta-

dos por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-

-bares, «coffee shops», e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e 

refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para 

acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento 

de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes, 

turistas, reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de 

alojamento [bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para 

a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação 

de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; ser-

viços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços 

de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-

-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos 

e bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (take-away) e entrega; balcões 

de venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de 

alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informáti-

ca ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de 

restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Inter-

net ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; servi-

ços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119508 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited
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 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119560 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/18

[730] 申請人 Requerente : 光栄特庫摩遊戲有限公司

   KOEI TECMO GAMES CO., LTD. (KABUSHIKI KAISHA KOEI TECMO GAMES)

 地址 Endereço : 日本国神奈川県横浜市港北區箕輪町1-18-12

   1-18-12 Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-8503 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos online; fornecimento de aplicativos de jogos para dispositivos portáteis; 

serviços de provisão de jogos online para redes sociais; serviços de provisão de jogos online 

através de comunicações via telemóveis; provisão de informação relacionada com jogos on-

line.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119561 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/18

[730] 申請人 Requerente : 光栄特庫摩遊戲有限公司

   KOEI TECMO GAMES CO., LTD. (KABUSHIKI KAISHA KOEI TECMO GAMES)
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 地址 Endereço : 日本国神奈川県横浜市港北區箕輪町1-18-12

   1-18-12 Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-8503 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos online; fornecimento de aplicativos de jogos para dispositivos portáteis; 

serviços de provisão de jogos online para redes sociais; serviços de provisão de jogos online 

através de comunicações via telemóveis; provisão de informação relacionada com jogos on-

line.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119587 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : Sierra Healthstyles, LLC

 地址 Endereço : 5000 E. Via Estancia Miraval Tucson, Arizona 85739, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Realização de «workshops», seminários e palestras nos domínios da gestão do stress, auto-

descoberta, saúde e bem-estar do corpo, mente e espírito, manutenção da forma física, nu-

trição, culinária, bem-estar, vitalidade, crescimento pessoal, ioga, meditação, e distribuição 

de materiais de curso relacionados com isso; fornecimento de instalações para a manuten-

ção da forma física, exercício físico e recreação; fornecimento de instalações para «health 

clubs»; instrução e consultadoria em matéria de manutenção da forma física; fornecimento 

de filmes e programas televisivos não descarregáveis através de um serviço de vídeo a pedi-

do; produção de programas de rádio e televisão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119588 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : Sierra Healthstyles, LLC

 地址 Endereço : 5000 E. Via Estancia Miraval Tucson, Arizona 85739, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis em estâncias turísticas e de alojamento, serviços de restaurantes e bares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119589 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : Sierra Healthstyles, LLC
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 地址 Endereço : 5000 E. Via Estancia Miraval Tucson, Arizona 85739, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de tratamentos de saúde, beleza e spa, nomeadamente massagens, envoltórios cor-

porais, tratamentos faciais, tratamentos de esfoliação, tratamentos de depilação, tratamen-

tos de depilação corporal e facial, tratamentos de sauna e hidroterapia, tratamentos térmi-

cos, tratamentos de aromaterapia, manicura, pedicura e tratamentos do couro cabeludo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119605 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : Geneve Holdings Sdn. Bhd.

 地址 Endereço : No 8, Jalan, S.B.C. 8, Taman Sri Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan, 

Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, instrumentos de relojoaria, nomeadamente relógios, relógios de pulso, 

peças de relógios de parede e mesa e relógios e acessórios para relógios de parede e mesa e 

relógios não incluídos noutras classes, relógios de parede e mesa e outros instrumentos cro-

nométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios), aparelhos para cronómetros desportivos, 

aparelhos e instrumentos para medição e indicação do tempo não incluídos noutras clas-

ses; mostradores (relógios de parede e mesa e relojoaria), estojos para relógios de parede e 

mesa, ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria), estojos para relógios, 

estojos para relógios (para oferta) e caixas para artigos de joalharia (para oferta).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119729 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/25

[730] 申請人 Requerente : Daniel Wellington AB

 地址 Endereço : Vasagatan 12, 111 20 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de sol; viseiras (artigos ópticos); óculos; estojos e malas adaptados para óculos de 

sol, viseiras (artigos ópticos) e óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119730 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/25

[730] 申請人 Requerente : Daniel Wellington AB
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 地址 Endereço : Vasagatan 12, 111 20 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou capeados com os mesmos, 

não incluídos noutras classes; pulseiras para relógios; joalharia; joalharia esmaltada; jo-

alharia de âmbar; relógios despertadores; relojoaria e instrumentos cronométricos; pon-

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

mostradores (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismo de relógio; cronógrafos 

(relógios); armações para relógios de parede e relojoaria; mecanismos para relógios de pa-

rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119731 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/25

[730] 申請人 Requerente : Daniel Wellington AB

 地址 Endereço : Vasagatan 12, 111 20 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de retalho relacionados com joalharia; serviços de retalho relacionados com mo-

biliário; serviços de vendas a retalho relacionados com sabonetes, artigos de perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, preparados para o cuidado do cabelo e preparações para o 

cuidado da pele; vendas a retalho de artigos de ginástica e desporto; vendas a retalho de 

relojoaria e instrumentos cronométricos; agências de importação-exportação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119808 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : 維美源素國際有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍美孚新邨蘭秀道7號7座13樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；香料；香精油；香皂；護膚用化妝劑；美容面膜；化妝洗液；身體潤膚乳；護髮素；潤髮

乳；噴髮膠；洗髮液；髮蠟；化妝劑；非醫用洗浴製劑；非醫用沐浴鹽；沐浴露；個人或動物用除

臭劑；防汗皂；清潔製劑；洗潔精；牙膏；洗衣用織物柔順劑；浮石；香；空氣芳香劑；洗面奶；

防皺霜；去斑霜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119809 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : Kracie Foods, Ltd.
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 地址 Endereço : 20-20, Kaigan 3-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Produtos de confeitaria; pão e brioches; misturas de confeitaria instantâneas; misturas para 

gelados; misturas para sorvetes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119810 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119811 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119812 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : CVL Cosmetics S.A.

 地址 Endereço : Place du Port 1, Morges, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119813 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : Altera Corporation

 地址 Endereço : 101 Innovation Drive, San Jose, California 95134, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Semicondutores, circuitos integrados, dispositivos lógicos programáveis, e microprocessa-

dores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119814 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : Altera Corporation

 地址 Endereço : 101 Innovation Drive, San Jose, California 95134, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Semicondutores, circuitos integrados, dispositivos lógicos programáveis, e microprocessa-

dores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119815 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : Altera Corporation

 地址 Endereço : 101 Innovation Drive, San Jose, California 95134, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Circuitos integrados de silícios de óxidos metálicos (CMOS) complementares configuráveis 

pelo utilizador para aplicações lógicas programáveis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119817 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : KIKU-MASAMUNE SAKE BREWING CO., LTD.

 地址 Endereço : 7-15, Mikage-Honmachi 1-chome, Higashinada-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); saqué; licores; bebidas destiladas; bebidas 

espirituosas; álcool de arroz; vinhos; gin; aguardente; uísque; rum; vodka.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119818 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : KIKU-MASAMUNE SAKE BREWING CO., LTD.

 地址 Endereço : 7-15, Mikage-Honmachi 1-chome, Higashinada-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); saqué; licores; bebidas destiladas; bebidas 

espirituosas; álcool de arroz; vinhos; gin; aguardente; uísque; rum; vodka.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119849 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos e «software» para telemóveis, telefones inteligentes, assistentes pesso-

ais digitais ou computadores (incluindo programas e «software» descarregáveis); «softwa-

re» de aplicação; programas e «software» de computadores; programas de jogos e «softwa-

re» para consolas de jogos de vídeo; ficheiros de música e áudio descarregáveis através da 

internet; ficheiros de imagens fixas, filmes de animação e filmes cinematográficos descar-

regáveis através da «internet»; dados de áudio pré-gravados; dados de vídeo pré-gravados; 

publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119850 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de anúncios em telemóveis, telefones inteligentes, assistentes pessoais digi-

tais ou computadores através da «internet»; fornecimento de espaços publicitários numa 

«website» «online» para telemóveis, telefones inteligentes, assistentes pessoais digitais ou 

computadores; serviços de publicidade e promocionais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119851 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de jogos «online» através de telemóveis, telefones inteligentes, assistentes 

pessoais digitais ou computadores; fornecimento de informação sobre jogos «online»; 

fornecimento de publicações electrónicas; condução e organização de concursos e outros 

eventos de entretenimento na área dos jogos «online»; produção e distribuição de pro-

gramas de televisão de animação; produção de vídeos ou filmes de animação para fins de 

entretenimento; serviços de entretenimento; serviços de informação sobre entretenimento; 

serviços educativos na área de jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119852 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos e «software» para telemóveis, telefones inteligentes, assistentes pesso-

ais digitais ou computadores (incluindo programas e «software» descarregáveis); «softwa-

re» de aplicação; programas e «software» de computadores; programas de jogos e «softwa-

re» para consolas de jogos de vídeo; ficheiros de música e áudio descarregáveis através da 

internet; ficheiros de imagens fixas, filmes de animação e filmes cinematográficos descar-

regáveis através da «internet»; dados de áudio pré-gravados; dados de vídeo pré-gravados; 

publicações electrónicas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119853 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de anúncios em telemóveis, telefones inteligentes, assistentes pessoais digi-

tais ou computadores através da «internet»; fornecimento de espaços publicitários numa 

«website» «online» para telemóveis, telefones inteligentes, assistentes pessoais digitais ou 

computadores; serviços de publicidade e promocionais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119854 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de jogos «online» através de telemóveis, telefones inteligentes, assistentes 

pessoais digitais ou computadores; fornecimento de informação sobre jogos «online»; 

fornecimento de publicações electrónicas; condução e organização de concursos e outros 

eventos de entretenimento na área dos jogos «online»; produção e distribuição de pro-

gramas de televisão de animação; produção de vídeos ou filmes de animação para fins de 

entretenimento; serviços de entretenimento; serviços de informação sobre entretenimento; 

serviços educativos na área de jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119855 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos e «software» para telemóveis, telefones inteligentes, assistentes pesso-

ais digitais ou computadores (incluindo programas e «software» descarregáveis); «software» 
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de aplicação; programas e «software» de computadores; programas de jogos e «software» 

para consolas de jogos de vídeo; ficheiros de música e áudio descarregáveis através da inter-

net; ficheiros de imagens fixas, filmes de animação e filmes cinematográficos descarregáveis 

através da «internet»; dados de áudio pré-gravados; dados de vídeo pré-gravados; publica-

ções electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119856 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de anúncios em telemóveis, telefones inteligentes, assistentes pessoais digi-

tais ou computadores através da «internet»; fornecimento de espaços publicitários numa 

«website» «online» para telemóveis, telefones inteligentes, assistentes pessoais digitais ou 

computadores; serviços de publicidade e promocionais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119857 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/02

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de jogos «online» através de telemóveis, telefones inteligentes, assistentes 

pessoais digitais ou computadores; fornecimento de informação sobre jogos «online»; 

fornecimento de publicações electrónicas; condução e organização de concursos e outros 

eventos de entretenimento na área dos jogos «online»; produção e distribuição de pro-

gramas de televisão de animação; produção de vídeos ou filmes de animação para fins de 

entretenimento; serviços de entretenimento; serviços de informação sobre entretenimento; 

serviços educativos na área de jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119874 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/03

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.
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 地址 Endereço : 中國台灣台北市信義區基隆路一段200號23樓

   23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦硬體、電腦軟體、電視遊樂器軟體、手機遊戲軟體、從網際網路下載之遊戲程式、錄有影音

之資料載體、錄有電腦遊戲程式之光學資料載體、電子出版品、滑鼠墊、可下載之手機鈴聲、從

網際網路下載之音樂、可下載之影音檔案、從網際網路下載之圖片、從網際網路下載之影片、

影音光碟、光碟、錄影帶、唱片、已錄之唱片、錄音帶、電影片、動畫片、卡通片、智慧卡、從網

際網路下載之書籍、眼鏡、電視影片、晶片、光碟盒、影像記錄器具、手機殼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119875 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/03

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市信義區基隆路一段200號23樓

   23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙製杯盤墊；筆記本；卡片；明信片；書籤；貼紙（文具）；海報；書籍；印刷出版物；漫畫書；照

片（印製的）；包裝用紙袋或塑膠袋；文具；辦公桌用書寫墊；護照夾；識別證夾；膠帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119876 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/03

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市信義區基隆路一段200號23樓

   23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育、籌辦教育或娛樂競賽、各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、書籍出租、雜誌出

租、影片發行、唱片發行、除廣告片外的影片製作、影音載體租賃、劇本編寫服務、戲劇製作、

表演節目製作、提供線上音樂欣賞服務、提供不可下載之線上音樂、提供線上影片欣賞服務、

提供不可下載之線上錄影節目、影片錄影片碟影片之製作、舞台劇演出、藝人表演服務、娛樂、

娛樂資訊、休閒活動資訊、提供線上遊戲服務（由電腦網路）、現場表演、遊樂園、兒童樂園、為

藝術家提供模特兒、圖書館、電動玩具遊樂場、虛擬實境遊戲場、安排及舉行會議、籌辦文化或

教育目的之展覽、電視娛樂節目之策劃製作、畫廊。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119877 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/03

[730] 申請人 Requerente : 黎志豪

   Lai Chi Hou

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街154號栢威大廈第一座4樓F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙及灰黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/119878 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/03

[730] 申請人 Requerente : 黎志豪

   Lai Chi Hou

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街154號栢威大廈第一座4樓F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙及灰黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/119879 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/03

[730] 申請人 Requerente : 黎志豪

   Lai Chi Hou

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街154號栢威大廈第一座4樓F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開

發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙及灰黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/119881 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/03

[730] 申請人 Requerente : Sea World LLC
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 地址 Endereço : 9205 South Park Center Loop, Suite 400, Orlando, Florida 32819, United States of Ameri-

ca

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de viagens; servi-

ços de viagens; serviços de planeamento de férias; organização de passeios turísticos e ex-

cursões; organização de cruzeiros; serviços de informação de viagens e passeios turísticos; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de viagens para a organização de via-

gens e admissão em parques de diversão; organização e mediação de viagens; provisão de 

vendas «online» de bilhetes; reserva «online» de pacotes de «vouchers»; reserva «online» 

de pacotes de «vouchers» para hotéis, viagens e parques de diversão; serviços de transporte 

e serviços de informação sobre transportes; reserva «online» de transportes; serviços de 

estacionamento; aluguer de bicicletas, carrinhos de bebé, cadeiras de rodas e outros veí-

culos; serviços de armazenamento; fornecimento de uma base de dados «online» na área 

de viagens; fornecimento de um «website» na área de viagens; serviços de ajuda a animais; 

fornecimento de um «website» na área de ajuda a animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119882 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)

 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119883 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[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 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

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

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, 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; CDs, 
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DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; cai-

xas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, compu-

tadores; programas de computador; extintores; filmes cinematográficos de comédia, drama, 

acção, aventuras e/ou animação, e filmes cinematográficos para difusão televisiva de comé-

dia, drama, acção, aventuras e/ou animação; discos pré-gravados de áudio e vídeo e discos 

versáteis digitais com música, comédia, drama, acção, aventura e/ou animação; filmes 

e programas de televisão descarregáveis de comédia, drama, acção, aventuras e/ou ani-

mação; diários electrónicos; tapetes para ratos; publicações electrónicas (descarregáveis); 

«software» de computadores interactivo; programas de jogos de computador e de vídeo; 

«software» interactivo de jogos de computador; «software» de jogos de computador para 

uso em telefones móveis e celulares; programas de jogos de computador descarregáveis; 

toques telefónicos; clipes de filmes, música e jogos electrónicos descarregáveis através da 

internet e de dispositivos sem fios; consolas para uso com receptores de televisão; ímanes 

decorativos; óculos de sol, óculos e estojos para os mesmos; capas para telefones móveis; 

estojos para telefones móveis; partes e acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119884 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[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 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; deco-

rações para árvores de natal; brinquedos e artigos de desporto, incluindo jogos e artigos 

para brincar, nomeadamente figuras de acção e acessórios para as mesmas; brinquedos de 

pelúcia; equipamento vendido como uma unidade para jogos de cartas; veículos para brin-

car; bonecas; discos voadores; unidade de jogos portátil; equipamento de jogos vendido 

como uma unidade para jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos manipuladores, jogos de 

salão, jogos de computador do tipo de jogos de salão, jogos-alvo do tipo de jogos de acção; 

aparelhos de jogos de vídeo de suporte vertical; jogos de quebra-cabeças e manipulativos; 

brinquedos para brincar na banheira; brinquedos de passeio; pranchas de patins; patins de 

gelo; brinquedos de esguichar água; bolas, nomeadamente bolas de recreio, bolas de fute-

bol, bolas de beisebol, bolas de basquetebol, luvas de beisebol; bóias de natação para uso 

recreativo; pranchas de natação para batimento de pernas para uso recreativo; pranchas de 

surf, pranchas de natação para uso recreativo; barbatanas para natação; utensílios de cozi-

nha para brincar; brinquedos com mealheiros incorporados; globos de neve para brincar; 

ornamentos não-comestíveis para árvores de natal; aparelhos de diversão de salões de jo-

gos apenas para uso com receptores de televisão; consolas de jogos electrónicos portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119885 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS
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 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços de en-

tretenimento, nomeadamente serviços na natureza de comédia ao vivo, filmes cinemato-

gráficos de drama e/ou de animação; serviços de entretenimento, nomeadamente serviços 

de programas de televisão de comédia ao vivo, drama e/ou animação; produção de filmes 

cinematográficos de comédia ao vivo, de drama e/ou de animação; produção de programas 

de televisão de comédia ao vivo, drama e/ou animação; produção de actuações teatrais ani-

madas e ao vivo; serviços de entretenimento, nomeadamente espetáculos e/ou filmes pré-

-gravados; parques de diversões; passeios de parques de diversões; serviços de entreteni-

mento fornecidos através de uma rede global de computadores; serviços de entretenimento 

apresentando clipes de filmes, fotografias e outros materiais multimídia através de um sítio 

na rede internet; fornecimento de informação sobre, e entretenimento real, através de uma 

rede global de comunicações caracterizada por programas ao vivo, de comédia, de drama 

e de animação; condução de concursos on-line; serviços de entretenimento nomeadamente 

fornecimento de uso temporário de jogos interactivos não-descarregáveis; jogos electróni-

cos fornecidos através de uma rede global de computador; fornecimento de publicações on-

-line; publicação on-line de livros e jornais electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119886 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : 彥基投資發展有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路429號3樓301-302室南灣商業中心 

 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 : 綠色，紅色，黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/119887 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : David Siu

 地址 Endereço : 澳門嘉思欄金麗閣二座6D

   Est. De S. Francisco 18-26 Kam Lai Kuck 6, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑/白（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/119892 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : GENEVA LABORATORIES LIMITED

 地址 Endereço : Palm Grove House, Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119893 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Products S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Baterias para cigarros eletrónicos; baterias para dispositivos eletrónicos usados para aque-

cer tabaco, carregadores para dispositivos eletrónicos usados para aquecer o tabaco; carre-

gadores USB para dispositivos eletrónicos usados para aquecer o tabaco; carregadores de 

automóveis para cigarros eletrónicos; carregadores de automóveis para dispositivos usados 

para aquecer o tabaco; carregadores de baterias para cigarros eletrónicos.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119894 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Products S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

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

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Vaporizadores electrónicos, excepto cigarros electrónicos; aparelhos para aquecer líquidos; 

aparelhos para gerar vapor.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119895 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Products S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Vaporizador com fio para cigarros electrónicos e dispositivos electrónicos para fumar; ta-

baco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, taba-

co para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de 

mascar, rapé (tabaco), «kretek» (tabaco), «snus» (tabaco), sucedâneos do tabaco (não para 

uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, fil-

tros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso 

para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos; paus de tabaco; produtos de tabaco destinados 

a serem aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou tabaco 

a fim de libertar aerossóis contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de nicotina 

para uso em cigarros electrónicos; dispositivos electrónicos para fumar; cigarros eletróni-

cos; cigarros electrónicos para uso como substitutos dos cigarros tradicionais; dispositivos 

electrónicos para a inalação de aerossóis contendo nicotina; dispositivos de vaporização 

oral para fumadores, produtos de tabaco e sucedâneos do tabaco; artigos de fumadores 

para cigarros electrónicos; peças e acessórios para os produtos atrás referidos incluídos na 

classe 34; extintores para cigarros e charutos aquecidos bem como paus de tabaco aqueci-

dos; cigarreiras eletrónicas recarregáveis.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119896 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Products S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça
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 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Baterias para cigarros eletrónicos; baterias para dispositivos eletrónicos usados para aque-

cer tabaco, carregadores para dispositivos eletrónicos usados para aquecer o tabaco; carre-

gadores USB para dispositivos eletrónicos usados para aquecer o tabaco; carregadores de 

automóveis para cigarros eletrónicos; carregadores de automóveis para dispositivos usados 

para aquecer o tabaco; carregadores de baterias para cigarros eletrónicos.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119897 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Products S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Vaporizadores electrónicos, excepto cigarros electrónicos; aparelhos para aquecer líquidos; 

aparelhos para gerar vapor.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119898 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Products S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Vaporizador com fio para cigarros electrónicos e dispositivos electrónicos para fumar; ta-

baco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, taba-

co para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de 

mascar, rapé (tabaco), «kretek» (tabaco), «snus» (tabaco), sucedâneos do tabaco (não para 

uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, fil-

tros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso 

para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos; paus de tabaco; produtos de tabaco destinados 

a serem aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou tabaco 
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a fim de libertar aerossóis contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de nicotina 

para uso em cigarros electrónicos; dispositivos electrónicos para fumar; cigarros eletróni-

cos; cigarros electrónicos para uso como substitutos dos cigarros tradicionais; dispositivos 

electrónicos para a inalação de aerossóis contendo nicotina; dispositivos de vaporização 

oral para fumadores, produtos de tabaco e sucedâneos do tabaco; artigos de fumadores 

para cigarros electrónicos; peças e acessórios para os produtos atrás referidos incluídos na 

classe 34; extintores para cigarros e charutos aquecidos bem como paus de tabaco aqueci-

dos; cigarreiras eletrónicas recarregáveis.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119900 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Bayer Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul e tons de amarelo.

[210] 編號 N.º : N/119901 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Bayer Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos médicos, equipamentos (gadgets) de inalação e difusão para fins 

médicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul e tons de amarelo.
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[210] 編號 N.º : N/119903 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Kabam Inc.

 地址 Endereço : 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, California 94107, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático para jogos; software interactivo para jogos; software informático para 

jogos para uso em dispositivos móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119904 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Kabam Inc.

 地址 Endereço : 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, California 94107, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente, provisão de jogos de computador on-line; ser-

viços de entretenimento, nomeadamente, provisão de uso temporário de jogos interactivos 

não descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119905 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY CREATION INC.

 地址 Endereço : Sunshine 60, 3-1-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-6025, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Armários para máquinas de jogos; armários para «slot machines»; máquinas de jogos de 

casino; máquinas recreativas, automáticas e com moedas; «slot machines» [aparelhos de 

entretenimento sem moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento para uso em salões 

de jogos; jogos do tipo de salões de jogos electrónicos [accionados por moedas ou fichas]; 

máquinas de jogos; máquinas de jogos de «pinball» verticais japonesas; máquinas portáteis 

de jogos electrónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de ginástica e de desporto; 

aparelhos de bilhar, tacos de bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, marcadores de 

bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, copos para dados, jogos de xadrez, jogos de damas, 

aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais domésticos, cera para esquis, equi-

pamento de pesca, bóias para pesca, redes para a recolha do peixe, linhas de pesca, canas 

de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; aparelhos electrónicos para o forneci-

mento de bolas para máquinas de «pinball»; «slot machines» para salões de «pachinko».

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119934 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Bases de maquilhagem (cosméticos); loções comuns; leite (cosméticos); cosméticos; prepa-

rações de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remover a maquilhagem; pre-

parações cosméticas para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para uso 

pessoal; panos ou toalhetes impregnados com loções cosméticas ou essências de beleza; 

algodão hidrófilo e cotonetes de algodão para fins cosméticos; perfumaria; sabões; artigos 

de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119935 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Estojos para bases de maquilhagem; utensílios cosméticos; utensílios de toilette; pentes; 

escovas de unhas; aparelhos para remoção da maquilhagem (não eléctricos); estojos de ar-

tigos de toilette; pulverizadores de perfume; caixas para pó compacto; escovas de cabelo; 

escovas cosméticas; pincéis de maquilhagem; borlas para pó de arroz; esponjas para higiene 

pessoal; esponjas para sombras de olhos; suportes para delineadores de olhos ou delinea-

dores de lábios; estojos para cremes cosméticos; estojos de toilette (preenchidos); distribui-

dores de aerossóis, não para uso medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119936 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Essências de beleza; loções comuns; leite (cosméticos); cosméticos; preparações de maqui-

lhagem; lápis cosméticos; preparações para remover a maquilhagem; preparações cosmé-

ticas para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para uso pessoal; panos 

ou toalhetes impregnados com loções cosméticas ou essências de beleza; algodão hidrófilo 

e cotonetes de algodão para fins cosméticos; perfumaria; sabões; artigos de higiene pesso-

al.

[540] 商標 Marca : 



4810 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

[210] 編號 N.º : N/119937 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Leite de limpeza para fins de toilette; loções comuns; leite (cosméticos); cosméticos; pre-

parações de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remover a maquilhagem; 

preparações cosméticas para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para 

uso pessoal; panos ou toalhetes impregnados com loções cosméticas ou essências de beleza; 

algodão hidrófilo e cotonetes de algodão para fins cosméticos; perfumaria; sabões; artigos 

de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119938 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Loções comuns; leite (cosméticos); cosméticos; preparações de maquilhagem; lápis cosmé-

ticos; preparações para remover a maquilhagem; preparações cosméticas para os cuidados 

da pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para uso pessoal; panos ou toalhetes impregna-

dos com loções cosméticas ou essências de beleza; algodão hidrófilo e cotonetes de algodão 

para fins cosméticos; perfumaria; sabões; artigos de higiene pessoal; leite para lavagem do 

rosto (cosméticos); produtos para a limpeza do rosto; sabões para o rosto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119939 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Loções leitosas (cosméticos); loções comuns; leite (cosméticos); cosméticos; preparações 

de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remover a maquilhagem; preparações 

cosméticas para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para uso pessoal; 

panos ou toalhetes impregnados com loções cosméticas ou essências de beleza; algodão hi-

drófilo e cotonetes de algodão para fins cosméticos; perfumaria; sabões; artigos de higiene 

pessoal.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119940 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Essências de beleza (cosméticos); loções comuns; leite (cosméticos); cosméticos; prepara-

ções de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remover a maquilhagem; prepa-

rações cosméticas para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para uso 

pessoal; panos ou toalhetes impregnados com loções cosméticas ou essências de beleza; 

algodão hidrófilo e cotonetes de algodão para fins cosméticos; perfumaria; sabões; artigos 

de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119941 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Loções comuns; leite (cosméticos); cosméticos; preparações de maquilhagem; lápis cosmé-

ticos; preparações para remover a maquilhagem; preparações cosméticas para os cuidados 

da pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para uso pessoal; panos ou toalhetes impregna-

dos com loções cosméticas ou essências de beleza; algodão hidrófilo e cotonetes de algodão 

para fins cosméticos; perfumaria; sabões; artigos de higiene pessoal; cremes para o rosto 

(cosméticos); cremes (cosméticos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119942 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Essências de beleza; loções comuns; leite (cosméticos); cosméticos; preparações de maqui-

lhagem; lápis cosméticos; preparações para remover a maquilhagem; preparações cosmé-



4812 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

ticas para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para uso pessoal; panos 

ou toalhetes impregnados com loções cosméticas ou essências de beleza; algodão hidrófilo 

e cotonetes de algodão para fins cosméticos; perfumaria; sabões; artigos de higiene pesso-

al.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119943 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cremes para os olhos (cosméticos); loções comuns; leite (cosméticos); cosméticos; prepa-

rações de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remover a maquilhagem; pre-

parações cosméticas para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para uso 

pessoal; panos ou toalhetes impregnados com loções cosméticas ou essências de beleza; 

algodão hidrófilo e cotonetes de algodão para fins cosméticos; perfumaria; sabões; artigos 

de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119944 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Essências de beleza; loções comuns; leite (cosméticos); cosméticos; preparações de maqui-

lhagem; lápis cosméticos; preparações para remover a maquilhagem; preparações cosmé-

ticas para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para uso pessoal; panos 

ou toalhetes impregnados com loções cosméticas ou essências de beleza; algodão hidrófilo 

e cotonetes de algodão para fins cosméticos; perfumaria; sabões; artigos de higiene pesso-

al.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119951 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : PPG Coatings (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : No. 289 RongLe Road East SongJiang, Shanghai China (PRC)

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Revestimentos [tintas], tintas, vernizes, lacas, conservantes de madeira, preparações de 

antiembaciamento para metais, corantes, mordentes, tintas de látex, produtos de protecção 

para metais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119952 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : PPG Coatings (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : No. 289 RongLe Road East SongJiang, Shanghai China (PRC)

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Revestimentos [materiais de construção], revestimentos betuminosos para coberturas, re-

vestimentos de betão à prova de fogo e materiais de construção, não metálicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119953 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : PPG Coatings (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : No. 289 RongLe Road East SongJiang, Shanghai China (PRC)

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Revestimentos [tintas], tintas, vernizes, lacas, conservantes de madeira, preparações de 

antiembaciamento para metais, corantes, mordentes, tintas de látex, produtos de protecção 

para metais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119954 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : PPG Coatings (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : No. 289 RongLe Road East SongJiang, Shanghai China (PRC)

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Revestimentos [materiais de construção], revestimentos betuminosos para coberturas, re-

vestimentos de betão à prova de fogo e materiais de construção, não metálicos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119957 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : 海南聚文銘貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國海南省海口市龍華區城西鎮仁里村20號一棟三層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；補藥；人用藥；膳食纖維；醫用營養食物；中藥成藥；營養補充劑；醫用營養品；醫

用藥膏；醫用或藥用珍珠層粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119958 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : 海南聚文銘貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國海南省海口市龍華區城西鎮仁里村20號一棟三層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療按摩；醫療保健；理療；健康諮詢；飲食營養指導；按摩；醫藥諮詢；保健站；藥劑師配藥服

務；醫療診所服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119959 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : 陳沈沂

   CHAN SHUM YI

 地址 Endereço : 香港旺角通菜街地下119號舖

   G/F., No. 119 Tung Choi Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 出入口代理服務；出入口批發飲料；出入口食品；市場推廣及廣告；連鎖店零售服務；食物飲品

批發和零售；市場營銷；特許經營的商業管理。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119960 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : The Wave (HK) Corporation Limited

 地址 Endereço : 8/F, China Paint Building, 1163 Canton Road, Prince Edward, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 企業管理協助；代理進出口服務；辦公機器和設備租賃；會計；企業審計；企業管理和組織諮

詢；企業管理諮詢；工商管理協助；市場研究；廣告；企業研究；專業企業諮詢；秘書服務；提供

商業和企業聯繫資訊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119961 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : The Wave (HK) Corporation Limited

 地址 Endereço : 8/F, China Paint Building, 1163 Canton Road, Prince Edward, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產租賃；不動產仲介；帳款代收；銀行業務；不動產估價；慈善基金募集；資本投資；擔保

服務；款項代收；財務評估；金融評估【保險、銀行、不動產】；金融管理；不動產管理；公寓房

屋經營管理；公寓租賃；金融諮詢；辦公室租賃【不動產】；資金贊助；網路銀行；藉由網站提供

金融資訊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119962 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : The Wave (HK) Corporation Limited

 地址 Endereço : 8/F, China Paint Building, 1163 Canton Road, Prince Edward, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 旅遊安排；運輸經紀；航空運輸；公共汽車運輸；貨車運輸；鐵路運輸；渡船運輸；河川運輸；

貨物包裝；貨物倉儲；貨物運送；倉儲資訊；運輸資訊；禮品包裝；駁船運輸服務；汽車出租；船

舶出租；停車場；車庫租賃；停車場租賃；交通工具租賃；倉庫租賃；以電子形式儲存資料或文

件載體的實體儲藏；全屬第39類。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119963 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : The Wave (HK) Corporation Limited

 地址 Endereço : 8/F, China Paint Building, 1163 Canton Road, Prince Edward, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 安排及舉行會議；籌辦教育或娛樂競賽；娛樂或教育俱樂部服務；娛樂資訊；娛樂票務代理服

務；體育教育；籌辦文化或教育目的之展覽；安排及舉行研討會；書籍出版；線上電子書籍及期

刊出版；全屬第41類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119964 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : 劉玠廷 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市汐止區大同路3段222號6樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 冷熱飲料店；餐廳；小吃店；冰果店；茶藝館；火鍋店；咖啡廳；咖啡館；啤酒屋；酒吧。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119965 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : 萊瑪精品有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市大同區重慶北路1段1之1號11樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 小皮夾；皮包；錢包；背包；書包；旅行包；（箱）；鑰匙盒（皮製）；用於裝化妝用品的手提包

（空的）；手提包；旅行包；帶輪購物袋；運動包；咭片盒（皮夾子）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119966 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : IT’S SKIN CO., LTD.

 地址 Endereço : (Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, the Republic of Korea
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 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a grosso de cosméticos, serviços de lojas de venda a retalho 

de cosméticos, serviços de agências de vendas de cosméticos, serviços de organização de 

vendas de cosméticos, serviços de lojas de venda a grosso de estojos de cosmética, serviços 

de lojas de venda a retalho de estojos cosméticos, serviços de lojas de venda a grosso de 

preparações cosméticas para o banho, serviços de lojas de venda a retalho de preparações 

cosméticas para o banho, serviços de lojas de venda a grosso de estojos para cosméticos 

(cheios) portáteis, serviços de lojas de vendas a retalho de estojos para cosméticos (cheios) 

portáteis, promoção de vendas relacionadas com beleza.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/119969 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

 地址 Endereço : No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso de veículos, peças estruturais e acessórios para os 

mesmos; concessionárias na área de veículos; promoção de venda para terceiros; compila-

ção de informação numa base de dados informática; sistematização de informação numa 

base de dados informática; serviços de publicidade e publicitários para veículos; serviços 

de agência de importação-exportação; fornecimento de informações sobre veículos terres-

tres, nomeadamente, informações sobre produtos de consumo e informação de comparação 

de preços; serviços de informação, nomeadamente, fornecimento de informação de com-

paração de preços na área de combustível; informações e aconselhamento comercias para 

consumidores (loja de aconselhamento ao consumidor); administração de programas de 

fidelidade para consumidores; organização de exposições para fins comerciais ou publicitá-

rios; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119970 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria commercial; serviços de publicidade, marketing e promoção; publi-

cidade e consultoria de marketing; promoção de bens e serviços de terceiros; condução de 

pesquisa de mercado; análises às respostas de publicidade e pesquisa de mercado; concep-

ção, criação, apresentação, produção e disseminação de publicidade e material publicitário 

para terceiros; serviços de planeamento dos meios de comunicação; administração dos 

programas de lealdade de consumidores; arranjo e condução de programas de incentivo 

para promover a venda de produtos e serviços; base de dados computorizada e gestão de 

documentos; serviços de processamento de dados; criação de índices de informação, sítios 

e outros recurso disponíveis numa rede global de computadores e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de informação, sí-

tios, e outros recursos disponíveis numa rede global de computador e outras redes electró-

nicas e de comunicação para terceiros; organização de conteúdos de informação fornecidos 

através de uma rede global de computador e outras redes electrónicas e de comunicação de 

acordo com as preferências dos usuários; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e redes globais de comunicação; serviços 

comerciais, nomeadamente a provisão de base de dados informáticas relacionadas com a 

compra e venda de uma variedade de produtos e serviços para terceiros; 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 relacionados com computadores, produtos electrónicos e de entretenimento, 

aparelhos de telecomunicação, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis, e ou-

tros electrónicos de consumo, software informático, e acessórios, periféricos, e estojos para 

transportar tais produtos, através da Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; demostração de produtos fornecidos em lojas e através de redes globais de 

comunicação e outros redes electrónicas e de comunicação; serviços de angariação de assi-

naturas, nomeadamente provisão de angariação de assinaturas para textos, dados, imagens, 

áudio, vídeo e conteúdo multimédia, fornecidos através da Internet e outras redes electró-

nicas e de comunicação; arranjo e condução de conferências comerciais e de negócios e 

trocas comerciais, espectáculos e exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119974 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

 地址 Endereço : No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; corretagem de 

seguros contra acidentes; corretagem de vendas a prestações; serviços de cartões de crédito 

e cartões multibanco; informação financeira; serviços de financiamento; emissão de cartões 

de crédito; avaliação de automóveis usados; seguro de veículos terrestres; fornecimento de 

serviços de abrangente de garantia para veículos terrestres, peças estruturais e acessórios 

para os memos; serviços de extensão de garantia de seguro; corretagem; empréstimos com 

garantias; empréstimos (financiamento); financiamento para compra de automóveis em lea-

sing; aluguer-compra (leasing) de veículos; serviços de cartões de débito.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119975 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

 地址 Endereço : No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso de veículos, peças estruturais e acessórios para os 

mesmos; concessionárias na área de veículos; promoção de venda para terceiros; compila-

ção de informação numa base de dados informática; sistematização de informação numa 

base de dados informática; serviços de publicidade e publicitários para veículos; serviços 

de agência de importação-exportação; fornecimento de informações sobre veículos terres-

tres, nomeadamente, informações sobre produtos de consumo e informação de comparação 

de preços; serviços de informação, nomeadamente, fornecimento de informação de com-

paração de preços na área de combustível; informações e aconselhamento comerciais para 

consumidores (loja de aconselhamento ao consumidor); administração de programas de 

fidelidade para consumidores; organização de exposições para fins comerciais ou publicitá-

rios; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119976 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/07

[730] 申請人 Requerente : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

 地址 Endereço : No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; corretagem de 

seguros contra acidentes; corretagem de vendas a prestações; serviços de cartões de crédito 

e cartões multibanco; informação financeira; serviços de financiamento; emissão de cartões 

de crédito; avaliação de automóveis usados; seguro de veículos terrestres; fornecimento de 

serviços de abrangente de garantia para veículos terrestres, peças estruturais e acessórios 

para os mesmos; serviços de extensão de garantia de seguro; corretagem; empréstimos com 

garantias; empréstimos (financiamento); financiamento para compra de automóveis em lea-

sing; aluguer-compra (leasing)de veículos; serviços de cartões de débito.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119977 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : CAMILLE FOURNET

 地址 Endereço : 350 Rue Saint Honoré 75001 Paris França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não compreendidos 

noutras classes; joalharia; colares (bijutaria); pulseiras (joalharia); pulseiras para relógios 

e correias para relógios; pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; estojos 

para relógios de parede e de mesa; caixas em metais preciosos; estojos ou caixas para jóias 

(cofres).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/12/12 16/4321623 法國 França

[210] 編號 N.º : N/119978 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : CAMILLE FOURNET

 地址 Endereço : 350 Rue Saint Honoré 75001 Paris França

 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 : Produtos de couro, nomeadamente: malas de mão, malas de senhora para cerimónia, sacos 

de viagem, mochilas e sacos para as costas, sacos de praia, sacos de compras, sacos de des-

porto, carteiras e porta-moedas, pastas (marroquinaria) (porta-documentos), portachaves 

e estojos e protectores para telefones e telemóveis; porta-cartões e estojos para cartões; 

porta-livros de cheques; protecções para livros e blocos de notas; protecções para passa-

portes; malas e maletas de viagem; sacos de toilette e estojos de toilette (vazios); caixas em 

couro; peles de animais; sacos, coleiras, trelas, açaimos e vestuário para animais; artigos de 

bijutaria em couro; sacos e carteiras de couro (invólucros, bolsas) para embalagem.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/12/12 16/4321623 法國 França

[210] 編號 N.º : N/119979 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : CAMILLE FOURNET

 地址 Endereço : 350 Rue Saint Honoré 75001 Paris França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; sapatos e pantufas; chapelaria; gravatas; cintos (vestuário); luvas (vestuário); ca-

checóis; suspensórios; ligas.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/12/12 16/4321623 法國 França

[210] 編號 N.º : N/119980 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : Hilton Worldwide Holding LLP

 地址 Endereço : Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Organização e direcção de funções de negócios, conferências, convenções, exibições, semi-

nários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119981 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : Hilton Worldwide Holding LLP

 地址 Endereço : Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de corretagem em bens imobiliários, serviços de gestão imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119982 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : Hilton Worldwide Holding LLP

 地址 Endereço : Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento com a natureza de apresentação de danças ao vivo, variedades 

e representações musicais, serviços de clube nocturno; serviços de health club, nomeada-

mente, providenciando instrução e equipamento no campo do exercício físico; organização 

e direcção de exibições ao vivo, funções, conferências, convenções, seminários e reuniões 

no campo da educação, cultura, desporto e entretenimento para fins que não sejam comer-

ciais ou de negócios; reservas de teatro e de ópera.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119983 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : Hilton Worldwide Holding LLP

 地址 Endereço : Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Aluguer de alojamento temporário; reservas de alojamento temporário; serviços de hotel, 

motel, bar, café, restaurante, banquetes e de catering; aluguer de salas para realização de 

cerimónias, conferências, convenções, exposições, seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119984 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : Hilton Worldwide Holding LLP

 地址 Endereço : Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Salões de beleza, salões de cabeleireiro, serviços de barbeiro; serviços de massagem; servi-

ços de «health spa» para a saúde e bem estar do corpo e do espírito, banheira de hidromas-

sagem, banho turco, solário e terraço para banhos de sol; serviços de aromaterapia; servi-

ços de aconselhamento sobre beleza, cabeleireiros e aromaterapia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120004 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : 湯志生 

[730] 申請人 Requerente : 湯桂生 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市古鎮鎮曹三大街聚源南巷20號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 健美按摩設備；按摩器械；醫用電擊去心臟纖顫器；脈搏計；避孕套；矯形用物品；理療設備；

心電圖描記器；電療器械。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120005 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : 湯志生 

[730] 申請人 Requerente : 湯桂生 
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 地址 Endereço : 中國廣東省中山市古鎮鎮曹三大街聚源南巷20號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；衛生紙；日曆；期刊；印刷出版物；文具；傢俱除外的辦公必需品；書寫工具；文具或家用膠

帶；手壓釘書機（辦公用品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120006 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : 湯志生 

[730] 申請人 Requerente : 湯桂生 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市古鎮鎮曹三大街聚源南巷20號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；計算機網絡上的在線廣告；廣告代理；特許經營的商業管理；替他人推銷；市場研究；文

字處理；工商管理輔助；商業專業諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120007 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : 湯志生 

[730] 申請人 Requerente : 湯桂生 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市古鎮鎮曹三大街聚源南巷20號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；隱形眼鏡清潔劑；眼藥水；醫用眼罩；醫藥用洗液；醫用營養

品；醫用營養添加劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120008 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : 湯志生 

[730] 申請人 Requerente : 湯桂生 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市古鎮鎮曹三大街聚源南巷20號 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡；眼鏡玻璃；隱形眼鏡；眼鏡盒；太陽鏡；眼鏡框；防眩光眼鏡；體育用風鏡；測量儀器；計

算機軟件（已錄製）；計算機程序（可下載軟件）；計步器；光盤；電子出版物（可下載）；錄像

帶；電池；智能卡（集成電路卡）；計算機遊戲軟件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120009 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : 瑞士鞋品牌管理集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港柴灣祥利街29-31號國貿中心XM1664, 2105室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；外套；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；運動鞋；鞋底；足球鞋；護踝

鞋罩；鞋跟；鞋墊；爬山鞋；靴；拖鞋；體操鞋；雨鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120010 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : 瑞士鞋品牌管理集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港柴灣祥利街29-31號國貿中心XM1664, 2105室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；外套；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；運動鞋；鞋底；足球鞋；護踝

鞋罩；鞋跟；鞋墊；爬山鞋；靴；拖鞋；體操鞋；雨鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120011 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : 瑞士鞋品牌管理集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港柴灣祥利街29-31號國貿中心XM1664, 2105室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；外套；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；運動鞋；鞋底；足球鞋；護踝

鞋罩；鞋跟；鞋墊；爬山鞋；靴；拖鞋；體操鞋；雨鞋。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120013 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : VICINI S.p.A.

 地址 Endereço : Via dell’ Artigianato 28, San Mauro Pascoli, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles de animais ou couro; sacos, baús e sacos de viagem; cha-

péus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos de mão, cartei-

ras, bolsas, baús de viagem, pastas, estojos para artigos de higiene pessoal, sacos a tiracolo, 

estojos para porta-chaves, mochilas para desporto, correias feitos de couro (com excepção 

vestuário), trelas feitos de couro, faixas feitos de couro, fios feitos de couro, sacos de ferra-

mentas feitos de couro, sacos para fins embalagens feitos de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120014 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : VICINI S.p.A.

 地址 Endereço : Via dell’ Artigianato 28, San Mauro Pascoli, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, sapatos, botas, peúgas, meias de vidro, lenços de pescoço e cabeça, lenços, len-

ços para o pescoço, xailes; chapéus, abafos para as orelhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120020 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 邵堅 

 地址 Endereço : 中國江蘇省無錫市西水東城175 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；培訓教學；組織競賽（教育或娛樂）；組織文化或教育展覽；安排和組織學術討論會；書

籍出版；攝影；娛樂；提供體育設施；演出。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120021 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 無錫市威特機械有限公司

   WUXI WEITE MACHINERY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省無錫市惠山區前洲街道新印橋村

   Xin Yin Qiao Village, Qian Zhou Town, Hui Shan District, Wuxi City, Jiangsu Province, 

People’s Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 模壓加工機器；增壓機；壓力機；焙燒爐；壓平機；蒸汽機鍋爐；液壓開關門器（機器零件）；機

器、發動機和引擎的液壓控制器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120022 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : iGift Uniform Limited

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第三期5樓Q室 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/120023 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : iGift Uniform Limited

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第三期5樓Q室 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/120032 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 羅偉華 
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 地址 Endereço : 澳門大三巴福華里7號永成樓3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售冰鮮貨品及米。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫粉紅 C40 M100 Y0 K0（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/120033 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : LACOSTE

 地址 Endereço : 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas que não sejam para uso dentário; joalharia; 

acessórios ornamentais, pendentes e berloques em joalharia, bijutaria; porta-chaves; ins-

trumentos horológicos e cronométricos, nomeadamente relógios, relógios de pulso, relógios 

de sala, relógios eléctricos, relógios de parede, despertadores, caixas de relógios de sala, 

caixas de relógios, braceletes de relógios, correntes de relógios, vidros de relógios, cronó-

metros, ponteiros de relógios, pêndulos, quadrantes, estojos e caixas para relojoaria; cola-

res; figurinhas, emblemas, medalhas, medalhões, ornamentos, pérolas, estátuas, estatuetas 

para decorar ou serem pendurados nos telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120034 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : LACOSTE

 地址 Endereço : 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumes, óleos essenciais, cosméticos, loções para o 

cabelo; dentífricos; produtos depilatórios; produtos para desmaquilhagem; batons; másca-

ras de beleza; preparações para barbear; produtos para a conservação do couro (pomadas); 

cremes para o couro.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120035 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : LACOSTE

 地址 Endereço : 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos (que não sejam para uso médico), náuticos, geodé-

sicos, fotográficos, cinematográficos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo 

(inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos ópticos, nome-

adamente; óculos de sol; óculos de desporto; óculos (óptica); armações de óculos; cordões 

e correntes para óculos; estojos para óculos; lentes para óculos; lentes ópticas; lentes de 

contacto; recipientes para lentes de contacto; lentes de contacto; binóculos; aparelhos para 

o registo, transmissão, ou reprodução do som ou das imagens; telefones, aparelhos telefóni-

cos; telemóveis; telefones com fios; receptores telefónicos; reprodutores de mp3; kits mãos 

livres para telefones, capas para telefones, estojos e bolsas para telemóveis, suportes para 

telefones, carregadores eléctricos para telemóveis, auscultadores com ou sem fios, cordões 

e fitas de pescoço para telemóveis, suportes de registo magnético, discos acústicos; distri-

buidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular; aparelhos para o tratamento da informação; computadores; extinto-

res; painéis publicitários e insígnias luminosas para lojas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120036 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : LACOSTE

 地址 Endereço : 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas que não sejam para uso dentário; joalharia; 

acessórios ornamentais, pendentes e berloques em joalharia, bijutaria; porta-chaves; ins-

trumentos horológicos e cronométricos, nomeadamente relógios, relógios de pulso, relógios 

de sala, relógios eléctricos, relógios de parede, despertadores, caixas de relógios de sala, 

caixas de relógios, braceletes de relógios, correntes de relógios, vidros de relógios, cronó-

metros, ponteiros de relógios, pêndulos, quadrantes, estojos e caixas para relojoaria; cola-

res ; figurinhas, emblemas, medalhas, medalhões, ornamentos, pérolas, estátuas, estatuetas 

para decorar ou serem pendurados nos telemóveis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120037 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : LACOSTE

 地址 Endereço : 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; artigos em couro e imitações de couro, nomeadamente baga-

gens, e sacos de desporto (com excepção dos sacos adaptados exclusivamente aos artigos 

de desporto que se destinam a conter), artigos de marroquinaria, estojos destinados a con-

ter artigos de toilette, estojos de toilette (vazios), malas de mão, sacos de praia, mochilas, 

sacos para calçado, porta-documentos, malas escolares, carteiras, porta-cartões, bolsas, 

porta-moedas, não em metais preciosos, bolsas destinadas a serem usadas à cintura, bolsas; 

peles; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, 

arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120038 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : LACOSTE

 地址 Endereço : 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos para uso têxtil; roupa de casa; roupa de cama, nomeadamente lençóis, lençóis capa, 

almofadas, fronhas para almofadas, fronhas para travesseiros, cobertas de cama, colchas 

de cama, edredões, capas para edredões; cortinas em tecido; fronhas para coxins; roupa 

de mesa, nomeadamente toalhas, guardanapos de mesa e individuais em tecido; roupa de 

banho, nomeadamente luvas de banho, toalhas de rosto em tecido, toalhas de banho em te-

cido, toalhas de praia em tecido.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120039 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : LACOSTE

 地址 Endereço : 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Saias, vestidos, vestidos compridos, calças, «jeans» (calças de ganga), «bermudas», calções, 

boxers (calções), camisolas desportivas, camisas, «t-shirts», pólos, camisas de desporto, 
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camisolas sem mangas, camisolas de alças, casulas, blusas, camisas de manga curta, ma-

cacões, fatos, coletes, camisolas, casacos de malha, gabardinas, jaquetas, «vestes» (cole-

tes), casacos, canadianas (vestuário), casacos, camisolas, sobretudos (vestuário), blusões, 

blazers, parkas, calções de banho, fatos de banho, roupões de banho, gravatas, cachecóis, 

echarpes, cintos, «soutiens», calções pelo joelho, cuecas («slips»), calças (excepto cuecas 

e calças de desporto), cuecas, meias, «collants», peúgas, pijamas, robes, chapéus, bonés, 

gorros, luvas, sapatos, solas para sapatos, calçado informal, sapatos de desporto, sapatos de 

praia e de banho, sandálias, sandálias de banho, alpercatas, botas, pantufas, calças de des-

porto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120040 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : LACOSTE

 地址 Endereço : 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Bordados, motivos para bordar e emblemas; laços e rendas; botões, fechos de mola, gan-

chos e ilhós, fechos de correr.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120056 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 丹納車鈎有限公司

   DELLNER COUPLERS AB

 地址 Endereço : 瑞典法倫市SE-791 95維卡路144號

   Vikavagen 144 Se-791 95 Falun, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Uniões para veículos terrestres, incluindo veículos de tracção, carros-reboque, vagão fer-

roviário e locomotivas, intencionados para transporte e viagem no ou abaixo do nível do 

solo, sob os trilhos ou carris e em trilhos ou carris elevados; amortecedores de energia, 

amortecedores, nomeadamente amortecedores de suspensão, e pára-choques para veículos 

terrestres, incluindo veículos de tracção, carros-reboque, vagão ferroviário e locomotivas, 

intencionados para transporte e viagem no ou abaixo do nível do solo, sob os trilhos ou 

carris e em trilhos ou carris elevados; peças frontais e módulos fronteiriços para veículos 

terrestres, incluindo veículos de tracção, carros-reboque, vagão ferroviário e locomotivas, 

intencionados para transporte e viagem no ou abaixo do nível do solo, sob os trilhos ou car-
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ris e em trilhos ou carris elevados; uniões ferroviárias; pára-choques para material rolante 

de caminhos-de-ferro; uniões para veículos terrestres; pára-choques do veículo; corredores 

e passagens entre carruagens conectadas e compartimentos; peças e componentes para to-

dos os acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.

[210] 編號 N.º : N/120057 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 丹納車鈎有限公司

   DELLNER COUPLERS AB

 地址 Endereço : 瑞典法倫市SE-791 95維卡路144號

   Vikavagen 144 Se-791 95 Falun, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Manutenção e reparação de viaturas terrestres, incluindo veículos de tracção, carros-

-reboque, vagão ferroviário e locomotivas, intencionados para transporte e viagem no ou 

abaixo do nível do solo, sob os trilhos ou carris e em trilhos ou carris elevados, bem como 

suas peças e componentes; manutenção e reparação de uniões para veículos terrestres, in-

cluindo veículos de tracção, carros-reboque, vagão ferroviário e locomotivas, intencionados 

para transporte e viagem no ou abaixo do nível do solo, sob os trilhos ou carris e em trilhos 

ou carris elevados; manutenção de veículos; serviços de reparação em revisão de viaturas; 

manutenção e reparação de uniões ferroviárias; manutenção e reparação de pára-choques 

para material rolante de caminhos-de-ferro; manutenção e reparação de uniões para veícu-

los terrestres; manutenção e reparação de pára-choques do veículo; manutenção e repara-

ção de corredores e passagens entre carruagens conectadas e compartimentos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.

[210] 編號 N.º : N/120058 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 丹納車鈎有限公司

   DELLNER COUPLERS AB

 地址 Endereço : 瑞典法倫市SE-791 95維卡路144號

   Vikavagen 144 Se-791 95 Falun, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Uniões para veículos terrestres, incluindo veículos de tracção, carros-reboque, vagão fer-

roviário e locomotivas, intencionados para transporte e viagem no ou abaixo do nível do 



4832 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

solo, sob os trilhos ou carris e em trilhos ou carris elevados; amortecedores de energia, 

amortecedores, nomeadamente amortecedores de suspensão, e pára-choques para veículos 

terrestres, incluindo veículos de tracção, carros-reboque, vagão ferroviário e locomotivas, 

intencionados para transporte e viagem no ou abaixo do nível do solo, sob os trilhos ou 

carris e em trilhos ou carris elevados; peças frontais e módulos fronteiriços para veículos 

terrestres, incluindo veículos de tracção, carros-reboque, vagão ferroviário e locomotivas, 

intencionados para transporte e viagem no ou abaixo do nível do solo, sob os trilhos ou car-

ris e em trilhos ou carris elevados; uniões ferroviárias; pára-choques para material rolante 

de caminhos-de-ferro; uniões para veículos terrestres; pára-choques do veículo; corredores 

e passagens entre carruagens conectadas e compartimentos; peças e componentes para to-

dos os acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120059 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 丹納車鈎有限公司

   DELLNER COUPLERS AB

 地址 Endereço : 瑞典法倫市SE-791 95維卡路144號

   Vikavagen 144 Se-791 95 Falun, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Manutenção e reparação de viaturas terrestres, incluindo veículos de tracção, carros-

-reboque, vagão ferroviário e locomotivas, intencionados para transporte e viagem no ou 

abaixo do nível do solo, sob os trilhos ou carris e em trilhos ou carris elevados, bem como 

suas peças e componentes; manutenção e reparação de uniões para veículos terrestres, in-

cluindo veículos de tracção, carros-reboque, vagão ferroviário e locomotivas, intencionados 

para transporte e viagem no ou abaixo do nível do solo, sob os trilhos ou carris e em trilhos 

ou carris elevados; manutenção de veículos; serviços de reparação em revisão de viaturas; 

manutenção e reparação de uniões ferroviárias; manutenção e reparação de pára-choques 

para material rolante de caminhos-de-ferro; manutenção e reparação de uniões para veícu-

los terrestres; manutenção e reparação de pára-choques do veículo; manutenção e repara-

ção de corredores e passagens entre carruagens conectadas e compartimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120065 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para uso humano; preparados farmacêuticos para o tratamento 

e prevenção de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Ciano, magenta, amarelo, preto e vermelho (Pantone 1945).

[210] 編號 N.º : N/120079 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 陸錦偉

   LOH KAM WAI

 地址 Endereço : 香港屯門建發街5號廣建貿易中心26樓2608室

   Rm 2608, 26/F., Kwong Kin Trade Center, No.5, Kin Fat Street, Tuen Mun, NT, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生設備裝置、花灑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/120080 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 陸錦偉

   LOH KAM WAI

 地址 Endereço : 香港屯門建發街5號廣建貿易中心26樓2608室

   Rm 2608, 26/F., Kwong Kin Trade Center, No.5, Kin Fat Street, Tuen Mun, NT, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生設備裝置、花灑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/120081 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 陸錦偉

   LOH KAM WAI

 地址 Endereço : 香港屯門建發街5號廣建貿易中心26樓2608室

   Rm 2608, 26/F., Kwong Kin Trade Center, No.5, Kin Fat Street, Tuen Mun, NT, Hong Kong

 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生設備裝置、花灑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/120082 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : Chateau ANGELUS SA

 地址 Endereço : Mazerat 33330 St Emilion 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 : Vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120083 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : Chateau ANGELUS SA

 地址 Endereço : Mazerat 33330 St Emilion 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 : Vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores amarela, castanha e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/120084 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 陸錦偉

   LOH KAM WAI

 地址 Endereço : 香港屯門建發街5號廣建貿易中心26樓2608室

   Rm 2608, 26/F., Kwong Kin Trade Center, No.5, Kin Fat Street, Tuen Mun, NT, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生設備裝置、花灑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/120085 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : 連秀雄 

 地址 Endereço : 澳門氹仔埃武拉街花城利鴻19D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120086 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : Sa Sa Overseas Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos; batons; máscaras 

de beleza; produtos tonificantes; maquilhagem; preparações de maquilhagem; prepara-

ções para remoção da maquilhagem; preparações cosméticas com fins de emagrecimento; 

preparações bronzeadoras; preparações para os cuidados das unhas; sabões para o rosto; 

produtos de vaporizar hidratantes para o rosto; champôs; produtos amaciadores para o 

cabelo; produtos de lavagem para as mãos; preparações e substâncias para os cuidados de 

pele e dos cabelos; máscaras de beleza; produtos de toilette; pulverizadores à base de água 

mineral para uso cosmético; preparações para os cuidados do corpo; geles para o duche; 

produtos de lavagem para o corpo; leites, geles e óleos bronzeadores e para depois da expo-

sição solar; sabões; água-de-toilette; óleos essenciais; produtos cosméticos para os cuidados 

da pele; loções, geles, pós para aplicação externa; lápis cosméticos; verniz para os cuidados 

das unhas; vernizes de unhas; cotonetes, algodão em rama e bolas de algodão para uso cos-

mético; preparações para barbear; geleis, sprays, mousses, bálsamos para o pentear e para 

os cuidados do cabelo; lacas para os cabelos; preparações colorantes e descolorantes para 

o cabelo; preparações para ondular e encaracolar o cabelo; pastas dentífricas; produtos 

para os cuidados dos dentes; preparações para limpeza dos dentes; dentífricos; cremes de 

depilação; bandas de cera; kits cosméticos (conjuntos de cosméticos); pedras-pomes; tudo 

incluído na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa e branca tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/120087 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : Sa Sa Overseas Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição (através de lojas físicas, via teleco-

municações e através da «world wide web») relacionados com cosméticos, cremes, leites 

para aplicação externa, loções para aplicação externa, geles para aplicação externa, pós 

para aplicação externa, batons, máscaras, produtos tonificantes, maquilhagem, preparações 

de maquilhagem, preparações para remoção da maquilhagem, preparações cosméticas com 

fins de emagrecimento, preparações bronzeadoras, lápis cosméticos, preparações para cui-

dados das unhas, verniz para os cuidados das unhas, verniz para as unhas, unhas falsas, 

produtos de vaporizar hidratantes para o rosto, cotonetes com fins cosméticos, algodão 

com fins cosméticos, borlas de algodão para fins cosméticos, preparações para barbear, 

champôs, amaciadores de cabelos, geles para pentear e cuidados dos cabelos, pulverizado-

res para pentear e para os cuidados dos cabelos, mousses para pentear e para os cuidados 

dos cabelos, bálsamos para pentear e para os cuidados dos cabelos, lacas para os cabelos, 

preparações de coloração e descoloração de cabelos, preparações para encaracolar ou on-

dular permanentemente os cabelos, preparações e substâncias para os cuidados de pele, 

preparações e substâncias para os cuidados dos cabelos; máscaras de beleza, produtos de 

toilete, pulverizadores à base de água mineral para uso cosmético, geles de duche, prepara-

ções para lavagem do corpo, preparações para o corpo, preparações de manicura, prepara-

ções bronzeadoras e pós-solares, desodorizantes para o corpo, perfumaria, água de toilete, 

óleos essenciais, sabões, anti-transpirantes, pastas de dentes, preparações de cuidados dos 

dentes, preparações de limpeza de dentes, dentífricos, cosméticos para uso na pele, cremes 

depilatórios, bandas de cera, kits de cosméticos (conjuntos de cosméticos), pedras-pomes, 

preparações farmacêuticas e medicinais para cuidados da pele e dos cabelos, preparações 

farmacêuticas para o tratamento da caspa, preparações e produtos sanitários, preparações 

medicinais com fins de emagrecimento, substâncias dietéticas adaptadas para uso medici-

nal, alimentos medicinais para bebés, desinfectantes, fungicidas, sabões medicinais, remé-

dios medicinais para o cabelo, preparações para o banho medicinais, cosméticos de cuida-

dos da pele medicinais, suplementos alimentares de saúde, extractos ervanários, pomadas 

para queimaduras solares com fins farmacêuticos, preparações para queimaduras solares 

com fins farmacêuticos, medicamentos com fins dentários, garrafas, escovas, estojos de 

pentes, pentes, pentes para o cabelo, utensílios cosméticos, aparelhos desodorizantes para 

uso pessoal, escovas para sobrancelhas, equipamento para remoção da maquilhagem, esco-

vas para as unhas, esfregões de limpeza, pulverizadores de perfume, vaporizadores de per-

fume, pós compactos, borlas para pós, escovas de esfregar, esponjas com fins cosméticos, 

borlas para o rosto, esponjas para o rosto, escovas que incorporam uma pedra pomes, uten-

sílios e instrumentos de mão (operados manualmente), cutelaria, navalhas de barbear, má-

quinas de aparar a barba, abridores de garrafas, abre-latas, alicates de cutículas, pinças de 

cutículas, cortadores, ferramentas de cortar, extractores de unhas, vernizes para as unhas, 

máquinas de aparar o pêlo para animais, máquinas de aparar o cabelo para uso pessoal, 

instrumentos de mão para a ondulação do cabelo, pinças para remover cabelos, enroladores 

de pestanas, pinças de sobrancelhas, limas de unhas, extractores de unhas eléctricos, corta-

-unhas, limas de agulhas, enfia-agulhas, conjuntos de pedicura, conjuntos de manicura, es-

tojos de navalhas de barbear, lâminas de navalhas de barbear, navalhas de barbear eléctri-

cas e não-eléctricas, máquinas de barbear para homem, máquinas de barbear para senhora, 

pinças para frisar os cabelos, estojos de barbear, tesouras, instrumentos de afiar, colheres, 
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pulverizadores, carimbos (instrumentos de mão), pinças para açúcar, artigos de mesa, abre-

-latas, cortadores, desfibradores e fatiadores para carne e vegetais, garfos, facas, quebra-

-nozes, aparelhos e instrumentos médicos, aparelhos e instrumentos dentários, biberões 

para bebés, estojos e outros acessórios para biberões; chupetas para bebés (tetinas), incu-

badoras para bebés, ligaduras, cobertores eléctricos para uso medicinal, preservativos, con-

traceptivos, não químicos, aparelhos dentários, chupetas para bebés, limpa-ouvidos, apare-

lhos de massagem estética, tetinas de biberões, válvulas de biberões, biberões, suportes 

para pés chatos, calçado ortopédico, fórcipes, luvas para massagem, luvas para uso medici-

nal, aparelhos auditivos para pessoas com deficiência auditiva, protectores auditivos, apare-

lhos terapêuticos com ar quente, sacos de gelo com fins medicinais, aparelhos de massagem 

eléctricos ou não-eléctricos e suas peças para fins de massagem ou vibração de partes do 

rosto e do corpo, papel, cartão, produtos feitos de papel e cartão, revistas, livros, panfletos, 

cartazes, cartões impressos, boletins informativos, catálogos, calendários, etiquetas de pre-

ços, rótulos de preços, produtos de impressão, artigos para encadernação, fotografias, arti-

gos de papelaria, adesivos para papelaria ou para uso doméstico, material de instrução ou 

de ensino (com excepção dos aparelhos), materiais plásticos para embalagem, sacos de 

transporte em papel, cartão ou plástico, cintos de maternidade, colchões de parto, produtos 

ortopédicos, almofadas abdominais, coxins de aquecimento, almofadas soporíferas para 

insónias, pegas para fio dental, termómetros, bacias sanitárias, anéis de dentição, implantes 

cirúrgicos, instrumentos para perfurar orelhas cirúrgicos, brincos pré-esterilizados para 

perfurar orelhas, aspiradores nasais, conjuntos de testes de diagnósticos médicos, seringas 

para injecções e agulhas para uso médico, máscaras para o rosto de uso generalizado ou 

descartáveis, colchões terapêuticos, vaporizadores com fins medicinais, aparelhos de ilumi-

nação, aparelhos de aquecimento, aparelhos para gerar vapor, aparelhos de secagem, apa-

relhos de ventilação, aparelhos de fornecimento de água, aparelhos com fins sanitários, 

aparelhos de ar condicionado, aparelhos desodorizantes do ar, aparelhos e máquinas de 

purificar o ar, aquecedores para banhos, aquecedores de camas, aparelhos de arrefecimen-

to líquido, cobertores eléctricos, filtros de café eléctricos, máquinas de café, coadores de 

café, torradores de café, recipientes de refrigeração, fogões, aparelhos e instalações para 

cozinhar, utensílios de cozinha, instalações de arrefecimento para tabaco, coxins de aque-

cimento (almofadas), reguladores [válvulas de controlo de fluxo] [aquecimento], aparelhos 

desinfectantes, distribuidores de desinfectantes para casas de banho, aparelhos de destila-

ção, secadores de cabelos, filtros para água potável, candeeiros eléctricos, ventoinhas eléc-

tricas, aquecedores eléctricos para biberões, aparelhos de autoclismo, congeladores, torra-

deiras de frutos, isqueiros a gás, secadores de mãos para casas de banho, acessórios de ba-

nho de ar quente, fornos de ar quente, pratos quentes, garrafas de água quente, humidifica-

dores, geleiras, arcas para gelo, máquinas e aparelhos para fazer gelo, chaleiras eléctricas, 

candeeiros, lanternas, lâmpadas, fornos microondas, instalações de arrefecimento de leite, 

aquecedores de pratos, lanternas de bolso, tochas de bolso, aquecedores de bolso, panelas 

de pressão eléctricas, radiadores eléctricos, tomadas para luz eléctrica, colectores solares 

(aquecimento), torradeiras, aparelhos de fazer bolos/cozinhar, panelas de aquecimento, 

aquecedores de água, aparelhos e máquinas de purificar a água, esterilizadores de água, 

acessórios de vestuário, alfinetes, relógios, artigos de joalharia, óculos de sol, brincos, pul-

seiras, colares, laços para o cabelo, ganchos para o cabelo, lenços para o cabelo, travessões 

bifurcados para o cabelo, botões de punho, prateleiras para gravatas, isqueiros, canetas, ca-

netas de tinta, couros e imitações de couro, produtos em couro ou imitações de couro, pe-

les de animais, baús, malas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bengalas, porta-

-moedas e carteiras, estojos, bagagem, bolsas, pastas de executivo, mochilas, sacos porta-

-fatos, sacos para compras, faixas de couro, correias para bandoleiras, cintos, bastões, por-

ta-cartões (porta-notas), coleiras para animais, estojos para chaves, estojos de toilete, açai-
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mos, sacolas escolares, pegas de malas de viagem, malas de viagem, conjuntos de viagem, 

capas para chapéus-de-chuva, pegas de chapéus-de-chuva, bengalas-assentos, correias de 

bagagem, sacos de praia, pastas para documentos, malas de mão, tiras de couro, bastões de 

montanhismo, porta-música, sacos de rede para compras, mochilas de campismo, mochilas 

escolares, sacos, coberturas para móveis em couro ou imitação de couro, armações de ma-

las de mão, alcofas para transportar bebés, suportes para batons, sacos para cosméticos, 

acessórios para uso cosmético, instrumentos para aplicar cosméticos, vestuário, calçado, 

chapelaria, café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, farinhas e 

preparações feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelos comestíveis, 

suplementos dietéticos e nutricionais não-medicinais ou preparações de alimentos para os 

cuidados da saúde e da beleza, alimentos nutritivos vendidos sob a forma de pronto-a-co-

mer, vitaminas, minerais, preparações de café, chá em sacos de chá, folhas de chá, chá em 

pó, chá em forma de cristais ou xaropes, «congee» ou misturas de «congee», mel, xarope de 

melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especia-

rias, cervejas, águas minerais, bebidas não alcoólicas, bebidas de frutos, sumos de frutos, 

bebidas não-medicinais, águas, águas gasosas, concentrados e xaropes para fazer bebidas, 

preparações para fazer bebidas; a reunião, para benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionarem e adquirirem comodamente esses produtos 

a partir de uma «website» na Internet para mercadorias generalizadas e de um ponto de 

venda por grosso; a reunião, para benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visionarem e adquirirem comodamente esses produtos a partir de 

um catálogo de mercadorias generalizadas por encomenda postal ou através de meios de 

telecomunicações; a reunião, para benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visionarem e adquirirem comodamente esses produtos a partir de 

pontos de venda a retalho; serviços de publicidade; serviços de promoção de vendas e de 

marketing; serviços de agência de importação e exportação; serviços de agência de compra 

e venda; selecção de produtos e aquisição de produtos para indivíduos e negócios; serviços 

de gestão de negócios; serviços de administração de negócios; serviços de consultadoria de 

negócios relacionados com franchising; serviços de venda por grosso e de venda a retalho 

na Internet; demonstração e exibição em linha de mercadorias para fins promocionais; dis-

seminação de material publicitário de rua ou de montras de lojas; organização, gestão ou 

realização de exposições ou eventos para promoção de cosméticos, produtos para os cuida-

dos da pele e da beleza; serviços de prestação de informações e notícias promocionais em 

linha, na área de cosméticos, beleza e maquilhagem; administração comercial do licencia-

mento de produtos e serviços de terceiros; serviços de compras em linha; publicidade linha 

numa rede informática ou na Internet; disseminação em linha de material publicitário para 

terceiros; publicidade por correspondência; apresentação de produtos em meios de comuni-

cação, para fins de venda a retalho; serviços de comparação de preços; informações comer-

ciais e aconselhamento aos consumidores [lojas de aconselhamento aos consumidores]; ser-

viços de leilões em linha; prestação de informações sobre vendas, negócios, publicidade e 

promoções através de uma rede informática mundial; serviços prestados às empresas liga-

dos à recolha e aluguer de listas de endereços; serviços de encomenda [para terceiros]; ser-

viços de administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; ser-

viços de resgate de programas de fidelidade ou de planos de incentivo relacionados com a 

concessão de benefícios de valor aos clientes; prestação de assistência de negócios na ope-

ração e estabelecimento de franchises; serviços de aconselhamento da gestão de pessoal; 

assistência de gestão de negócios; análises sobre gestão de negócios; serviços de consulta-

doria, assessoria e prestação de informações relativas ao supracitado; tudo incluído na clas-

se 35.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/120092 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : MODUS VIN

 地址 Endereço : 35 Rue de Bordeaux, 33290 Parempuyre, 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 : 葡萄酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120093 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : Compagnie des Vins de Bordeaux et de la Gironde Dourthe-Kressmann

 地址 Endereço : 35 Rue de Bordeaux, 33290 Parempuyre, 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 : 葡萄酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120094 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : Compagnie des Vins de Bordeaux et de la Gironde Dourthe-Kressmann

 地址 Endereço : 35 Rue de Bordeaux, 33290 Parempuyre, 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 : 葡萄酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120105 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : 小學館集英社製作股份有限公司

   SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS CO., LTD.
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 地址 Endereço : 日本東京都千代田區神田神保町二丁目30番地　

   2-30 Kanda Jimbocho, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-8415, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序；可下載之電子出版品；計算機程序 （可下載軟件）；計算機遊戲軟件；動

畫片；智能手機用應用程序；智能手機用殼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120106 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : 小學館集英社製作股份有限公司

   SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本東京都千代田區神田神保町二丁目30番地　

   2-30 Kanda Jimbocho, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-8415, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 籌辦教育或娛樂競賽；電子書籍及期刊之線上出版；提供電子刊物線上瀏覽服務；電視娛樂節

目製作；娛樂服務；提供娛樂設施；娛樂信息；提供在線遊戲服務（在計算機網路上）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120107 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 澳美麗集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120108 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 澳美麗集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 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/120109 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 澳美麗集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第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 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120110 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 澳美麗集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120111 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120112 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120113 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第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 : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及

奶製品，食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120114 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第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 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120115 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第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 : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120116 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120117 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong



4844 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, ge-

mas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos crono-

métricos, relógios de parede e de mesa, relógios; amuletos (artigos de joalharia); berloques 

(joalharia); figurinhas (estatuetas) em metais preciosos; estatuetas em metal precioso; or-

namentos para chapéus em metais preciosos; missangas para fazer jóias; argolas para cha-

ves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); correntes para chaves (pequenos ador-

nos de joalharia ou correntes); fio de prata (artigos de joalharia); prata, não trabalhados ou 

moído; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120118 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Distribuição e comercialização de, serviços de agência de importação e exportação relacio-

nados com, e publicidade e promoção de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou em plaqué dos mesmos, artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios, e caixas para artigos de 

joalharia; serviços de franquias relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos; organização e condu-

ção de exposições, feiras e desfiles de moda para fins comerciais ou publicitários; promoção 

de vendas para terceiros; leilões; publicidade; gestão de empresas; administração de empre-

sas; serviços de escritório; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins 

de vendas a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120119 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14



N.º 14 — 5-4-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4845

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, ge-

mas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos crono-

métricos, relógios de parede e de mesa, relógios; amuletos (artigos de joalharia); berloques 

(joalharia); figurinhas (estatuetas) em metais preciosos; estatuetas em metal precioso; or-

namentos para chapéus em metais preciosos; missangas para fazer jóias; argolas para cha-

ves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); correntes para chaves (pequenos ador-

nos de joalharia ou correntes); fio de prata (artigos de joalharia); prata, não trabalhados ou 

moído; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120120 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Distribuição e comercialização de, serviços de agência de importação e exportação relacio-

nados com, e publicidade e promoção de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou em plaqué dos mesmos, artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios, e caixas para artigos de 

joalharia; serviços de franquias relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos; organização e condu-

ção de exposições, feiras e desfiles de moda para fins comerciais ou publicitários; promoção 

de vendas para terceiros; leilões; publicidade; gestão de empresas; administração de empre-

sas; serviços de escritório; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins 

de vendas a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120121 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : CMIP LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心16樓1603及1605室 

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 面霜、化粧水、乳液、潤膚液、防曬劑、眼霜、眼膠、卸妝劑、肌膚保養液、面膜、護膚保養品、人

體用清潔劑、假睫毛、睫毛用化妝製劑、美容面膜、化妝劑、成套化妝用品、化妝品、化妝用棉

絨、化妝品清洗劑、化妝用油、梳妝用品、護膚用化妝劑、化妝粉、烏髮乳、生髮油、牙膏、洗髮

劑、護髮素、減肥用化妝品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120122 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : CMIP LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心16樓1603及1605室 

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，進出口代理，樣品散發，商業管理和組織諮詢，市場分析，組織商業或廣告展覽，化妝

品、清潔用品、個人清潔用品之零售和批發，替他人推銷產品，人事管理諮詢，商業櫥窗佈置，

替他人作採購商品或服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120123 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : CMIP LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心16樓1603及1605室 

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容、醫療服務、藥劑師配藥服務、美容師服務、醫療護理、美容院、醫療診所、整形外科、按

摩、蒸氣浴、飲食營養指導、療養院、頭髮移植、牙科、醫院、中醫藥美容院服務、健康諮詢、手

腳護理服務、指甲美容諮詢顧問、桑拿浴、皮膚保養、護膚。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120124 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : CMIP LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心16樓1603及1605室 

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 面霜、化粧水、乳液、潤膚液、防曬劑、眼霜、眼膠、卸妝劑、肌膚保養液、面膜、護膚保養品、人

體用清潔劑、假睫毛、睫毛用化妝製劑、美容面膜、化妝劑、成套化妝用品、化妝品、化妝用棉
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絨、化妝品清洗劑、化妝用油、梳妝用品、護膚用化妝劑、化妝粉、烏髮乳、生髮油、牙膏、洗髮

劑、護髮素、減肥用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120125 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : CMIP LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心16樓1603及1605室 

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，進出口代理，樣品散發，商業管理和組織諮詢，市場分析，組織商業或廣告展覽，化妝

品、清潔用品、個人清潔用品之零售和批發，替他人推銷產品，人事管理諮詢，商業櫥窗佈置，

替他人作採購商品或服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120126 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : CMIP LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心16樓1603及1605室 

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容、醫療服務、藥劑師配藥服務、美容師服務、醫療護理、美容院、醫療診所、整形外科、按

摩、蒸氣浴、飲食營養指導、療養院、頭髮移植、牙科、醫院、中醫藥美容院服務、健康諮詢、手

腳護理服務、指甲美容諮詢顧問、桑拿浴、皮膚保養、護膚。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120127 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : CMIP LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心16樓1603及1605室 

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 面霜、化粧水、乳液、潤膚液、防曬劑、眼霜、眼膠、卸妝劑、肌膚保養液、面膜、護膚保養品、人

體用清潔劑、假睫毛、睫毛用化妝製劑、美容面膜、化妝劑、成套化妝用品、化妝品、化妝用棉

絨、化妝品清洗劑、化妝用油、梳妝用品、護膚用化妝劑、化妝粉、烏髮乳、生髮油、牙膏、洗髮

劑、護髮素、減肥用化妝品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120128 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : CMIP LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心16樓1603及1605室 

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，進出口代理，樣品散發，商業管理和組織諮詢，市場分析，組織商業或廣告展覽，化妝

品、清潔用品、個人清潔用品之零售和批發，替他人推銷產品，人事管理諮詢，商業櫥窗佈置，

替他人作採購商品或服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120129 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : CMIP LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心16樓1603及1605室 

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容、醫療服務、藥劑師配藥服務、美容師服務、醫療護理、美容院、醫療診所、整形外科、按

摩、蒸氣浴、飲食營養指導、療養院、頭髮移植、牙科、醫院、中醫藥美容院服務、健康諮詢、手

腳護理服務、指甲美容諮詢顧問、桑拿浴、皮膚保養、護膚。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120130 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : 許兆乾

   Hoi Sio Kin

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場富澤園4H 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[730] 申請人 Requerente : 薛偉

   Sit Wai

 地址 Endereço : 澳門黑沙環唯德三座25/P 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120131 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120132 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，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/120133 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120134 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，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/120135 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120136 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，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/120139 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : 澳門世寶一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門歐華利街1AB-1AC廣利大廈2樓BB舖 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 舉辦商業展覽會。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、淺黃色、淺綠、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/120142 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : 永南食品有限公司

   Winner Food Products Limited

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大貴街20號

   20 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 烏冬；（意式）麵食，麵粉製品，意式寬麵條，意大利麵條，意式細麵條，方便面，麵條，麵條為

主的預製食物，通心粉，挂麵；咖啡、茶、可可、糖、米、木薯澱粉、西米、咖啡代用品；麵粉及

穀類製品、麵包、糕點及糖果、冰製食品；蜂蜜、濃糖漿；鮮酵母、發酵粉；食鹽、芥末；醋、醬油

（調味品）；香料；飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/120143 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : 粟本明 

 地址 Endereço : 中國重慶市渝中區石油路4號附2號2-1 

 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）；餐廳；旅館預訂；茶館；日間托兒所（看孩子）；養老院；備辦宴

席；咖啡館；動物寄養；飲水機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120144 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : 雙星集團有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國山東省青島市黃島區月亮灣路一號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 車輪胎，汽車輪胎，車輛輪胎，車輛實心輪胎，自行車輪胎，三輪車胎，氣胎（輪胎），汽車內

胎，車輛外胎胎面。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120145 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : 雙星集團有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國山東省青島市黃島區月亮灣路一號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 車輪胎，汽車輪胎，車輛輪胎，車輛實心輪胎，自行車輪胎，三輪車胎，氣胎（輪胎），汽車內

胎，車輛外胎胎面。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120146 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : 雙星集團有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國山東省青島市黃島區月亮灣路一號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 車輪胎，汽車輪胎，車輛輪胎，車輛實心輪胎，自行車輪胎，三輪車胎，氣胎（輪胎），汽車內

胎，車輛外胎胎面。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120149 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Caça-níqueis e de póquer electrónicos; máquinas de jogos e póquer ligados electronica-

mente; máquinas de jogos para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem jogos de azar 

ou fortuna; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis electrónicas e electromecâ-

nicas e peças e acessórios para os mesmos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120150 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Caça-níqueis e de póquer electrónicos; máquinas de jogos e póquer ligados electronica-

mente; máquinas de jogos para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem jogos de azar 

ou fortuna; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis electrónicas e electromecâ-

nicas e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120154 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : 梁國威

   Leong Kuok Wai

 地址 Endereço : 澳門若翰亞美打街1A，容和大廈地下A 

 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 : 冰製食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120155 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : 梁國威

   Leong Kuok Wai

 地址 Endereço : 澳門若翰亞美打街1A，容和大廈地下A 

 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 : 冰製食品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120156 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120157 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho ou serviços de vendas por grosso relacionados com medica-

mentos e acessórios médicos; serviços de venda a retalho ou serviços de vendas por grosso 

relacionados com preparados farmacêuticos, preparados veterinários, preparados sanitá-

rios, preparados e substâncias medicinais, medicamentos sem ser com prescrição, pomadas 

anti-coceira (antipruriginoso), cremes anti-coceira (antipruriginoso), líquido antiprurigi-

noso, gessos médicos, produtos farmacêuticos dermatológicos, preparados farmacêuticos 

para feridas, pó medicinais para bebé, loções medicinais para o corpo, bálsamos medici-

nais para os lábios, pastilhas medicinais, xarope para tosse, gargarejos (para uso médicos), 

anti-inflamatórios, preparados analgésicos, preparados para tratamento de acne, prepara-

dos higiénicos para fins médicos, preparados farmacêuticos de gripe, bolas de naftalina, 

preparados anti-insectos, repelentes de mosquitos para aplicação na pele, antiparasitários, 

preparados para destruindo insectos, bactericidas, compressas medicinais, loções medici-

nais para queimadura solar, estojos de primeiros socorros para uso doméstico, preparados 

anticépticos, desinfectantes para todos os fins, preparados para teste de gravidez, prepa-
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rados e substâncias veterinários, herbicidas para uso agrícolas, pesticidas agrícolas, prepa-

rados para o banho para fins médicos, ligaduras adesivas para fins médicos, materiais para 

pensos, preparados para desodorização do ar, desodorizantes para tecidos, desodorizantes 

domésticos, fraldas de papel para bebés, fraldas para adultos descartáveis, gazes (para uso 

médicos), cotonetes para fins médicos, algodão-em-rama para fins médicos, ligaduras para 

ouvidos, ligaduras para olhos para fins médicos, tampões higiénicos, pensos rápidos para 

uso médicos, suplementos dietéticos e nutricionais, suplementos dietéticos para humanos, 

alimentos para bebés, leite em pó para bebés, chá de emagrecimento para fins médicos, 

materiais para próteses dentárias, materiais para reparação dos dentes e próteses dentá-

rias, materiais de fixação para fins dentários, adesivos dentais, preparados farmacêuticos 

para fins dentários, e cremes cosméticos com propriedades medicinais; serviços de venda a 

retalho ou serviços de vendas por grosso relacionados com cosméticos, pó para bebés (arti-

gos de higiene pessoal), espumas para o banho, sais de banho (não medicinais), loções para 

o corpo, cremes para o cuidado do cabelo, preparados para coloração do cabelo, batons, 

bases de maquilhagem, cremes para remover a maquilhagem, preparações para cuidados 

de beleza, desodorizantes corporais (perfumaria), cremes cosméticos, preparações cosmé-

ticas para o rosto, preparados cosméticos para cuidados da pele, preparações cosméticas 

para a higiene bucal e dentária, preparados cosméticos para o rosto e corpo, preparados 

cosméticos para protecção solar, hidratantes para depois de apanhar sol, fragrâncias, 

preparados para fixar o cabelo, cremes para as mãos, bálsamos para os lábios, óleos de 

massagem, hidratantes, cremes para barbear, sabonetes, preparados para a limpeza e po-

limento, champôs e amaciadores para o cabelo, sabonete para as mãos, preparados para 

lavar roupa, dentífrico e pasta de dente, produtos para lavagem da boca não medicinais, 

produtos para refrescar o hálito, algodão em rama e cotonetes para fins cosméticos, unhas 

postiças, pestanas postiças, pano e papel abrasivo, incensos, preparados de fragrâncias 

para o quarto, óleos essenciais, óleos de aromaterapia (para uso cosméticos), cremes para 

couro, polimentos para móveis, preparados para polimento, graxa e cremes para calçado, 

adesivos para uso cosmético, preparados para lavagem e branqueamento, preparados para 

remover nódoas; apresentação comercial de artigos aos meios de comunicação social para 

fins de vendas e retalho; serviços de marketing; serviços de prestação de informações sobre 

o comércio externo; serviços publicitários; distribuição e difusão de material publicitário 

(folhetos, prospectos, material impresso, amostras); serviços de pesquisa de mercado; pres-

tação de serviços externos que consiste em organizar a aquisição de produtos por conta de 

terceiros; negociação de transacções comerciais para terceiros; serviços de exposição de 

mercadização (merchandising) no âmbito dos negócios comerciais; agências de importação-

-exportação; fornecer mercado online para o comprador e vendedor de bens e serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120158 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 
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para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120159 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho ou serviços de vendas por grosso relacionados com medica-

mentos e acessórios médicos; serviços de venda a retalho ou serviços de vendas por grosso 

relacionados com preparados farmacêuticos, preparados veterinários, preparados sanitá-

rios, preparados e substâncias medicinais, medicamentos sem ser com prescrição, pomadas 

anti-coceira (antipruriginoso), cremes anti-coceira (antipruriginoso), líquido antiprurigi-

noso, gessos médicos, produtos farmacêuticos dermatológicos, preparados farmacêuticos 

para feridas, pó medicinais para bebé, loções medicinais para o corpo, bálsamos medici-

nais para os lábios, pastilhas medicinais, xarope para tosse, gargarejos (para uso médicos), 

anti-inflamatórios, preparados analgésicos, preparados para tratamento de acne, prepara-

dos higiénicos para fins médicos, preparados farmacêuticos de gripe, bolas de naftalina, 

preparados anti-insectos, repelentes de mosquitos para aplicação na pele, antiparasitários, 

preparados para destruindo insectos, bactericidas, compressas medicinais, loções medici-

nais para queimadura solar, estojos de primeiros socorros para uso doméstico, preparados 

anticépticos, desinfectantes para todos os fins, preparados para teste de gravidez, prepa-

rados e substâncias veterinários, herbicidas para uso agrícolas, pesticidas agrícolas, prepa-

rados para o banho para fins médicos, ligaduras adesivas para fins médicos, materiais para 

pensos, preparados para desodorização do ar, desodorizantes para tecidos, desodorizantes 

domésticos, fraldas de papel para bebés, fraldas para adultos descartáveis, gazes (para uso 

médicos), cotonetes para fins médicos, algodão-em-rama para fins médicos, ligaduras para 

ouvidos, ligaduras para olhos para fins médicos, tampões higiénicos, pensos rápidos para 

uso médicos, suplementos dietéticos e nutricionais, suplementos dietéticos para humanos, 

alimentos para bebés, leite em pó para bebés, chá de emagrecimento para fins médicos, 
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materiais para próteses dentárias, materiais para reparação dos dentes e próteses dentá-

rias, materiais de fixação para fins dentários, adesivos dentais, preparados farmacêuticos 

para fins dentários, e cremes cosméticos com propriedades medicinais; serviços de venda a 

retalho ou serviços de vendas por grosso relacionados com cosméticos, pó para bebés (arti-

gos de higiene pessoal), espumas para o banho, sais de banho (não medicinais), loções para 

o corpo, cremes para o cuidado do cabelo, preparados para coloração do cabelo, batons, 

bases de maquilhagem, cremes para remover a maquilhagem, preparações para cuidados 

de beleza, desodorizantes corporais (perfumaria), cremes cosméticos, preparações cosmé-

ticas para o rosto, preparados cosméticos para cuidados da pele, preparações cosméticas 

para a higiene bucal e dentária, preparados cosméticos para o rosto e corpo, preparados 

cosméticos para protecção solar, hidratantes para depois de apanhar sol, fragrâncias, 

preparados para fixar o cabelo, cremes para as mãos, bálsamos para os lábios, óleos de 

massagem, hidratantes, cremes para barbear, sabonetes, preparados para a limpeza e po-

limento, champôs e amaciadores para o cabelo, sabonete para as mãos, preparados para 

lavar roupa, dentífrico e pasta de dente, produtos para lavagem da boca não medicinais, 

produtos para refrescar o hálito, algodão em rama e cotonetes para fins cosméticos, unhas 

postiças, pestanas postiças, pano e papel abrasivo, incensos, preparados de fragrâncias 

para o quarto, óleos essenciais, óleos de aromaterapia (para uso cosméticos), cremes para 

couro, polimentos para móveis, preparados para polimento, graxa e cremes para calçado, 

adesivos para uso cosmético, preparados para lavagem e branqueamento, preparados para 

remover nódoas; apresentação comercial de artigos aos meios de comunicação social para 

fins de vendas e retalho; serviços de marketing; serviços de prestação de informações sobre 

o comércio externo; serviços publicitários; distribuição e difusão de material publicitário 

(folhetos, prospectos, material impresso, amostras); serviços de pesquisa de mercado; pres-

tação de serviços externos que consiste em organizar a aquisição de produtos por conta de 

terceiros; negociação de transacções comerciais para terceiros; serviços de exposição de 

mercadização (merchandising) no âmbito dos negócios comerciais; agências de importação-

-exportação; fornecer mercado online para o comprador e vendedor de bens e serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120160 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 
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para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120161 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120162 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.
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 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, tons de verde, tons de azul e tons de vermelho.

[210] 編號 N.º : N/120163 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 
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primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, tons de verde, tons de azul e tons de vermelho.

[210] 編號 N.º : N/120164 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, tons de verde, tons de azul e tons de vermelho.

[210] 編號 N.º : N/120165 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, tons de verde, tons de azul e tons de vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/120166 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, tons de azul, tons de vermelho e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/120167 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-
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duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, tons de azul, tons de vermelho e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/120168 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, tons de azul, tons de vermelho.

[210] 編號 N.º : N/120169 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.
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 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, tons de azul, tons de vermelho.

[210] 編號 N.º : N/120170 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 
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para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, tons de cor-de-rosa, tons de castanho e branco.

[210] 編號 N.º : N/120171 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, tons de cor-de-rosa, tons de castanho e branco.
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[210] 編號 N.º : N/120172 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, branco, vermelho, tons de cor-de-rosa e tons de castanho.

[210] 編號 N.º : N/120173 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 
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mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, branco, vermelho, tons de cor-de-rosa e tons de castanho.

[210] 編號 N.º : N/120174 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, branco, tons de cor-de-rosa e tons de castanho.

[210] 編號 N.º : N/120175 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, branco, tons de cor-de-rosa e tons de castanho.

[210] 編號 N.º : N/120176 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, laranja e branco.

[210] 編號 N.º : N/120177 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 
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nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, laranja e branco.

[210] 編號 N.º : N/120178 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120179 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 
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anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120180 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120181 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); liquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120182 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 
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para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de dourado, tons de azul, tons de vermelho, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/120183 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 
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bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de dourado, tons de azul, tons de vermelho, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/120184 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de dourado, tons de azul, tons de vermelho, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/120185 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de dourado, tons de azul, tons de vermelho, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/120186 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 
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de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120187 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120188 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/120189 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-
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riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/120190 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, 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 Produtos : Anéis de dentição usados durante o sono; anéis de dentição; almofadas de gelo para fins 

medicinais; ligaduras triangular; ligaduras com suporte; corda de tripa (catgut) para ci-

rúrgico; tigelas para a alimentação (para fins médicos); pipetas de gotejamento (para fins 

médicos); tetas; sacos de gelo médico; suportes para sacos de gelo médico; aparelhos para 

aleitação; biberões; protecção para os dedos para fins médicos; tampões de ouvidos para 

dormir; tampões de ouvido para protecção contra o ruído; dispositivos contraceptivos; 

instrumentos e dispositivos para parar, amortecer e reduzir o ronco; dispositivos médicos; 

luvas para fins médicos; palitos para as orelhas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/120191 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 
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de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, branco, tons de verde, tons de amarelo e tons de castanho.

[210] 編號 N.º : N/120192 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, branco, tons de verde, tons de amarelo e tons de castanho.
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[210] 編號 N.º : N/120193 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, azul e castanho-avermelhado.

[210] 編號 N.º : N/120194 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-
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duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, azul e castanho-avermelhado.

[210] 編號 N.º : N/120195 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, amarelo e branco.
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[210] 編號 N.º : N/120196 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, amarelo e branco.

[210] 編號 N.º : N/120197 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-



N.º 14 — 5-4-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4883

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/120198 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 
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nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/120199 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de vermelho, verde, branco, preto e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/120200 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de vermelho, verde, branco, preto e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/120201 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 
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preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120202 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120203 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.
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 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120204 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 
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médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120205 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120206 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-
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cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120207 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho ou serviços de vendas por grosso relacionados com medica-

mentos e acessórios médicos; serviços de venda a retalho ou serviços de vendas por grosso 

relacionados com preparados farmacêuticos, preparados veterinários, preparados sanitá-

rios, preparados e substâncias medicinais, medicamentos sem ser com prescrição, pomadas 

anti-coceira (antipruriginoso), cremes anti-coceira (antipruriginoso), líquido antiprurigi-

noso, gessos médicos, produtos farmacêuticos dermatológicos, preparados farmacêuticos 

para feridas, pó medicinais para bebé, loções medicinais para o corpo, bálsamos medici-

nais para os lábios, pastilhas medicinais, xarope para tosse, gargarejos (para uso médicos), 

anti-inflamatórios, preparados analgésicos, preparados para tratamento de acne, prepara-

dos higiénicos para fins médicos, preparados farmacêuticos de gripe, bolas de naftalina, 

preparados anti-insectos, repelentes de mosquitos para aplicação na pele, antiparasitários, 

preparados para destruindo insectos, bactericidas, compressas medicinais, loções medici-

nais para queimadura solar, estojos de primeiros socorros para uso doméstico, preparados 

anticépticos, desinfectantes para todos os fins, preparados para teste de gravidez, prepa-

rados e substâncias veterinários, herbicidas para uso agrícolas, pesticidas agrícolas, prepa-

rados para o banho para fins médicos, ligaduras adesivas para fins médicos, materiais para 

pensos, preparados para desodorização do ar, desodorizantes para tecidos, desodorizantes 
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domésticos, fraldas de papel para bebés, fraldas para adultos descartáveis, gazes (para uso 

médicos), cotonetes para fins médicos, algodão-em-rama para fins médicos, ligaduras para 

ouvidos, ligaduras para olhos para fins médicos, tampões higiénicos, pensos rápidos para 

uso médicos, suplementos dietéticos e nutricionais, suplementos dietéticos para humanos, 

alimentos para bebés, leite em pó para bebés, chá de emagrecimento para fins médicos, 

materiais para próteses dentárias, materiais para reparação dos dentes e próteses dentá-

rias, materiais de fixação para fins dentários, adesivos dentais, preparados farmacêuticos 

para fins dentários, e cremes cosméticos com propriedades medicinais; serviços de venda a 

retalho ou serviços de vendas por grosso relacionados com cosméticos, pó para bebés (arti-

gos de higiene pessoal), espumas para o banho, sais de banho (não medicinais), loções para 

o corpo, cremes para o cuidado do cabelo, preparados para coloração do cabelo, batons, 

bases de maquilhagem, cremes para remover a maquilhagem, preparações para cuidados 

de beleza, desodorizantes corporais (perfumaria), cremes cosméticos, preparações cosmé-

ticas para o rosto, preparados cosméticos para cuidados da pele, preparações cosméticas 

para a higiene bucal e dentária, preparados cosméticos para o rosto e corpo, preparados 

cosméticos para protecção solar, hidratantes para depois de apanhar sol, fragrâncias, 

preparados para fixar o cabelo, cremes para as mãos, bálsamos para os lábios, óleos de 

massagem, hidratantes, cremes para barbear, sabonetes, preparados para a limpeza e po-

limento, champôs e amaciadores para o cabelo, sabonete para as mãos, preparados para 

lavar roupa, dentífrico e pasta de dente, produtos para lavagem da boca não medicinais, 

produtos para refrescar o hálito, algodão em rama e cotonetes para fins cosméticos, unhas 

postiças, pestanas postiças, pano e papel abrasivo, incensos, preparados de fragrâncias 

para o quarto, óleos essenciais, óleos de aromaterapia (para uso cosméticos), cremes para 

couro, polimentos para móveis, preparados para polimento, graxa e cremes para calçado, 

adesivos para uso cosmético, preparados para lavagem e branqueamento, preparados para 

remover nódoas; apresentação comercial de artigos aos meios de comunicação social para 

fins de vendas e retalho; serviços de marketing; serviços de prestação de informações sobre 

o comércio externo; serviços publicitários; distribuição e difusão de material publicitário 

(folhetos, prospectos, material impresso, amostras); serviços de pesquisa de mercado; pres-

tação de serviços externos que consiste em organizar a aquisição de produtos por conta de 

terceiros; negociação de transacções comerciais para terceiros; serviços de exposição de 

mercadização (merchandising) no âmbito dos negócios comerciais; agências de importação-

-exportação; fornecer mercado online para o comprador e vendedor de bens e serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120208 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : La Perla Global Management (UK) Limited

 地址 Endereço : 39 St. James’s Street, London SW1A 1JD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumaria, fragrâncias, cosméticos, maquilhagem, preparações para cuidados da pele 

não medicinais, géis para banho e duche, sabões e sabonetes, cremes para o corpo, loções 

para o corpo, óleos corporais, óleos bronzeadores, sprays corporais, produtos para lavar o 

corpo, desodorizantes, anti-transpirantes, champôs, amaciadores; óleos essenciais; loções 
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para os cabelos; sombras para os olhos, pós para os olhos, cremes para os olhos, rímel, de-

lineadores para o contorno dos olhos, lápis para os olhos, lápis para sobrancelhas, bases 

de maquilhagem, correctores, pós, pó de arroz ou pó pressado, pó cosmético solto para o 

rosto, «rouges» cosméticos, bronzeadores cosméticos; verniz para as unhas, polidores para 

as unhas; iluminadores cosméticos («highlighters»), brilhantes cosméticos («glitter») para 

o rosto, batons, brilho para os lábios («lip gloss»), delineadores labiais, hidratantes labiais; 

água-de-colónia, água-de-toilette; óleos essenciais; óleos para massagem, óleos para aro-

materapia; preparações para pré-barbear e pós-barba; cremes de barbear; depilatórios; 

produtos de higiene pessoal; produtos de higiene não medicinais; produtos para cuidados 

da pele; produtos para cuidados do rosto; produtos para cuidados do cabelo; produtos para 

cuidados das unhas; produtos para cuidados das mãos; hidratantes, tónicos, preparações 

para limpeza, desmaquilhantes, máscaras para o rosto, máscaras de beleza para o rosto; 

preparações, cremes e loções para o cabelo, rosto e pele; soros, máscaras amaciadoras do 

cabelo, lacas para cabelo, gel para cabelo, mousses para cabelo; preparações, cremes, lo-

ções, lacas e mousses para bronzear e / ou para protecção contra o sol; loções pós-solares, 

cremes e pulverizadores ou vaporizadores; algodão em rama; pó de talco; «potpourri»; 

varetas de incenso e aromáticas; sais de banho; dentífricos, pasta de dentes, elixires para 

lavar a boca; pestanas postiças, unhas postiças; toalhetes impregnados com loções cosméti-

cas; preparações para clarear os dentes.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/11/22 016062309 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/120209 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : La Perla Global Management (UK) Limited

 地址 Endereço : 39 St. James’s Street, London SW1A 1JD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumaria; sabões; óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos; cos-

méticos; maquilhagem para os olhos, sombras para os olhos, pós para os olhos, cremes 

para os olhos, rímel, delineadores para o contorno dos olhos, lápis para os olhos, lápis 

para sobrancelhas, maquilhagem para o rosto, bases de maquilhagem, correctores, pós, pó 

de arroz, pó cosmético solto para o rosto, «rouges» cosméticos, bronzeadores cosméticos; 

verniz para as unhas, polidores para as unhas; iluminadores cosméticos («highlighters»), 

brilhantes cosméticos («glitter») para o rosto, maquilhagem para os lábios, batons, brilho 

para os lábios («lip gloss»), delineadores labiais, hidratantes labiais; água-de-colónia, água-

-de-toilette; óleos essenciais; óleos para massagem, óleos para aromaterapia; preparações 

para pré-barbear e pós-barba; cremes de barbear; depilatórios; desodorizantes; anti-

-transpirantes; produtos de higiene pessoal; produtos de higiene não medicinais; produtos 

para cuidados da pele; produtos para cuidados do rosto; produtos para cuidados do cabelo; 

produtos para cuidados das unhas; produtos para cuidados das mãos; hidratantes, tónicos, 

preparações para limpeza, desmaquilhantes, máscaras para o rosto, máscaras de beleza 

para o rosto; preparações, cremes e loções para o cabelo, rosto e pele; loções para os ca-

belos; champôs, amaciadores, soros, máscaras amaciadoras do cabelo, lacas para cabelo, 

gel para cabelo, mousses para cabelo; preparações, cremes, loções, lacas e mousses para 
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bronzear e / ou para protecção contra o sol; loções pós-solares, cremes e pulverizadores ou 

vaporizadores; algodão em rama; pó de talco; «potpourri»; varetas de incenso e aromáticas; 

sais de banho; dentífricos, pasta de dentes, elixires para lavar a boca; pestanas postiças, 

unhas postiças; toalhetes impregnados com loções cosméticas; preparações para clarear os 

dentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120210 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : La Perla Global Management (UK) Limited

 地址 Endereço : 39 St. James’s Street, London SW1A 1JD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Artigos ópticos; óculos e óculos de sol; armações para óculos e óculos de sol; estojos, cor-

rentes e cordões para óculos e para óculos de sol; peças e acessórios para todos os artigos 

atrás referidos; publicações electrónicas; aplicações de software de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120211 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : La Perla Global Management (UK) Limited

 地址 Endereço : 39 St. James’s Street, London SW1A 1JD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas, não incluídos noutras classes; joalharia, jóias; pedras pre-

ciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; amuletos; broches; pulseiras e braceletes; 

correntes e fios; berloques; relógios; botões de punho; brincos; porta-chaves; medalhões; 

colares; alfinetes de gravata; alfinetes de joalharia para chapéus; molas para gravatas; anéis; 

relógios de pulso; correntes, braceletes, pulseiras e correias para relógios; bijutaria; imita-

ção de jóias; caixas, estojos, guarda-jóias e cofres para jóias e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120212 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : La Perla Global Management (UK) Limited

 地址 Endereço : 39 St. James’s Street, London SW1A 1JD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho relacionados com perfumaria, sabões, óleos essenciais, cosmé-

ticos, loções para os cabelos, dentífricos, cosméticos, maquilhagem para os olhos, sombras 

para os olhos, pós para os olhos, cremes para os olhos, rímel, delineadores para o contorno 

dos olhos, lápis para os olhos, lápis para sobrancelhas; serviços de venda a retalho relacio-

nados com maquilhagem para o rosto, bases de maquilhagem, correctores, pós, pó de ar-

roz, pó cosmético solto para o rosto, «rouges» cosméticos, bronzeadores cosméticos, verniz 

para as unhas, polidores para as unhas, iluminadores cosméticos («highlighters»), brilhan-

tes cosméticos («glitter») para o rosto, maquilhagem para os lábios, batons, brilho para os 

lábios («lip gloss»), delineadores labiais, hidratantes labiais, água-de-colónia, água-de-toi-

lette; serviços de venda a retalho relacionados com óleos essenciais, óleos para massagem, 

óleos para aromaterapia, preparações para pré-barbear e pós-barba, cremes de barbear, 

depilatories, desodorizantes, anti-transpirantes, produtos de higiene pessoal, produtos de 

higiene não medicinais; serviços de venda a retalho relacionados com produtos para cuida-

dos da pele, produtos para cuidados do rosto, produtos para cuidados do cabelo, produtos 

para cuidados das unhas, produtos para cuidados das mãos, hidratantes, tónicos, prepara-

ções para limpeza desmaquilhantes, máscaras para o rosto, máscaras de beIeza para o ros-

to, preparações, cremes e loções para o cabelo, rosto e pele; serviços de venda a retalho re-

lacionados com loções para os cabelos, champôs, amaciadores, soros, máscaras amaciado-

ras do cabelo, lacas para cabelo, gel para cabelo, mousses para cabelo, preparações, cremes, 

loções, lacas e mousses para bronzear e / ou para protecção contra o sol, loções pós-solares, 

cremes, pulverizadores ou vaporizadores; serviços de venda a retalho relacionados com al-

godão em rama, pó de talco, «potpourri», varetas de incenso e aromáticas, sais de banho, 

dentífricos, pasta de dentes, elixires para lavar a boca, pestanas postiças, unhas postiças, 

toalhetes impregnados com loções cosméticas, preparações para clarear os dentes; serviços 

de venda a retalho relacionados com artigos ópticos, óculos e óulos de sol, armações para 

óculos e óculos de sol, estojos, correntes e cordões para óculos e para óculos de sol, peças e 

acessórios para todos os artigos atrás referidos, publicações electrónicas, aplicações de 

soft ware de computador; serviços de venda a retalho relacionados com metais preciosos e 

suas ligas, joalharia, jóias, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos; ser-

viços de venda a retalho relacionados com amuletos, broches, pulseiras e braceletes, cor-

rentes e fios, berloques, relógios, botões de punho, brincos, porta-chaves, medalhões, cola-

res, alfinetes de gravata, alfinetes de joalharia para chapéus, molas para gravatas, anéis, re-

lógios de pulso, correntes, braceletes, pulseiras e correias para relógios, bijutaria, imitação 

de jóias, caixas, estojos, guarda-jóias e cofres para jóias e relógios; serviços de venda a reta-

lho relacionados com couro e imitações de couro, carteiras, bolsas, malas, malas de mão, 

malinhas de mão, malas de senhora de cerimónia, malas de tiracolo, pastas de tiracolo, 

mochilas («rucksacks»), mochilas («backpacks»), sacos de viagem ou equipamento com for-

mato cilíndrico («duffel bags»), sacos e malas porta-fatos para viagem, sacolas («totebags»), 

sacos de tiracolo e mochilas, sacos para compras feitos de têxtil, malas de bagagem de mão; 

serviços de venda a retalho relacionados com sacos de praia, sacos de desporto, baús, sacos 

e malas de viagem, bagagem de viagem, malas de viagem, bolsas para cosméticos e produ-

tos de toilette vazias, estojos de toilette ou «nécessaires», caixas ou estojos para cartões de 

visita, estojos para chaves, malas e pastas de executivo para documentos, guarda-chuvas, 

sombrinhas e bengalas; serviços de venda a retalho relacionados com têxteis e produtos 

têxteis, coberturas de cama e de mesa, roupa de cama, capas para edredões, lençóis de 

cama, coberturas para colchões e travesseiros, fronhas, capas de almofadas, sanefas e es-

trados para camas, edredões, colchas; serviços de venda a retalho relacionados com col-

chas, cobertores, mantas, cortinas, persianas de tecido, toalhas, tapetes de banho, cortinas 

de chuveiro, toalhas de rosto, roupa de mesa, toalhas de mesa, guardanapos de tecido, ta-

petes ou individuais de mesa em tecido, mantas, esteiras, carpetes e tapetes; serviços de 
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venda a retalho relacionados com vestuário, calçado, chapelaria, «lingerie» e «negligé», 

roupa interior, meia e malhas, roupa de usar por casa, fatos de banho, vestuário de praia, 

túnicas, vestuário para usar por cima de fato de banho, cintas e espartilhos, roupa de dor-

mer, roupões de banho, robes, corpetes, camisolas [vestuário], bodies («bodysuits»), blu-

sões, casacos, saias, vestidos, calças, calções, sapatos, cintos, luvas e cachecóis; serviços de 

venda a retalho por encomenda postal e «on-line» relacionados com perfumaria, sabões, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos, cosméticos, maquilhagem 

para os olhos, sombras para os olhos, pós para os olhos, cremes para os olhos, rímel, deli-

neadores para o contorno dos olhos, lápis para os olhos, lápis para sobrancelhas; serviços 

de venda a retalho por encomenda postal e «on-line» relacionados com maquilhagem para 

o rosto, bases de maquilhagem, correctores, pós, pó de arroz, pó cosmético solto parao ros-

to, «rouges» cosméticos, bronzeadores cosméticos, verniz para as unhas, polidores para as 

unhas, iluminadores cosméticos («highlighters»), brilhantes cosméticos («glitter») para o 

rosto, .maquilhagem para os lábios, batons, brilho para os lábios («lip gloss»), delineadores 

labiais, hidratantes labiais, água-de-colónia, água-de-toilette; serviços de venda a retalho 

por encomenda postal e «on-line» relacionados com óleos essenciais, óleos para massagem, 

óleos para aromaterapia, preparações para pré-barbear e pós-barba, cremes de barbear, 

depilatórios, desodorizantes, anti-transpirantes, produtos de higiene pessoal, produtos de 

higiene não medicinais; serviços de venda a retalho por encomenda postal e «on-line» rela-

cionados com produtos para cuidados da pele, produtos para cuidados do rosto, produtos 

para cuidados do cabelo, produtos para cuidados das unhas, produtos para cuidados das 

mãos, hidratantes, tónicos, preparações para limpeza, desmaquilhantes, máscaras para o 

rosto, máscaras de beleza para o rosto, preparações, cremes e loções para o cabelo, rosto e 

pele; serviços de venda a retalho por encomenda postal e «on-line» relacionados com lo-

ções para os cabelos, champôs, amaciadores, soros, máscaras amaciadoras do cabelo, lacas 

para cabelo, gel para cabelo, mousses para. cabelo, preparações, cremes, loçõ es, lacas e 

mousses para bronzear e / ou para protecção contra o sol, loções pós-solares, cremes, pul-

verizadores ou vaporizadores; serviços de venda a retalho por encomenda postal e «on-li-

ne» relacionados com algodão em rama, pó de talco,«potpourri», varetas de incenso e aro-

máticas, sais de banho, dentífricos, pasta de dentes, elixires para lavar a boca, pestanas 

postiças, unhas postiças, toalhetes impregnados com loções cosméticas, preparações para 

clarear os dentes; serviços de venda a retalho por encomenda postal e «on-line» relaciona-

dos com artigos ópticos, óculos e óculos de sol, armações para óculos e óculos de sol, esto-

jos, correntes e cordões para óculos e para óculos de sol, peças e acessórios para todos os 

artigos atrás referidos, publicações electrónicas, aplicações de software de computador; 

serviços de venda a retalho por encomenda postal e «on-line»relacionados com metais pre-

ciosos e suas ligas, joalharia, jóias, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométri-

cos; serviços de venda a retalho por encomenda postal e «on-line» relacionados com amu-

letos, broches, pulseiras e braceletes, correntes e fios, berloques, relógios, botões de punho, 

brincos, porta-chaves, medalhões, colares, alfinetes de gravata, alfinetes de joalharia para 

chapéus, molas para gravatas, anéis, relógios de pulso, correntes, braceletes, pulseiras e 

correias para relógios, bijutaria, imitação de jóias, caixas, estojos, guarda-jóias e cofres 

para jóias e relógios; serviços de venda a retalho por encomenda postal e «on-line» relacio-

nados com couro e imitações de couro, carteiras, bolsas, malas, malas de mão, malinhas 

de mão, malas de senhora de cerimónia, malas de tiracolo, pastas de tiracolo, mochilas 

(«rucksacks»), mochilas («backpacks»), sacos de viagem ou equipamento com formato cilíndri-

co («duffelbags»), sacos e malas porta-fatos para viagem, sacolas («tote bags»), sacos de ti-

racolo e mochilas, sacos para compras feitos de têxtil, malas de bagagem de mão; serviços 

de venda a retalho por encomenda postal e «on-line» relacionados com sacos de praia, sa-

cos de desporto, baús, sacos e malas de viagem, bagagem de viagem, malas de viagem, bol-
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sas para cosméticos e produtos de toilette vazias, estojos de toilette ou «nécessaires», cai-

xas ou estojos para cartões de visita, estojos para chaves, malas e pastas de executivo para 

documentos, guarda-chuvas, sombrinhas e bengalas; serviços de venda a retalho por enco-

menda postal e «on-line» relacionados com têxteis e produtos têxteis, coberturas de cama e 

de mesa, roupa de cama, capas para edredões, lençóis de cama, coberturas para colchões e 

travesseiros, fronhas, capas de almofadas, sanefas e estrados para camas, edredões, col-

chas; serviços de venda a retalho por encomenda postal e «on-line» relacionados com col-

chas, cobertores, mantas, cortinas, persianasde tecido, toalhas, tapetes de banho, cortinas 

de chuveiro, toalhas de rosto, roupa de mesa, toalhas de mesa, guardanapos de tecido, ta-

petes ou individuaos de mesas em tecido, mantas, esteiras, carpetes e tapetes, serviços de 

venda a retalho por encomenda postal e «on-line» relacionados com vestuário, calçado, 

chapelaria, «lingerie» e «neglige», roupa interior, meias e malha, roupa de usar por casa, 

fatos de banho, vestuário de praia, túnicas, vestuário para por cima de fato de banho, cin-

tas e espartilhos, roupa de dormer, roupões de banho, robes, corpetes, camisolas [vestuá-

rio], bodies («bodysuits»), blusões, casacos, saias, vestidos, calças, calções, sapatos, cintos, 

luvas e cachecóis; serviços de informação, assessorial e consultadoria relacionados com o 

supra referido; serviços de publicidade, promoção e co-promoção; promoção de produtos 

em destaque e serviços de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120223 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : 捷達投資移民顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼巷86號國際中心地下AC鋪 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 移民中介服務、投資訊息服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120224 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : 捷達投資移民顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼巷86號國際中心地下AC鋪 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 移民中介服務、投資訊息服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120225 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : 金玉時股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣高雄市鳳山區鳳甲路548號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 鮮乳、鮮奶、乳粉、乳製品、乳酸奶、乳酸菌乳粉、乳酸飲料、保久乳、凝態發酵乳、奶及乳製品、

奶粉、奶精、奶茶（以奶為主）、奶製品、巧克力牛奶、果汁牛奶、液態酪乳、牛乳、牛乳製品、牛

奶飲料、發酵乳、羊乳、蜜豆奶、調味乳、豆漿、豆漿粉、豆花、鮮酪乳、米漿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120249 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : 澳門佛教中心協會 

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街63號 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 其他 (非牟利機構) outras (Instituição sem fins lucrativos) 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 提供培訓、文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃、紅、粉紅、藍、黑，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/120250 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 南京大惠企業發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市鼓樓區鼓樓街88號601室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；茶館；酒吧服務；流動飲食攤；會議室出租；活動房屋

出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120255 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 愷陽有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門菜園路63號新寶花園第1座地舖 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 防銹劑和木材防腐劑，媒染劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120256 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 愷陽有限公司 

 地址 Endereço : 澳門菜園路63號新寶花園第1座地舖 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 防銹劑和木材防腐劑，媒染劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120279 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : IP Cleaning S.p.a.

 地址 Endereço : Viale Treviso, 63, 30026 Summaga di Portogruaro (VE), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para limpar, polir, desengordurar e raspar; detergentes; detergentes para uso em 

limpezas industriais; detergentes germicidas; detergentes de espuma; detergentes para au-

tomóveis; detergentes para limpeza de máquinas; detergentes para têxteis; detergentes para 

pavimentos; detergentes de manutenção; detergentes com acção de enceramento; prepara-

ções desengordurantes para uso em metal, madeira, cerâmica, plásticos, betão; cera de po-

limento; produtos para a remoção de cera; pós para polir; líquidos para polir auto-secantes; 

champôs para carpetes; preparações para desentupir canos; preparações para remoção de 

ferrugem; sabões industriais; preparações para remoção do calcário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor verde (Pantone Nº 7488) tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/120280 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : IP Cleaning S.p.a.

 地址 Endereço : Viale Treviso, 63, 30026 Summaga di Portogruaro (VE), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas para limpeza; máquinas de limpeza de pavimentos; aparelhos de limpeza que 

utilizam vapor; máquinas para limpeza de superfícies verticais e janelas usando água de 

alta pressão; máquinas para esfregar paredes; aparelhos de limpeza de água quente; apare-

lhos de limpeza de água fria; aparelhos de lavagem com água quente de alta pressão para a 

limpeza de superfícies; aparelhos de lavagem com água fria de alta pressão para a limpeza 

de superfícies; máquinas de varrer; varredouras motorizadas; varredouras empurradas por 

um operador; varredouras conduzidas por um operador; máquinas para projectar areia; 

máquinas para projectar areia hidráulicas; dispositivos para emissão de jactos de areia, 

como partes de máquinas; aspiradores de pó seco; aspiradores de pó molhado; máquinas 

para a limpeza de carpetes e poltronas; máquinas para a lavagem de carpetes e poltronas; 

esfregadores-secadores sob a forma de máquinas; máquinas para esfregar e secar pavimen-

tos de tracção eléctrica e manual para a limpeza de todos os tipos de superfícies; máquinas 

de nebulização e de pulverização química e de detergentes; máquinas de polir; instalações 

de lavagem de água quente self-service; instalações de lavagem de água fria self-service; 

instalações de lavagem, enxaguamento e polimento de veículos self-service, sob a forma 

de máquinas que utilizam água de alta pressão; aspiradores para a limpeza do interior de 

veículos self-service; peças estruturais e peças de reposição para todas as máquinas acima 

mencionadas incluídas nesta classe, nomeadamente, caldeiras, caldeiras a vapor para má-

quinas, caldeiras de motores a vapor; motores de vácuo; adaptadores de pressão como par-

tes de máquinas; rodas e rodas que não marcam como partes de máquinas; ejectores como 

partes de máquinas; ejectores para aspirar soluções de detergentes como partes de máqui-

nas; válvulas sendo partes de máquinas; mangueiras de alta pressão e de baixa pressão para 

máquinas de limpeza de água como partes de máquinas; conectores de mangueiras flexíveis 

para máquinas; tubos de descarga como partes de máquinas; mangueiras para aspiradores; 

enroladores mecânicos de mangueiras para mangueiras flexíveis; tubos de caldeiras como 

partes de máquinas; lanças e suportes de lanças para máquinas; lanças com hidro-escovas 

para máquinas de limpeza de água como partes de máquinas; tanques e reservatórios de 

água como partes de máquinas; tanques de água e de soluções como partes de máquinas; 

tabuleiros de descarga como partes de máquinas; dispositivos para distribuição e mistura 

de detergentes como partes de máquinas; rodos e lâminas de borracha como partes de má-

quinas; lâminas de limpeza de emulsões de óleo como partes de máquinas; rodos e lâminas 

de borracha como partes de varredouras e de esfregadores-secadores; cabeças de espuma 

para máquinas; dispositivos anti-espuma como partes de máquinas; acessórios de cabeças 

anti-espuma para máquinas de limpeza; cabeças de máquinas rotativas para máquinas; 

cabeças rotativas para máquinas; cabeças para máquinas varredouras e máquinas de lava-

gem de auto-regulação e de auto-nivelamento como partes de máquinas; braços giratórios 

para máquinas; discos para máquinas de polir, de lavagem, de remoção de cera; discos de 

accionamento standard como partes de varredoras e de esfregadores-secadores; bicos de 

junção para máquinas; escovas como partes de máquinas; escovas circulares ou cilíndri-

cas como partes de máquinas; escovas rotativas como partes de máquinas; escovas de rolo 

como partes de máquinas; filtros como partes de máquinas; filtros de entrada e de saída 

como partes de máquinas; filtros de autolimpeza como partes de máquinas; sacos de filtro 

de poliéster como partes de máquinas; filtros de tecido como partes de máquinas; filtros de 

cartucho para máquinas; filtros de papel como partes de máquinas; filtros de sacos de papel 

para varredouras e aspiradores; filtros e filtros de eliminação como partes de máquinas; fil-

tros de reciclagem para esfregadores-secadores; pistolas como partes de máquinas; pistolas 
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para máquinas de limpeza de água; pistolas pulverizadoras accionadas electricamente para 

máquinas de lavagem de pressão; pistolas de vapor como partes de máquinas; recipientes 

como partes de máquinas; suportes de rolos de toalhetes como partes de máquinas; porta-

-almofadas como partes de máquinas; reguladores como partes de máquinas; aparelhos de 

tratamento de água como partes de máquinas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor verde (Pantone Nº 7488) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/120281 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : IP Cleaning S.p.a.

 地址 Endereço : Viale Treviso, 63, 30026 Summaga di Portogruaro (VE), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Artigos de limpeza; instrumentos de limpeza, operados manualmente; panos de limpeza; 

esponjas de limpeza; almofadas de limpeza; espanadores de limpeza; instrumentos para 

limpeza de vidros; escovas de limpeza; vassouras para fins de limpeza; palha-de-aço para 

limpeza; rodos [manuais] para limpeza; baldes para limpeza; cestos de lixo; distribuidores 

de papel higiénico; distribuidores de toalhas de papel; distribuidores de sabão; luvas de uso 

doméstico para fins de limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor verde (Pantone Nº 7488) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/120282 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : NISSEI COMPANY, LTD.

 地址 Endereço : 1-47, Unobe 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-0042, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Artigos de pastelaria e confeitaria; sorvete em creme; misturas para sorvete em creme.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120283 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : NISSEI COMPANY, LTD.

 地址 Endereço : 1-47, Unobe 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-0042, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; snack-bars; cafés; serviços de cadeia de 

cafetarias; gelataria incluindo sorvete em creme.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120284 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

 地址 Endereço : Rue de l’Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vacinas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120285 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

 地址 Endereço : Rue de l’Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vacinas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120286 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120287 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120288 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 梁健明 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路財富中心5樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明，加溫，蒸氣，烹調，冷藏，乾燥，通風，供水，衛生設備裝置。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/120290 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 吳銳源 

 地址 Endereço : 澳門東望洋新街20號錦康大廈4A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶，咖啡，咖啡代用品，可可，蜂蜜，醋，飲用冰，冰製產品。  

[540] 商標 Marca : 
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

類別 

Classe

N/101760 2017/03/13 2017/03/13 KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V. 35

N/101761 2017/03/13 2017/03/13 KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V. 35

N/101762 2017/03/13 2017/03/13 KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V. 41

N/101763 2017/03/13 2017/03/13 KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V. 35

N/101764 2017/03/13 2017/03/13 KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V. 41

N/106919 2017/03/13 2017/03/13 Wide Progress Global Limited 41

N/107304 2017/03/13 2017/03/13 Tiffany’s Show Pattaya co.,ltd. 41

N/109709 2017/03/13 2017/03/13 Innovative Cosmetic Concepts, LLC 03

N/109710 2017/03/13 2017/03/13 Innovative Cosmetic Concepts, LLC 35

N/109765 2017/03/13 2017/03/13 澳門通股份有限公司 36

N/109767 2017/03/13 2017/03/13 澳門通股份有限公司 36

N/111193 2017/03/13 2017/03/13 Dairyfarm Establishment 30

N/112144 2017/03/13 2017/03/13 揚子江藥業集團有限公司 30

N/112145 2017/03/13 2017/03/13 揚子江藥業集團有限公司 05

N/112157 2017/03/13 2017/03/13 安娜貝拉珠寶有限公司 14

N/112520 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 01

N/112521 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 05

N/112522 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 09

N/112523 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 10

N/112524 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 35

N/112525 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 38

N/112526 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 45

N/112527 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 01

N/112528 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 05

N/112529 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 09
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編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

類別 

Classe

N/112530 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 10

N/112531 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 35

N/112532 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 38

N/112533 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 45

N/112534 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 03

N/112535 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 42

N/112536 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 44

N/112537 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 03

N/112538 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 42

N/112539 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 44

N/112580 2017/03/13 2017/03/13 得寶建築集團有限公司 

GRUPO DE CONSTRUÇÕES TOP, LIMITADA

37

N/112582 2017/03/13 2017/03/13 得寶建築集團有限公司 

GRUPO DE CONSTRUÇÕES TOP, LIMITADA

37

N/112762 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 01

N/112763 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 03

N/112764 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 05

N/112765 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 09

N/112766 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 10

N/112767 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 35

N/112768 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 38

N/112769 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 42

N/112770 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 44

N/112771 2017/03/13 2017/03/13 深圳碳雲智能科技有限公司 45

N/112865 2017/03/13 2017/03/13 A.S.Watson TM Limited 32

N/112866 2017/03/13 2017/03/13 瑞麟工程有限公司 37

N/113232 2017/03/13 2017/03/13 卓績控股有限公司 

BEST MERIT HOLDINGS LIMITED

29

N/113233 2017/03/13 2017/03/13 卓績控股有限公司 

BEST MERIT HOLDINGS LIMITED

30

N/113234 2017/03/13 2017/03/13 卓績控股有限公司 

BEST MERIT HOLDINGS LIMITED

43

N/113294 2017/03/13 2017/03/13 A.S. Watson TM Limited 03

N/113336 2017/03/13 2017/03/13 A.S. Watson TM Limited 35

N/113337 2017/03/13 2017/03/13 A.S. Watson TM Limited 36

N/113348 2017/03/13 2017/03/13 John Masters Organics, Inc. 35
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編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

類別 

Classe

N/113349 2017/03/13 2017/03/13 John Masters Organics, Inc. 35

N/113359 2017/03/13 2017/03/13 唯一美容有限公司 35

N/113360 2017/03/13 2017/03/13 唯一美容有限公司 44

N/113361 2017/03/13 2017/03/13 唯一美容有限公司 44

N/113387 2017/03/13 2017/03/13 唯一美容有限公司 44

N/113388 2017/03/13 2017/03/13 唯一美容有限公司 44

N/113415 2017/03/13 2017/03/13 Pharr Yarns, LLC 27

N/113557 2017/03/13 2017/03/13 A.S. Watson TM Limited 35

N/113691 2017/03/13 2017/03/13 HEINEKEN BROUWERIJEN B.V. 32

N/113725 2017/03/13 2017/03/13 劉欣珏 26

N/113726 2017/03/13 2017/03/13 劉欣珏 25

N/113769 2017/03/13 2017/03/13 Kenneth Cole Productions, Inc. 09

N/113770 2017/03/13 2017/03/13 Kenneth Cole Productions, Inc. 14

N/113771 2017/03/13 2017/03/13 Kenneth Cole Productions, Inc. 18

N/113772 2017/03/13 2017/03/13 Kenneth Cole Productions, Inc. 25

N/113790 2017/03/13 2017/03/13 廈門天洽餐飲管理有限公司 30

N/113791 2017/03/13 2017/03/13 廈門天洽餐飲管理有限公司 32

N/113792 2017/03/13 2017/03/13 廈門天洽餐飲管理有限公司 35

N/113793 2017/03/13 2017/03/13 廈門天洽餐飲管理有限公司 43

N/113797 2017/03/13 2017/03/13 宜策有限公司 

READY PLAN LIMITED

32

N/113798 2017/03/13 2017/03/13 宜策有限公司 

READY PLAN LIMITED

35

N/113799 2017/03/13 2017/03/13 宜策有限公司 

READY PLAN LIMITED

43

N/113898 2017/03/13 2017/03/13 A.S. Watson TM Limited 03

N/113926 2017/03/13 2017/03/13 科譽（香港）有限公司 

POSH Office Systems (Hong Kong) Limited

20

N/113993 2017/03/13 2017/03/13 太興環球發展有限公司 

Tai Hing Worldwide Development Limited

43

N/113994 2017/03/13 2017/03/13 太興環球發展有限公司 

Tai Hing Worldwide Development Limited

43

N/114170 2017/03/13 2017/03/13 A.S. Watson TM Limited 35

N/114318 2017/03/13 2017/03/13 A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. 03

N/114319 2017/03/13 2017/03/13 A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. 05

N/114320 2017/03/13 2017/03/13 A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. 35
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編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

類別 

Classe

N/114389 2017/03/13 2017/03/13 Otis Elevator Company 07

N/114390 2017/03/13 2017/03/13 Otis Elevator Company 37

N/114430 2017/03/13 2017/03/13 Otis Elevator Company 07

N/114431 2017/03/13 2017/03/13 Otis Elevator Company 37

N/114443 2017/03/13 2017/03/13 CRAZE GmbH 16

N/114444 2017/03/13 2017/03/13 CRAZE GmbH 28

N/114483 2017/03/13 2017/03/13 J.S.S. TOBACCO LTD 34

N/114494 2017/03/13 2017/03/13 Otis Elevator Company 07

N/114495 2017/03/13 2017/03/13 Otis Elevator Company 37

N/114513 2017/03/13 2017/03/13 Wahlburgers I, LLC 21

N/114514 2017/03/13 2017/03/13 Wahlburgers I, LLC 25

N/114515 2017/03/13 2017/03/13 Wahlburgers I, LLC 43

N/114516 2017/03/13 2017/03/13 Wahlburgers I, LLC 43

N/114524 2017/03/13 2017/03/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 35

N/114616 2017/03/13 2017/03/13 SMILEGATE RPG, Inc. 09

N/114617 2017/03/13 2017/03/13 SMILEGATE RPG, Inc. 41

N/114808 2017/03/13 2017/03/13 Sushi Jiro Sdn Bhd 43

N/114829 2017/03/13 2017/03/13 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 05

N/114830 2017/03/13 2017/03/13 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 08

N/114831 2017/03/13 2017/03/13 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 10

N/114832 2017/03/13 2017/03/13 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 21

N/114889 2017/03/13 2017/03/13 ROCKWOOL International A/S 06

N/114890 2017/03/13 2017/03/13 ROCKWOOL International A/S 17

N/114891 2017/03/13 2017/03/13 ROCKWOOL International A/S 19

N/114923 2017/03/13 2017/03/13 Takeda AS 05

N/114924 2017/03/13 2017/03/13 Takeda AS 05

N/114925 2017/03/13 2017/03/13 Takeda AS 05

N/114926 2017/03/13 2017/03/13 Takeda AS 05

N/114927 2017/03/13 2017/03/13 Takeda AS 05

N/114928 2017/03/13 2017/03/13 Takeda AS 10

N/114929 2017/03/13 2017/03/13 Takeda AS 05

N/114930 2017/03/13 2017/03/13 Takeda AS 10

N/114931 2017/03/13 2017/03/13 Takeda AS 05

N/114932 2017/03/13 2017/03/13 Takeda AS 10
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編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

類別 

Classe

N/114937 2017/03/13 2017/03/13 Takeda Austria GmbH 05

N/114938 2017/03/13 2017/03/13 Takeda Austria GmbH 05

N/114939 2017/03/13 2017/03/13 Takeda Austria GmbH 05

N/114941 2017/03/13 2017/03/13 NOEVIR CO., LTD. 03

N/114942 2017/03/13 2017/03/13 NOEVIR CO., LTD. 03

N/115026 2017/03/13 2017/03/13 福建省晉江福源食品有限公司 29

N/115027 2017/03/13 2017/03/13 福建省晉江福源食品有限公司 30

N/115028 2017/03/13 2017/03/13 福建省晉江福源食品有限公司 32

N/115040 2017/03/13 2017/03/13 South Beach Beverage Company, Inc. 32

N/115060 2017/03/13 2017/03/13 眾信公司 

MAJORITY FAITH CORPORATION

02

N/115061 2017/03/13 2017/03/13 眾信公司 

MAJORITY FAITH CORPORATION

19

N/115093 2017/03/13 2017/03/13 Exelixis, Inc. 05

N/115094 2017/03/13 2017/03/13 Exelixis, Inc. 05

N/115095 2017/03/13 2017/03/13 Eastman Chemical Company 01

N/115147 2017/03/13 2017/03/13 Rational Intellectual Holdings Limited 25

N/115148 2017/03/13 2017/03/13 Rational Intellectual Holdings Limited 28

N/115149 2017/03/13 2017/03/13 Rational Intellectual Holdings Limited 41

N/115150 2017/03/13 2017/03/13 Rational Intellectual Holdings Limited 25

N/115151 2017/03/13 2017/03/13 Rational Intellectual Holdings Limited 28

N/115152 2017/03/13 2017/03/13 Rational Intellectual Holdings Limited 41

N/115162 2017/03/13 2017/03/13 賴三金（廈門）餐飲管理有限公司 43

N/115166 2017/03/13 2017/03/13 MARATHON FOUNDATION, Civil Non-Profit Partnership 32

N/115167 2017/03/13 2017/03/13 MARATHON FOUNDATION, Civil Non-Profit Partnership 35

N/115172 2017/03/13 2017/03/13 Directel Macau - Lista Telefónicas, Limitada 16

N/115173 2017/03/13 2017/03/13 Directel Macau - Lista Telefónicas, Limitada 35

N/115174 2017/03/13 2017/03/13 Directel Macau - Lista Telefónicas, Limitada 42

N/115175 2017/03/13 2017/03/13 Directel Macau - Lista Telefónicas, Limitada 16

N/115176 2017/03/13 2017/03/13 Directel Macau - Lista Telefónicas, Limitada 35

N/115177 2017/03/13 2017/03/13 Directel Macau - Lista Telefónicas, Limitada 42

N/115183 2017/03/13 2017/03/13 北京新辣道餐飲管理有限公司 29

N/115184 2017/03/13 2017/03/13 北京新辣道餐飲管理有限公司 30

N/115185 2017/03/13 2017/03/13 北京新辣道餐飲管理有限公司 35

N/115186 2017/03/13 2017/03/13 北京新辣道餐飲管理有限公司 43
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編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

類別 

Classe

N/115223 2017/03/13 2017/03/13 合生元香港有限公司 

BIOSTIME HONG KONG LIMITED

03

N/115224 2017/03/13 2017/03/13 合生元香港有限公司 

BIOSTIME HONG KONG LIMITED

05

N/115225 2017/03/13 2017/03/13 合生元香港有限公司 

BIOSTIME HONG KONG LIMITED

29

N/115226 2017/03/13 2017/03/13 合生元香港有限公司 

BIOSTIME HONG KONG LIMITED

30

N/115227 2017/03/13 2017/03/13 合生元香港有限公司 

BIOSTIME HONG KONG LIMITED

03

N/115228 2017/03/13 2017/03/13 合生元香港有限公司 

BIOSTIME HONG KONG LIMITED

05

N/115229 2017/03/13 2017/03/13 合生元香港有限公司 

BIOSTIME HONG KONG LIMITED

29

N/115230 2017/03/13 2017/03/13 合生元香港有限公司 

BIOSTIME HONG KONG LIMITED

30

N/115233 2017/03/13 2017/03/13 合生元香港有限公司 

BIOSTIME HONG KONG LIMITED

05

N/115234 2017/03/13 2017/03/13 合生元香港有限公司 

BIOSTIME HONG KONG LIMITED

30

N/115235 2017/03/13 2017/03/13 合生元香港有限公司 

BIOSTIME HONG KONG LIMITED

03

N/115258 2017/03/13 2017/03/13 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 07

N/115259 2017/03/13 2017/03/13 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 12

N/115260 2017/03/13 2017/03/13 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 07

N/115261 2017/03/13 2017/03/13 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 12

N/115262 2017/03/13 2017/03/13 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 37

N/115279 2017/03/13 2017/03/13 曺城熏 

Sung Hoon CHO

32

N/115280 2017/03/13 2017/03/13 曺城熏 

Sung Hoon CHO

43

N/115281 2017/03/13 2017/03/13 曺城熏 

Sung Hoon CHO

32

N/115282 2017/03/13 2017/03/13 曺城熏 

Sung Hoon CHO

43

N/115287 2017/03/13 2017/03/13 Tsujiri Ltd. 30

N/115288 2017/03/13 2017/03/13 Tsujiri Ltd. 43

N/115289 2017/03/13 2017/03/13 Tsujiri Ltd. 30
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N/115290 2017/03/13 2017/03/13 Tsujiri Ltd. 43

N/115291 2017/03/13 2017/03/13 Tsujiri Ltd. 30

N/115292 2017/03/13 2017/03/13 Tsujiri Ltd. 43

N/115333 2017/03/13 2017/03/13 林志輝 35

N/115336 2017/03/13 2017/03/13 KABUSHIKI KAISHA NARIS KESHOUHIN (NARIS 

COSMETICS CO., LTD.)

03

N/115375 2017/03/13 2017/03/13 HRA實驗製藥股份有限公司 

LABORATOIRE HRA PHARMA

05

N/115383 2017/03/13 2017/03/13 Baheal Investment USA, Inc. 05

N/115384 2017/03/13 2017/03/13 DKSH Schweiz AG 09

N/115451 2017/03/13 2017/03/13 大賀酒造株式會社 

OGA SHUZO CO., LTD.

33

N/115461 2017/03/13 2017/03/13 Takeda GmbH 05

N/115462 2017/03/13 2017/03/13 Takeda GmbH 05

N/115463 2017/03/13 2017/03/13 Takeda GmbH 05

N/115465 2017/03/13 2017/03/13 澳門光華科技傳媒顧問一人有限公司 30

N/115466 2017/03/13 2017/03/13 吳翠琼 30

N/115468 2017/03/13 2017/03/13 Blue Ocean Trademarks NV 33

N/115481 2017/03/13 2017/03/13 FB SOLUTION 29

N/115482 2017/03/13 2017/03/13 FB SOLUTION 30

N/115483 2017/03/13 2017/03/13 FB SOLUTION 39

N/115484 2017/03/13 2017/03/13 FB SOLUTION 43

N/115485 2017/03/13 2017/03/13 FB SOLUTION 29

N/115486 2017/03/13 2017/03/13 FB SOLUTION 30

N/115487 2017/03/13 2017/03/13 FB SOLUTION 39

N/115488 2017/03/13 2017/03/13 FB SOLUTION 43

N/115489 2017/03/13 2017/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/115490 2017/03/13 2017/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/115491 2017/03/13 2017/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/115492 2017/03/13 2017/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/115493 2017/03/13 2017/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/115494 2017/03/13 2017/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/115495 2017/03/13 2017/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/115496 2017/03/13 2017/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/115497 2017/03/13 2017/03/13 Universal Entertainment Corporation 09
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N/115498 2017/03/13 2017/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/115499 2017/03/13 2017/03/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/115500 2017/03/13 2017/03/13 海南妹餐飲管理集團（澳門）有限公司 

MENINA HAINAN GRUPO DE GESTÃO DE COMIDAS E 

BEBIDAS (MACAU) LIMITADA, em inglês HAINAN GIRL 

FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT GROUP (MACAU) 

LIMITED

43

N/115501 2017/03/13 2017/03/13 海南妹餐飲管理集團（澳門）有限公司 

MENINA HAINAN GRUPO DE GESTÃO DE COMIDAS E 

BEBIDAS (MACAU) LIMITADA, em inglês HAINAN GIRL 

FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT GROUP (MACAU) 

LIMITED

43

N/115502 2017/03/13 2017/03/13 濠江捲煙廠有限公司 34

N/115507 2017/03/13 2017/03/13 China Resources Snow Breweries Company Ltd. 30

N/115508 2017/03/13 2017/03/13 China Resources Snow Breweries Company Ltd. 32

N/115509 2017/03/13 2017/03/13 China Resources Snow Breweries Company Ltd. 33

N/115510 2017/03/13 2017/03/13 China Resources Snow Breweries Company Ltd. 43

N/115511 2017/03/13 2017/03/13 GolfTEC Intellectual Property LLC 41

N/115512 2017/03/13 2017/03/13 林美蓉 25

N/115520 2017/03/13 2017/03/13 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 01

N/115521 2017/03/13 2017/03/13 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 04

N/115522 2017/03/13 2017/03/13 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 09

N/115523 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 36

N/115524 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 41

N/115525 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 43

N/115528 2017/03/13 2017/03/13 DOLLAR RENT A CAR, INC. 39

N/115532 2017/03/13 2017/03/13 3M Company 16

N/115533 2017/03/13 2017/03/13 Lidl Stiftung & Co. KG 35

N/115534 2017/03/13 2017/03/13 GUERLAIN S.A. 03

N/115536 2017/03/13 2017/03/13 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/115537 2017/03/13 2017/03/13 F. Hoffmann-La Roche AG 16

N/115538 2017/03/13 2017/03/13 F. Hoffmann-La Roche AG 41

N/115539 2017/03/13 2017/03/13 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/115540 2017/03/13 2017/03/13 JOHNSON & JOHNSON 05

N/115541 2017/03/13 2017/03/13 Monster Energy Company 32

N/115542 2017/03/13 2017/03/13 Monster Energy Company 32
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N/115543 2017/03/13 2017/03/13 Monster Energy Company 32

N/115544 2017/03/13 2017/03/13 Monster Energy Company 32

N/115545 2017/03/13 2017/03/13 Monster Energy Company 32

N/115546 2017/03/13 2017/03/13 Monster Energy Company 32

N/115547 2017/03/13 2017/03/13 Lai Sun F&B Management Limited 43

N/115548 2017/03/13 2017/03/13 CAPCOM CO., LTD. 09

N/115549 2017/03/13 2017/03/13 CAPCOM CO., LTD. 41

N/115550 2017/03/13 2017/03/13 CAPCOM CO., LTD. 09

N/115551 2017/03/13 2017/03/13 CAPCOM CO., LTD. 41

N/115552 2017/03/13 2017/03/13 NAGANO SCIENCE CO., LTD. 09

N/115553 2017/03/13 2017/03/13 NAGANO SCIENCE CO., LTD. 37

N/115554 2017/03/13 2017/03/13 NAGANO SCIENCE CO., LTD. 41

N/115555 2017/03/13 2017/03/13 NAGANO SCIENCE CO., LTD. 42

N/115556 2017/03/13 2017/03/13 CODAA SWITZERLAND AG 03

N/115559 2017/03/13 2017/03/13 常州華利達服裝集團有限公司 25

N/115560 2017/03/13 2017/03/13 樊滿錫 43

N/115561 2017/03/13 2017/03/13 藍威 09

N/115562 2017/03/13 2017/03/13 劉凱瑞 30

N/115565 2017/03/13 2017/03/13 MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU 18

N/115566 2017/03/13 2017/03/13 MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU 25

N/115567 2017/03/13 2017/03/13 TCL Corporation 07

N/115568 2017/03/13 2017/03/13 TCL Corporation 09

N/115569 2017/03/13 2017/03/13 TCL Corporation 10

N/115570 2017/03/13 2017/03/13 TCL Corporation 11

N/115571 2017/03/13 2017/03/13 TCL Corporation 35

N/115572 2017/03/13 2017/03/13 gumi Inc. 09

N/115573 2017/03/13 2017/03/13 ULTRA BIOTECH LIMITED 05

N/115574 2017/03/13 2017/03/13 EXPRESS GROUP COMPANY LIMITED 29

N/115575 2017/03/13 2017/03/13 EXPRESS GROUP COMPANY LIMITED 29

N/115584 2017/03/13 2017/03/13 UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE 

FOOTBALL, em inglês UNION OF EUROPEAN FOOTBALL 

ASSOCIATIONS (UEFA)

25

N/115585 2017/03/13 2017/03/13 UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE 

FOOTBALL, em inglês UNION OF EUROPEAN FOOTBALL 

ASSOCIATIONS (UEFA)

38
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N/115586 2017/03/13 2017/03/13 UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE 

FOOTBALL, em inglês UNION OF EUROPEAN FOOTBALL 

ASSOCIATIONS (UEFA)

41

N/115587 2017/03/13 2017/03/13 山東宏濟堂製藥集團股份有限公司 

SHANDONG HONGJITANG PHARMACEUTICAL 

GROUP CO., LTD.

05

N/115588 2017/03/13 2017/03/13 山東宏濟堂製藥集團股份有限公司 

SHANDONG HONGJITANG PHARMACEUTICAL 

GROUP CO., LTD.

30

N/115589 2017/03/13 2017/03/13 山東中煙工業有限責任公司 

CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.

34

N/115591 2017/03/13 2017/03/13 Shimano Inc. 28

N/115599 2017/03/13 2017/03/13 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/115600 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 35

N/115601 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 41

N/115602 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 43

N/115603 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 35

N/115604 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 41

N/115606 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 35

N/115607 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 41

N/115608 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 43

N/115609 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 35

N/115610 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 41

N/115611 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 43

N/115612 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 35

N/115613 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 41

N/115614 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 43

N/115615 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 35

N/115616 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 41

N/115617 2017/03/13 2017/03/13 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 43

N/115618 2017/03/13 2017/03/13 Limited liability company “Soviter” 33

N/115619 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 03

N/115620 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 09

N/115621 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 20

N/115622 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 21

N/115623 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 25



4912 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

類別 

Classe

N/115624 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 29

N/115625 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 30

N/115626 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 31

N/115627 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 32

N/115628 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 33

N/115629 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 35

N/115630 2017/03/13 2017/03/13 吳宗俊 44

N/115631 2017/03/13 2017/03/13 廣州富妝貿易有限公司 

Guangzhou Fuzhuang Trade Co., Ltd.

03

N/115632 2017/03/13 2017/03/13 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/115633 2017/03/13 2017/03/13 Blue Mountain International Worldwide Limited 03

N/115634 2017/03/13 2017/03/13 Blue Mountain International Worldwide Limited 05

N/115635 2017/03/13 2017/03/13 Blue Mountain International Worldwide Limited 20

N/115636 2017/03/13 2017/03/13 Blue Mountain International Worldwide Limited 25

N/115637 2017/03/13 2017/03/13 Blue Mountain International Worldwide Limited 35

N/115638 2017/03/13 2017/03/13 蔡加農 

Choi Ka Nong

35

N/115639 2017/03/13 2017/03/13 The Mentholatum Company 03

N/115640 2017/03/13 2017/03/13 The Mentholatum Company 05

N/115641 2017/03/13 2017/03/13 The Mentholatum Company 05

N/115642 2017/03/13 2017/03/13 The Mentholatum Company 05

N/115643 2017/03/13 2017/03/13 The Mentholatum Company 03

N/115644 2017/03/13 2017/03/13 The Mentholatum Company 03

N/115645 2017/03/13 2017/03/13 The Mentholatum Company 03

N/115646 2017/03/13 2017/03/13 Whistleblower Limited 25

N/115647 2017/03/13 2017/03/13 AbbVie Ireland Unlimited Company 05

N/115648 2017/03/13 2017/03/13 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/115649 2017/03/13 2017/03/13 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/115654 2017/03/13 2017/03/13 華潤雪花啤酒（遼寧）有限公司 

CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) 

COMPANY LIMITED

30

N/115655 2017/03/13 2017/03/13 華潤雪花啤酒（遼寧）有限公司 

CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) 

COMPANY LIMITED

32

N/115656 2017/03/13 2017/03/13 華潤雪花啤酒（遼寧）有限公司 

CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) 

COMPANY LIMITED

33
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N/115657 2017/03/13 2017/03/13 華潤雪花啤酒（遼寧）有限公司 

CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) 

COMPANY LIMITED

43

N/115660 2017/03/13 2017/03/13 BOSTON MEDICAL GROUP LIMITED 44

N/115661 2017/03/13 2017/03/13 FrieslandCampina Nederland B.V. 05

N/115662 2017/03/13 2017/03/13 FrieslandCampina Nederland B.V. 29

N/115663 2017/03/13 2017/03/13 FrieslandCampina Nederland B.V. 30

N/115664 2017/03/13 2017/03/13 FrieslandCampina Nederland B.V. 32

N/115665 2017/03/13 2017/03/13 JHC ELLA LIMITED 35

N/115667 2017/03/13 2017/03/13 文燊集團有限公司 05

N/115668 2017/03/13 2017/03/13 文燊集團有限公司 30

N/115669 2017/03/13 2017/03/13 文燊集團有限公司 05

N/115670 2017/03/13 2017/03/13 文燊集團有限公司 30

N/115671 2017/03/13 2017/03/13 國威設計有限公司 

GUOWEI COMPANY LIMITED

25

N/115672 2017/03/13 2017/03/13 國威設計有限公司 

GUOWEI COMPANY LIMITED

35

N/115674 2017/03/13 2017/03/13 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/115675 2017/03/13 2017/03/13 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/115676 2017/03/13 2017/03/13 ISEHAN COMPANY LIMITED 03

N/115677 2017/03/13 2017/03/13 ISEHAN COMPANY LIMITED 21

N/115681 2017/03/13 2017/03/13 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/115682 2017/03/13 2017/03/13 鄧美琪 

TANG MEI KEI

30

N/115683 2017/03/13 2017/03/13 鄧美琪 

TANG MEI KEI

43

N/115685 2017/03/13 2017/03/13 KIKU-MASAMUNE SAKE BREWING CO., LTD. 03

N/115686 2017/03/13 2017/03/13 KIKU-MASAMUNE SAKE BREWING CO., LTD. 33

N/115687 2017/03/13 2017/03/13 KIKU-MASAMUNE SAKE BREWING CO., LTD. 33

N/115698 2017/03/13 2017/03/13 Hyatt International Corporation 43

N/115699 2017/03/13 2017/03/13 珠海雲頂貿易有限公司 30

N/115700 2017/03/13 2017/03/13 珠海雲頂貿易有限公司 43

N/115701 2017/03/13 2017/03/13 深圳市艾索特電子科技有限公司 09

N/115702 2017/03/13 2017/03/13 NG SWEE CHENG 29

N/115703 2017/03/13 2017/03/13 優聯國際教育集團有限公司 

BEST-UNION INTERNATIONAL EDUCATION GROUP 

LIMITED

41
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N/115707 2017/03/13 2017/03/13 冠昇寵物用品有限公司 

TOP ONE PET SUPPLIES LIMITED

05

N/115708 2017/03/13 2017/03/13 冠昇寵物用品有限公司 

TOP ONE PET SUPPLIES LIMITED

29

N/115709 2017/03/13 2017/03/13 冠昇寵物用品有限公司 

TOP ONE PET SUPPLIES LIMITED

44

N/115710 2017/03/13 2017/03/13 冠昇寵物用品有限公司 

TOP ONE PET SUPPLIES LIMITED

31

N/115711 2017/03/13 2017/03/13 媽你講餐飲股份有限公司 43

N/115712 2017/03/13 2017/03/13 媽你講餐飲股份有限公司 35

N/115713 2017/03/13 2017/03/13 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/115714 2017/03/13 2017/03/13 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/115715 2017/03/13 2017/03/13 Lip Hing (Yeung’s) Manufactory Limited 06

N/115717 2017/03/13 2017/03/13 羅錦輝 

Law Kam Fai

25

N/115718 2017/03/13 2017/03/13 株式會社同志社 

DOSHISHA CO. LTD

03

N/115719 2017/03/13 2017/03/13 羅少明 

Lo Sio Meng

30

N/115720 2017/03/13 2017/03/13 羅少明 

Lo Sio Meng

43

N/115721 2017/03/13 2017/03/13 PANION & BF BIOTECH INC. 05

N/115723 2017/03/13 2017/03/13 IGT Canada Solutions ULC 28

N/115724 2017/03/13 2017/03/13 IGT Canada Solutions ULC 28

N/115725 2017/03/13 2017/03/13 IGT Canada Solutions ULC 28

N/115726 2017/03/13 2017/03/13 劉遠濠 

梁嘉敏

43

N/115727 2017/03/13 2017/03/13 UKEAS WORLDWIDE LIMITED 41

N/115747 2017/03/13 2017/03/13 Brandmark International Limited 25

N/115748 2017/03/13 2017/03/13 Brandmark International Limited 35

N/115749 2017/03/13 2017/03/13 鄭學新 41

N/115750 2017/03/13 2017/03/13 NOEVIR Co., Ltd. 03

N/115751 2017/03/13 2017/03/13 NOEVIR Co., Ltd. 03

N/115752 2017/03/13 2017/03/13 泰隆建築置業有限公司 35

N/115753 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 43

N/115754 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 42

N/115755 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 41
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N/115756 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 39

N/115757 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 38

N/115758 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 37

N/115759 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 11

N/115760 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 19

N/115761 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 35

N/115762 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 36

N/115763 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 11

N/115764 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 19

N/115765 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 35

N/115766 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 36

N/115767 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 37

N/115768 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 38

N/115769 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 39

N/115770 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 41

N/115771 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 42

N/115772 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 43

N/115773 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 11

N/115774 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 19

N/115775 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 35

N/115776 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 36

N/115777 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 37

N/115778 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 38

N/115779 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 39

N/115780 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 41

N/115781 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 42

N/115782 2017/03/13 2017/03/13 凱華集團有限公司 43

N/115786 2017/03/13 2017/03/13 謝彥波 03

N/115799 2017/03/13 2017/03/13 BLUEAIR AB 11

N/115800 2017/03/13 2017/03/13 智能飲料有限責任公司 

Intelligent Beverages, LLC

32

N/115802 2017/03/13 2017/03/13 美滙國際發展有限公司 20

N/115803 2017/03/13 2017/03/13 上海遇美企業發展有限公司 03

N/115807 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/115808 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16
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N/115809 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/115810 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115811 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/115826 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/115827 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/115828 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/115829 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115830 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/115831 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/115832 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/115833 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/115834 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115835 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/115836 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/115837 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/115838 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/115839 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115840 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/115841 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/115842 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/115843 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/115844 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115845 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/115846 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/115847 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/115848 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/115849 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115850 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/115851 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/115852 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/115853 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/115854 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115855 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/115856 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09
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N/115857 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/115858 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/115859 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115860 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/115861 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/115862 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/115863 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/115864 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115865 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/115885 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115886 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115887 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115888 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115890 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115891 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115892 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115893 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115895 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115896 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115897 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115898 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115900 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115901 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115902 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115903 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115905 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115906 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115907 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115908 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115910 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115911 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115912 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115913 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115915 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39
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N/115916 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115917 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115918 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115925 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115926 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115927 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115928 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115931 2017/03/13 2017/03/13 King.com Limited 09

N/115932 2017/03/13 2017/03/13 King.com Limited 41

N/115934 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115935 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115936 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115937 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115939 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115940 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115941 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115942 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115944 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115945 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115946 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115947 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115948 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/115949 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115950 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115951 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115952 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115953 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/115954 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115955 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115956 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/115957 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115959 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/115960 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/115961 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43
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N/115962 2017/03/13 2017/03/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/115963 2017/03/13 2017/03/13 快樂城市株式會社 

JOYCITY Corp.

09

N/115964 2017/03/13 2017/03/13 快樂城市株式會社 

JOYCITY Corp.

41

N/115965 2017/03/13 2017/03/13 Misslady Concepts Limited 21

N/115966 2017/03/13 2017/03/13 關文豪 20

N/115973 2017/03/13 2017/03/13 MHCS 33

N/115974 2017/03/13 2017/03/13 ENERGY  BEVERAGES  LLC 32

N/115975 2017/03/13 2017/03/13 Turlen Holding SA 09

N/115988 2017/03/13 2017/03/13 鄭巨章 19

N/115998 2017/03/13 2017/03/13 興發（集團）管理有限公司 

COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO SUPER (GRUPO) 

LIMITADA

35

N/116000 2017/03/13 2017/03/13 統一企業股份有限公司 

Uni-President Enterprises Corp.

29

N/116001 2017/03/13 2017/03/13 統一企業股份有限公司 

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/116002 2017/03/13 2017/03/13 統一企業股份有限公司 

Uni-President Enterprises Corp.

32

N/116003 2017/03/13 2017/03/13 Celgene Corporation 05

N/116004 2017/03/13 2017/03/13 Celgene Corporation 05

N/116005 2017/03/13 2017/03/13 Celgene Corporation 05

N/116006 2017/03/13 2017/03/13 Celgene Corporation 05

N/116007 2017/03/13 2017/03/13 Celgene Corporation 05

N/116008 2017/03/13 2017/03/13 Celgene Corporation 05

N/116009 2017/03/13 2017/03/13 Celgene Corporation 05

N/116010 2017/03/13 2017/03/13 Celgene Corporation 05

N/116011 2017/03/13 2017/03/13 Celgene Corporation 05

N/116012 2017/03/13 2017/03/13 Celgene Corporation 05

N/116013 2017/03/13 2017/03/13 莫,瑩套 

MOK, IENG TOU

30

N/116014 2017/03/13 2017/03/13 東會所（駿業街）有限公司 

CLUB EAST (TSUN YIP STREET) LIMITED

41

N/116015 2017/03/13 2017/03/13 東會所（駿業街）有限公司 

CLUB EAST (TSUN YIP STREET) LIMITED

43



4920 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

類別 

Classe

N/116016 2017/03/13 2017/03/13 東會所（駿業街）有限公司 

CLUB EAST (TSUN YIP STREET) LIMITED

44

N/116019 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc.

05

N/116020 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc.

10

N/116021 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc.

30

N/116022 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc. 

05

N/116023 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc. 

10

N/116024 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc. 

30

N/116025 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc. 

05

N/116026 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc. 

10

N/116027 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc. 

30

N/116028 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc.

05

N/116029 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc. 

10

N/116030 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc. 

30

N/116031 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc. 

05
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N/116032 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc.

10

N/116033 2017/03/13 2017/03/13 百洋健康產業國際商貿有限公司 

Baheal Wellness Industry International Trading Limited 

A&Z Pharmaceutical Inc.

30

N/116034 2017/03/13 2017/03/13 LITAT IMPORT & EXPORT PTE LTD 30

N/116035 2017/03/13 2017/03/13 LITAT IMPORT & EXPORT PTE LTD 32

N/116036 2017/03/13 2017/03/13 Ferrara Candy Company 30

N/116037 2017/03/13 2017/03/13 陳美芝 

Chan Mei Chi

31

N/116039 2017/03/13 2017/03/13 庄敏麗 

Chong Man Lai

05

N/116040 2017/03/13 2017/03/13 李嘉浩 

Lei Ka Hou

35

N/116041 2017/03/13 2017/03/13 李嘉浩 

Lei Ka Hou

29

N/116045 2017/03/13 2017/03/13 威海富力悅心食品科技有限公司 29

N/116046 2017/03/13 2017/03/13 威海富力悅心食品科技有限公司 33

N/116047 2017/03/13 2017/03/13 山東中煙工業有限責任公司 

CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.

34

N/116082 2017/03/13 2017/03/13 Gemological Institute of America, Inc. 41

N/116083 2017/03/13 2017/03/13 NSE Products, Inc. 36

N/116101 2017/03/13 2017/03/13 GREENDAY GLOBAL CO., LTD. 29

N/116102 2017/03/13 2017/03/13 GREENDAY GLOBAL CO., LTD. 29

N/116106 2017/03/13 2017/03/13 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 05

拒絕

Recusa

編號 

N.º

批示日期 

Data de 

despacho

申請人 

Requerente

類別 

Classe

備註 

Observações 

根據12月13日第97/99/M號法令 

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/103043 2017/03/13 程清 43 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
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根據12月13日第97/99/M號法令 

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/107305 2017/03/13 Tiffany’s Show Pattaya 

co.,ltd. 

41 第214條第1款c）項，結合第215條及第9條第1款c）項，適用

於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 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 alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º

N/108790 2017/03/13 DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO., LTD.

03 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrario, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/109316 2017/03/13 佳藝創意一人有限公司 

Best Innovation Limited

37 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrario, conjugado com  a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/110880 2017/03/14 HERMAN MILLER 

(MACAU) LIMITADA

20 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條第1款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 alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º

N/110881 2017/03/13 POSH — SISTEMAS DE 

ESCRITÓRIOS (MACAU) 

LDA.

20 第214條第1款b）項，結合第215條及第9條第1款c）項，適

用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 1 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 alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º

N/113466 2017/03/02 環球語言教育有限公司 09 第214條第1款a）項和第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/113467 2017/03/02 環球語言教育有限公司 35 第214條第1款a）項和第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/113468 2017/03/02 環球語言教育有限公司 41 第214條第1款a）項和第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/113469 2017/03/02 環球語言教育有限公司 09 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）項和

第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/113470 2017/03/02 環球語言教育有限公司 35 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）項和

第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º
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編號 

N.º

批示日期 

Data de 

despacho

申請人 

Requerente

類別 

Classe

備註 

Observações 

根據12月13日第97/99/M號法令 

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/113471 2017/03/02 環球語言教育有限公司 41 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）項和

第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/113472 2017/03/02 環球語言教育有限公司 09 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款c）項和

e）項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com as alíneas c) e e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/113473 2017/03/02 環球語言教育有限公司 35 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款c）項和

e）項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com as alíneas c) e e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/113474 2017/03/02 環球語言教育有限公司 41 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款c）項和

e）項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com as alíneas c) e e) do n.º 1 do art.º 9.º

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

編號 

N.º

批示日期 

Data de 

despacho

申請人 

Requerente

類別 

Classe

備註 

Observações 

根據12月13日第97/99/M號法令 

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/118259 2017/03/13 FEDRIGONI S.P.A. 16 第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/118520 2017/03/13 Universal City Studios LLC 09 第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/118522 2017/03/13 Universal City Studios LLC 41 第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/006374

(6199-M)

P/009056

(8788-M)

P/009173

(8955-M)

P/009588

(9503-M)

P/009591

(9506-M)

P/010978

(11273-M)

P/011246

(11260-M)



4924 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 14 期 —— 2017 年 4 月 5 日

編號

N.º

P/011266

(11288-M)

P/011384

(11360-M)

P/011385

(11361-M)

P/011386

(11362-M)

P/011387

(11363-M)

P/011388

(11364-M)

P/011389

(11365-M)

P/011408

(11384-M)

P/011409

(11385-M)

P/011410

(11386-M)

P/011411

(11387-M)

P/011412

(11388-M)

P/011413

(11389-M)

P/011901

(11784-M)

P/012534

(12409-M)

P/012535

(12410-M)

P/012536

(12411-M)

P/012537

(12412-M)

P/012538

(12413-M)

N/000150 N/000172

N/000194 N/000217 N/000220 N/000229 N/000298 N/000299 N/000300

N/000301 N/000302 N/000303 N/000400 N/000434 N/000435 N/000436

N/000437 N/000438 N/000439 N/000517 N/000528 N/000535 N/000536

N/000537 N/000677 N/000716 N/000738 N/000739 N/000894 N/000896

N/000899 N/000903 N/000928 N/000930 N/000933 N/000934 N/009057

N/009534 N/009535 N/009536 N/009537 N/009566 N/009612 N/010071

N/010376 N/010378 N/010467 N/010471 N/010472 N/010505 N/010575

N/010642 N/010733 N/010734 N/010735 N/010736 N/010737 N/010746

N/010748 N/010817 N/010829 N/010830 N/010893 N/010928 N/010958

N/010972 N/010985 N/010986 N/011041 N/011042 N/011091 N/011092

N/011093 N/011304 N/011305 N/011412 N/011413 N/011439 N/011440

N/014583 N/014584 N/030212 N/030214 N/041468 N/041469 N/041805

N/042118 N/043124 N/043180 N/043181 N/043324 N/043633 N/043839

N/043840 N/043841 N/043842 N/044516 N/044517 N/044518 N/044519

N/044520 N/044521 N/044522 N/044545 N/044546 N/044547 N/044548

N/044896 N/044897 N/044898 N/044941 N/044942 N/045091 N/045092

N/045145 N/045146 N/045147 N/045148 N/045149 N/045150 N/045151

N/045152 N/045153 N/045154 N/045155 N/045156 N/045157 N/045158

N/045160 N/045161 N/045162 N/045163 N/045164 N/045165 N/045166

N/045167 N/045168 N/045169 N/045170 N/045171 N/045172 N/045173

N/045250 N/045251 N/045319 N/045320 N/045321 N/045322 N/045371

N/045465 N/045537 N/045538 N/045541 N/045542 N/045709 N/045710

N/045711 N/045753 N/045754 N/045766 N/045767 N/045768 N/045777

N/045778 N/045779 N/045780 N/045781 N/045782 N/045783 N/045784

N/045785 N/045786 N/045787 N/045788 N/045789 N/045791 N/045792

N/045793 N/045797 N/045799 N/046094 N/046095 N/046096 N/046162

N/046163 N/046164 N/046165 N/046166 N/046167 N/046173 N/046197

N/046198 N/046264 N/046265 N/046266 N/046267 N/046331 N/046332

N/046333 N/046334 N/046335 N/046336 N/046385 N/046413 N/046414

N/046415 N/046416 N/046525 N/046526 N/046527 N/046528 N/046580
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編號

N.º

N/046596 N/046597 N/046598 N/046610 N/046613 N/046622 N/046644

N/047037 N/047038 N/047039 N/047192 N/047226 N/047227 N/047271

N/047272 N/047273 N/047274 N/047275 N/047276 N/047277 N/047278

N/047279 N/047280 N/047281 N/047282 N/047302 N/047477 N/047502

N/047565 N/047581 N/047582 N/047583 N/047584 N/047653 N/047889

N/047892 N/047893 N/047894 N/047895 N/047906 N/047911 N/047932

N/047990 N/047991 N/047992 N/047993 N/047994 N/047995 N/047999

N/048000 N/048001 N/048140 N/048274 N/048275 N/048283 N/048284

N/048287 N/048291 N/048293 N/048295 N/048300 N/048425 N/048426

N/048427 N/048428 N/048429 N/048430 N/048431 N/048432 N/048444

N/048445 N/048627 N/048628 N/048629 N/048631 N/048686 N/048687

N/048688 N/048689 N/048726 N/048727 N/048797 N/048798 N/048843

N/048844 N/048845 N/049062 N/049063 N/049131 N/049132 N/049133

N/049134 N/049135 N/049136

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/008180

(7890-M)

2017/03/01 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

PORON KIDILIZ GROUP, com sede em 6 bis rue 

Gabriel Laumain, 75010 Paris, France

N/009057 2017/03/02 更改地址

Modificação de 

sede

FÁBRICA DE TABACO 

YUN FU (MACAU), 

LIMITADA

Rua Marginal da Concórdia, no. 32, Luen 

San Kong Ip Chun, 1/Fl. r/c, Coloane, em 

Macau

N/010829

N/010830

N/046264

N/046265

N/046266

N/046267

2017/03/06 更改地址

Modificação de 

sede

Helly Hansen AS Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, Norway

N/013867 2017/03/03 轉讓

Transmissão

AstraZeneca AB, 

sociedade organizada e 

existindo segundo as leis 

da Suecia

拓普瑞吉藥業有限公司，地址為香港灣仔

軒尼詩道300號中邦商業大廈11樓A室

TopRidge Pharma Limited, com sede em 

Unit A, 11/F, Chung Pont Commercial 

Building, 300 Hennessy Road, Wanchai, 

Hong Kong

N/016038

N/024498

2017/03/01 更改地址

Modificação de 

sede

Famous China Enterprise 

Limited

Room 1606-1608, 16/F., Riley House, 88 Lei 

Muk Road, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/018765

N/080676

2017/02/23 更改地址

Modificação de 

sede

梁燕燕

LEONG IN IN 

澳門南灣大馬路429號南灣商業中心7樓B

N/020771

N/020772

N/020773

N/036951

N/042020

N/042021

2017/03/01 轉讓

Transmissão

Juicy Couture, Inc. ABG Juicy Couture, LLC, com sede em 

1411 Broadway, 4th Floor, New York, New 

York 10018, U.S.A.

N/027083

N/027084

N/027085

N/027086

N/027087

N/027088

N/027089

N/027090

N/027091

N/027092

N/029162

N/029164

2017/02/23 轉讓

Transmissão

Elvis Presley Enterprises, 

Inc.

ABG EPE IP LLC, com sede em 1411 

Broadway, 4th Floor, New York, New 

York 10018, U.S.A.

N/035355 2017/03/01 更改地址

Modificação de 

sede

SKC Group Limited Unit 1-7, 10/F., Block B, Chung Mei Centre, 

15 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 

Hong Kong

N/036949

N/036950

2017/03/02 轉讓

Transmissão

Concepts Management 

(H.K.) Limited

TSL Management Services Limited, com 

sede em G/F., Block B, Summit Building, 

30 Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, 

Hong Kong

N/045766

N/045767

N/045768

2017/03/03 更改地址

Modificação de 

sede

澳門大學 中國澳門氹仔大學大馬路

N/050248

N/050249

N/050250

N/050251

N/050252

N/050253

2017/02/23 更改地址

Modificação de 

sede

凱旋門酒店管理有限公司

Companhia de 

Administração Hotelaria 

Arco do Triunfo Limitada 

/ Arc of Triumph Hotel 

Management Company 

Limited 

澳門新口岸宋玉生廣場322-362號誠豐商業

中心16樓

N/052624

N/052625

N/052626

N/052627

N/052628

N/052629

N/052630

N/052631

2017/02/23 轉讓

Transmissão

ELVIS PRESLEY 

ENTERPRISES, INC.

ABG EPE IP LLC, com sede em 1411 

Broadway, 4th Floor, New York, New 

York 10018, U.S.A.

N/054228 2017/03/06 轉讓

Transmissão

覃明珠

QIN MINGZHU

JOYRICH, INC., com sede em 233 S La 

Brea Avenue, Los Angeles, CA 90036-

3022, United States of America

N/063217

N/063218

N/063219

N/063220

N/063221

N/063222

N/063223

N/063224

N/063225

N/063226

N/063227

N/063228

N/063257

N/063258

N/063259

N/063260

N/063261

N/063262

N/063263

N/063264

N/063265

N/063266

N/063267

N/063268

2017/02/24 取消質押/出質

Cancelamento 

de penhor

SCIP HOLDINGS 

LIMITED

Industrial and Commercial Bank of China 

(Macau) Limited
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/063229

N/063230

N/063231

N/063232

N/063233

N/063234

N/063235

N/063236

N/063237

N/063238

N/063239

N/063240

N/063241

N/063242

N/063243

N/063244

N/063245

N/063246

N/063247

N/063248

N/063249

N/063250

N/063251

N/063252

N/063253

N/063254

N/063255

N/063256

N/063269

N/063270

N/094785

N/094786

N/094787

N/094788

N/094789

N/094790

N/094791

N/094792

N/094793

N/094794

N/094795

N/094796

N/094797

N/094798

N/094799

N/094800

N/094801

N/094802

N/094803

N/094804

N/094805

N/094806

N/094807

N/094808

N/094809

N/094810

N/067463

N/067464

2017/03/01 轉讓

Transmissão

JUICY COUTURE, 

INC.

ABG Juicy Couture, LLC, com sede em 

1411 Broadway, 4th  Floor, New York, 

New York 10018, U.S.A.

N/073643

N/106316

2017/03/06 更改認別資料

Modificação de 

identidade

石本酒造株式會社

ISHIMOTO SHUZO 

CO., LTD.

石本酒造株式會社

ISHIMOTO SAKE BREWERY CO., 

LTD.

N/094811

N/094812

N/094813

N/094814

N/094815

N/094816

N/094817

N/094818

N/094819

N/094820

N/094821

N/094822

N/094823

N/099974

N/099981

N/099982

N/099983

N/099984

N/099985

N/099986

N/099987

N/099988

N/099989

N/099990

N/099991

N/099992

2017/02/24 取消質押/出質

Cancelamento 

de penhor

SCIP Holdings Limited Industrial and Commercial Bank of China 

(Macau) Limited

N/094824 N/099993
N/094825 N/099994
N/094826 N/099995
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/094827 N/099996
N/094828 N/099997

N/094829 N/099998

N/094830 N/099999

N/094831 N/100000

N/094832 N/100001

N/094833 N/100002

N/094834 N/100003

N/094835 N/100004

N/094836 N/100015

N/094837 N/100016

N/094838 N/100017

N/094839 N/100018

N/094840 N/100019

N/094841 N/100020

N/094842 N/100021

N/094843 N/100022

N/094844 N/100023

N/094845 N/100024

N/094846 N/100025

N/094847 N/100026

N/094848 N/100031

N/094849 N/100033

N/094850 N/100034

N/094851 N/101165

N/094852 N/101166

N/094853 N/101167

N/094854 N/101168

N/095159 N/101169

N/095160 N/101170

N/095161 N/101171

N/095162 N/101172

N/095163 N/101173

N/095164 N/101174

N/099949 N/101175

N/099950 N/101176

N/099951 N/101177

N/099952 N/101178

N/099953 N/101179

N/099954 N/101180

N/099955 N/101181

N/099956 N/101182

N/099957 N/101183

N/099958 N/101184

N/099959 N/102215

N/099960 N/102216

N/099961 N/102217

N/099962 N/102218

N/099963 N/102219

N/099964 N/102220
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/099965 N/102221
N/099966 N/102222
N/099967 N/102223
N/099968 N/102224
N/099969 N/105164
N/099970 N/105165
N/099971 N/105166
N/099972 N/105167
N/099973

N/103096
N/103097
N/114387
N/114388

2017/03/03 轉讓

Transmissão
湛江市蘇薩食品有限公司 江蘇蘇薩食品有限公司，地址為中國江蘇

省泰州市高港高新技術產業園區創新大道

58號

N/104756 2017/03/03 更改認別資料

Modificação de 
identidade

長沙市沙龍畜牧有限公司 湖南省流沙河花豬生態牧業股份有限公司

N/110240 2017/03/03 轉讓

Transmissão
Vítor José Fernandes 
Geraldes Gomes

ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., 
com sede em 614 Higashi Shiokoji-cho, 
Shiokoji-Karasuma, Shimogyo-ku, Kyoto 
600-8216, Japan

司法判決

Decisão judicial

編號

N.º
申請人/權利人

Requerente/Titular
法院

Tribunal
卷宗編號

Processo n.º  

確定判決日期

Data de trânsito 
em julgado

1 N/90253 中國泛海控股集團有限公司

China Oceanwide Holdings Group 
Company Limited

初級法院

TJB
CV2-16-0031-CRJ 21/02/2017

2 N/49888 Maxim’s Caterers Limited 中級法院

TSI
Ac. de 26/01/2017
Proc. n.º 816/2016

20/02/2017

2 N/49883 Maxim’s Caterers Limited 中級法院

TSI
Ac. de 26/01/2017
Proc. n.º 787/2016

20/02/2017

1 初級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示。
1 O TJB manteve o despacho da DSE de concessão da marca.
2 中級法院維持經濟局宣佈有關商標失效之批示。
2 O TSI manteve o despacho da DSE que declarou a caducidade da marca.

放棄

Renúncia

編號 

N.º

批示日期 

Data de 

despacho

權利人/申請人 

Titular/Requerente

類別 

Classe

N/116425 2017/03/07 施文程

SI MAN CHENG

43
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聲明異議

Reclamação

編號 

N.º

提交日期 

Data de 

entrada

申請人 

Requerente

聲明異議人 

Oponente

N/115178 2017/03/03 Tsit Wing International Company Limited TWG Tea Company Pte Ltd

N/117462 2017/02/24 黃子匡 佳鑫有限公司

答辯

Contestação

編號 

N.º

提交日期 

Data de 

entrada

申請人 

Requerente

聲明異議人 

Oponente

N/114148 2017/02/24 敏迪（嘉利）澳門有限公司

MEDREICH KALI MACAU LDA.

MEDREICH FAR EAST LIMITED

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，

公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.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 desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : D/001561 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/01/27

[71] 申請人 Requerente : 寶寶嬰兒用品有限公司

   Parentstar Corporation Limited

 地址 Endereço  : Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

 國籍 Nacionalidade  : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

[72] 創作人 Criador : 楊熾權 Yeung Chi Kuen 

[51] 分類 Classificação  : 7 - 02

[54] 標題 Título  : 蒸氣消毒鍋。

   Esterilizador a vapor.

[57] 摘要 Resumo  : 1）功能是消毒奶瓶

   2）產品形狀為橢圓形
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   3）按制在消毒鍋的正面

   4）消毒鍋沒有吸盤，但有橡膠腳墊

   5）鍋蓋是在產品頂端

   詳細請參看附件

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001562 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/01/27

[71] 申請人 Requerente : 寶寶嬰兒用品有限公司

   Parentstar Corporation Limited

 地址 Endereço  : Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

 國籍 Nacionalidade  : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

[72] 創作人 Criador : 楊熾權 Yeung Chi Kuen 

[51] 分類 Classificação  : 23 - 04

[54] 標題 Título  : 加濕機。

   Humidificador.

[57] 摘要 Resumo  : 1）功能是令空氣增加濕度

   2）產品形狀為圓柱形

   3）按制在加濕機的正面 

   4）加濕機沒有吸盤，但有橡膠腳墊

   5）鍋蓋是在產品頂端

   詳細請參看附件

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001564 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/04

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   CHOW SANG SANG JEWELLERY COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號地下-二樓、四樓及231號二樓至三樓

   G/F-2/F, 4/F 229 Nathan Road & 2/F-3/F 231 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade  : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 CHENG PAK HO IVANHOE 
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[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 珠寶。

   Jóia.

[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品的式樣、裝飾、形狀或構形是聲稱具有新穎性的外觀設計特色。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001567 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/04

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade  : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計物品為戒指，裝飾使用。本設計的主石為鑽石，以簡約的四爪鑲鑲嵌，爪部呈圓珠形。特

點在於其前/後兩面在主石鑲口近底部，以包邊鑲鑲嵌圓形的寶石。戒指的內側微微突起，配戴

時更添舒適。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001571 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/11

[71] 申請人 Requerente : SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço  : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : Taichi NOKUO

[51] 分類 Classificação  : 14 - 02

[54] 標題 Título  : 電子裝置用遙控器。

   Controlador para dispositivo electrónico.

[57] 摘要 Resumo  : O controlador tem um caixa oblonga com o painel frontal do mesmo tendo um contorno 

rectangular com lados laterais em forma de semicírculos, o painel frontal sendo fornecido 

com várias áreas de controlo. Redondas as áreas de controlo redondas são caracterizadas 

pela presença de botões redondos no interior das áreas, tendo os botões diferentes posicio-

namentos dentro das respectivas áreas, isto é, ou embebidas num recesso, ou alinhada com 

a superfície do painel frontal, ou elevando-se acima da superfície do painel frontal.
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/12 2016-002982 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : D/001590 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/31

[71] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço  : 30 avenue Montaigne 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[51] 分類 Classificação  : 16 - 06

[54] 標題 Título  : 太陽眼鏡。

   Óculos de sol.

[57] 摘要 Resumo  : As características dos óculos de sol, para as quais a novidade é reivindicada, são a forma e 

a configuração dos óculos de sol tal como representado nas Figuras.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/03/15 966532701 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001673 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/29

[71] 申請人 Requerente : FCA ITALY S.P.A.

 地址 Endereço  : Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 Torino, Itália

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : Klaus Heinrich BUSSE

[51] 分類 Classificação  : 12 - 08

[54] 標題 Título  : 小汽車。

   Automóvel.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com um carro com um corpo compreendendo por sua vez:

   - um compartimento da frente incluindo um pára-choques, uma grelha superior triangular 

invertida, duas grelhas horizontais inferiores, faróis dianteiros e um capô;

   - um compartimento de passageiros incluindo quatro portas laterais com janelas e um tecto;

   - um compartimento traseiro, que é fechado por um tampo, incluindo uma janela traseira, 

um pára-choques e faróis traseiros.
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/01/29 002964239 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001674 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/29

[71] 申請人 Requerente : FCA ITALY S.P.A.

 地址 Endereço  : Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 Torino, Itália

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : Klaus Heinrich BUSSE

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 小汽車模型。

   Automóvel em miniatura.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com um carro com um corpo compreendendo por sua vez:

   - um compartimento da frente incluindo um pára-choques, uma grelha superior triangular 

invertida, duas grelhas horizontais inferiores, faróis dianteiros e um capô;

   - um compartimento de passageiros incluindo quatro portas laterais com janelas e um tecto;

   - um compartimento traseiro, que é fechado por um tampo, incluindo uma janela traseira, 

um pára-choques e faróis traseiros.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/01/29 002964247 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001676 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/05

[71] 申請人 Requerente : FERRARI S.p.A.

 地址 Endereço  : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : Flavio MANZONI

[51] 分類 Classificação  : 12 - 08

[54] 標題 Título  : 汽車。

   Carro.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com um carro desportivo coupè tendo uma carroçaria 

compreendendo:

   - um compartimento frontal incluído um pára-choque dianteiro, dois faróis dianteiros, uma 

capota e dois guarda-lamas dianteiros;
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   - um compartimento de passageiros incluindo um pára-brisas, duas portas laterais com ja-

nelas, um tejadilho e uma janelas traseiras, e

   - um compartimento traseiro incluindo uma porta traseira, dois guarda-lamas traseiros, 

quatro faróis traseiros e um pára-choque traseiro.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/05 001448617 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001677 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/05

[71] 申請人 Requerente : FERRARI S.p.A.

 地址 Endereço  : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : Flavio MANZONI

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 模型車或玩具車。

   Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com um miniatura de carro ou carro de brinquedo des-

portivo coupè tendo uma carroçaria compreendendo:

   - um compartimento frontal incluído um pára-choque dianteiro, dois faróis dianteiros, uma 

capota e dois guarda-lamas dianteiros;

   - um compartimento de passageiros incluindo um pára-brisas, duas portas laterais com ja-

nelas, um tejadilho e uma janelas traseiras, e

   - um compartimento traseiro incluindo uma porta traseira, dois guarda-lamas traseiros, 

quatro faróis traseiros e um pára-choque traseiro.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/05 002974873 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001678 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/09

[71] 申請人 Requerente : 騰訊科技（深圳）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省深圳市福田區振興路賽格科技園2棟東403室 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 黃達熙, 方璡, 周晟, 宋濤, 程鵬 

[51] 分類 Classificação  : 16 - 01

[54] 標題 Título  : 可穿戴攝像機。

   «Wearable camera».
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[57] 摘要 Resumo  : 1、外觀設計產品的名稱為﹕可穿戴攝像機；

   2、外觀設計產品的用途是﹕本外觀設計產品可用於拍照和錄像，且具有網絡功能，能夠連接手

機、平板電腦和PC機等電子設備，以及具有直播或者將照片和視頻分享到空間，朋友圈等社交

網絡平臺的功能。

   3、外觀設計的設計要點﹕在於本產品的形狀；

   4、指定某視圖用於出版專利公報﹕主視圖。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/03/10 201630067438.1 中國 China

[21] 編號 N.º  : D/001679 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/09

[71] 申請人 Requerente : 騰訊科技（深圳）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省深圳市福田區振興路賽格科技園2棟東403室 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 黃達熙 , 方璡 , 周晟 , 宋濤 , 程鵬 

[51] 分類 Classificação  : 16 - 01

[54] 標題 Título  : 可穿戴攝像機。

   «wearable camera».

[57] 摘要 Resumo  : 1、外觀設計產品的名稱為﹕可穿戴攝像機；

   2、外觀設計產品的用途是﹕本外觀設計產品可用於拍照和錄像，且具有網絡功能，能夠連接手

機、平板電腦和PC機等電子設備，以及具有直播或者將照片和視頻分享到空間、朋友圈等社交

網絡平臺的功能。本外觀設計產品還可以外接移動電源和螢幕配件。組件1為可穿戴攝像機，

組件2為移動電源，組件3為螢幕配件。

   3、外觀設計的設計要點﹕在於本產品的形狀；

   4、指定某視圖用於出版專利公報﹕組件1主視圖；

   5、省略視圖﹕省略組件2的後視圖、右視圖、俯視圖和仰視圖。省略組件3的後視圖、右視圖、俯

視圖和仰視圖。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/03/10 201630067439.6 中國 China
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[21] 編號 N.º  : D/001680 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/12

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Caixa de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/03/04 DM/091124 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001681 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/12

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 腕錶。

   Relógio de pulso.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/03/04 DM/091124 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001682 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/12

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France
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 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Caixa de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/03/04 DM/091124 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001683 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/15

[71] 申請人 Requerente : FERRARI S.p.A.

 地址 Endereço  : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : James Shakespeare ALLISON

[51] 分類 Classificação  : 12 - 08

[54] 標題 Título  : 汽車。

   Carro.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com um carro caracterizado por ter um corpo compre-

endendo por sua vez:

   - a parte da frente estreita com um spoiler em frente, suspensões em frente e rodas em frente;

   - uma parte intermediária com um compartimento do condutor; e

   - uma parte traseira com um spoiler traseiro, suspensões traseiras e rodas traseiras.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/15 002987537 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001684 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/15

[71] 申請人 Requerente : FERRARI S.p.A.

 地址 Endereço  : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 
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[72] 創作人 Criador : James Shakespeare ALLISON

[51] 分類 Classificação  : 12 - 16

[54] 標題 Título  : 方向盤。

   Volante.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com um volante caracterizado por compreender um cor-

po, operado por um condutor, e uma coluna de direcção que se projecta a partir de um lado 

traseiro do corpo.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/15 002987537 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001685 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/15

[71] 申請人 Requerente : FERRARI S.p.A.

 地址 Endereço  : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : James Shakespeare ALLISON

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 模型車或玩具車。

   Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com uma miniatura de carro ou carro de brinquedo ca-

racterizado por ter um corpo compreendendo por sua vez:

   - a parte da frente estreita com um spoiler em frente, suspensões em frente e rodas em frente;

   - uma parte intermediária com um compartimento do condutor; e

   - uma parte traseira com um spoiler traseiro, suspensões traseiras e rodas traseiras.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/15 002987123 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001686 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/15

[71] 申請人 Requerente : FERRARI S.p.A.

 地址 Endereço  : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 
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[72] 創作人 Criador : James Shakespeare ALLISON

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 方向盤模型或玩具方向盤。

   Miniatura de volante ou volante de brinquedo.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com uma miniatura de volante ou volante de brinquedo 

caracterizado por compreender um corpo, operado por um condutor, e uma coluna de di-

recção que se projecta a partir de um lado traseiro do corpo.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/15 002987123 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001696 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/17

[71] 申請人 Requerente : 北京摩拜科技有限公司

   Beijing Mobike Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國北京市海淀區學院路甲5號2幢平房B北–3042室

   Door 6, 3rd floor, Building B, 768 Innovation Park, #5 Xueqing Road, Haidian District, 

Beijing, China (post code: 100083)

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 王超  WANG Chao , 胡瑋煒 HU Weiwei  , 王曉峰  WANG Xiaofeng , 夏一平 XIA Yiping 

[51] 分類 Classificação  : 12 - 11

[54] 標題 Título  : 自行車。

   Bicicleta.

[57] 摘要 Resumo  : 目前的設計是用於日常交通工具的自行車。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/18 201630046801.1 中國 China

[21] 編號 N.º  : D/001697 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/18

[71] 申請人 Requerente : FERRARI S.p.A.

 地址 Endereço  : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 



N.º 14 — 5-4-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4941

[72] 創作人 Criador : Flavio MANZONI

[51] 分類 Classificação  : 12 - 08

[54] 標題 Título  : 汽車。

   Carro.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com um carro tendo uma carroçaria compreendendo:

   - um compartimento frontal incluído dois faróis dianteiros e uma capota;

   - um compartimento de passageiros delimitado por um pára-brisas e duas portas laterais; e

   - um compartimento traseiro, que é fechado por uma porta traseira e incluindo dois faróis 

traseiros.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/22 002997494 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001698 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/18

[71] 申請人 Requerente : FERRARI S.p.A.

 地址 Endereço  : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : Flavio MANZONI

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 模型車或玩具車。

   Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com uma miniatura de carro ou carro de brinquedo ten-

do uma carroçaria compreendendo:

   - um compartimento frontal incluído dois faróis dianteiros e uma capota;

   - um compartimento de passageiros delimitado por um pára-brisas c duas portas laterais; e

   - um compartimento traseiro, que é fechado por uma porta traseira e incluindo dois faróis 

traseiros.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/22 002997502 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001699 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/24

[71] 申請人 Requerente : DELVAUX CREATEUR SA

 地址 Endereço  : Boulevard Louis Schmidt, 7, B -1040 Brussels, Belgium
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 國籍 Nacionalidade  : 比利時 Belga 

[72] 創作人 Criador : Christina ZELLER

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 手提袋。

   Mala de mão.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são o padrão, orna-

mento, forma e/ou configuração do artigo (excluindo a cor), conforme mostrado na repre-

sentação.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/25 003001734-0003 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001702 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/09

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 腕錶。

   Relógio de pulso.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/03/14 966219801 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001703 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/09

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 
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[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Caixa de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/03/14 966219801 世界知識產權組織 WIPO

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e 

de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

D/001289 2017/03/13 2017/03/13 CHRISTIAN DIOR COUTURE

D/001429 2017/03/13 2017/03/13 COMPAGNIE GERVAIS DANONE

D/001430 2017/03/13 2017/03/13 安莉芳（中國）服裝有限公司

Embry (China) Garments Ltd.

D/001431 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001432 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001436 2017/03/13 2017/03/13 焯晟環球集團有限公司

D/001437 2017/03/13 2017/03/13 SUNGJOO D&D, INC.

D/001442 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001443 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001444 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA
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編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

D/001448 2017/03/13 2017/03/13 Sirin Advanced Technologies LTD

D/001449 2017/03/13 2017/03/13 FERRARI S.p.A.

D/001450 2017/03/13 2017/03/13 FERRARI S.p.A.

D/001451 2017/03/13 2017/03/13 FERRARI S.p.A.

D/001452 2017/03/13 2017/03/13 FERRARI S.p.A.

D/001453 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001454 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001455 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001456 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001457 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001458 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001459 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001460 2017/03/13 2017/03/13 CARTIER CREATION STUDIO SA

D/001461 2017/03/13 2017/03/13 FERRARI S.p.A.

D/001462 2017/03/13 2017/03/13 FERRARI S.p.A.

拒絕

Recusa

編號 

N.º

批示日期 

Data de 

despacho

申請人 

Requerente

備註 

Observações 

根據12月13日第97/99/M號法令 

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/001266 2017/03/07 媽閣食品生產貿易加工有限公

司

第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com o art.º 168.º e a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 86.º

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a 

Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) 

respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 

275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no 

prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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附註

Averbamento

編號 

N.º

批示日期 

Data de 

despacho

附註之性質 

Natureza de 

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容 

Conteúdo

J/001036 2017/03/08 轉讓

Transmissão

Merck Sharp & Dohme 

Corp.

1. Merck Sharp & Dohme Corp., com sede em 126 

East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, 

United States of America

2. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., com sede 

em 6-8, Dosho-machi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 

Osaka 541-8524, Japan

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列

在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : I/001411 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/09/22

[71] 申請人 Requerente : 續天曙 

 地址 Endereço  : 中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8 

[72] 發明人 Inventor : 續天曙 

[51] 分類 Classificação  : A63F3/06

[54] 標題 Título  : 具動態賠付的賓果遊戲機。

   Máquinas de jogos de bingo com pagamento dinâmico.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明主要是透過一中控裝置取得複數彩球的開出個數與至少一中獎盤的盤數，並讓一運算

元件據以運算產生該至少一中獎盤的實際賠率或額外彩金，再透過一賠付元件進行賠付，其中

當該至少一中獎盤為複數個時，該運算元件可以依據該複數彩球的開出個數與該至少一中獎

盤的盤數產生複數候選賠率，並由該複數候選賠率中隨機選出任一作為該實際賠率，或者由一

彩金池中取得一指定比例的彩金并加以均分作為該至少一中獎盤的額外彩金，據此本發明可

以控制該複數候選賠率的賠率大小並利用隨機選取的方式，或者控制該指定比例的數值，讓賓

果遊戲在具有複數個中獎盤時，可以享有動態的實際賠率或額外彩金，藉以增加賓果遊戲對於

玩家的吸引力。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : I/001423 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : DEQ Systems Corporation

 地址 Endereço  : 1840 1st Street, Ste. 103-A, Levis, Quebec, G6W 5M6. Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : David Montgomery

[51] 分類 Classificação  : A63F1/18

[54] 標題 Título  : 附加投注的方法與系統。

   Métodos e sistemas destinados às apostas adicionais.

[57] 摘要 Resumo  : 一個賭桌遊戲的附加投注系統，包括個賭桌控制，一個派牌員界面和至少一個玩家界面，其中

的玩家界面包括第一投注區和至少一個第二投注區，這些投注區允許一名玩家投下第一、第二

或一份或多份第三補充賭注，以獲得贏取對應的第一、第二或一份或多份第三獎金的機會，比

如第一、第二或第三累積頭獎。賭桌控制器或多個賭桌可鏈接一台普通獎金服務器。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/12/23 62/096,306 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001459 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/23

[71] 申請人 Requerente : Everi Payments Inc.

 地址 Endereço  : 7250 S. Tenaya Way, Suite 100, Las Vegas, Nevada, USA 89113

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Timothy Richards, Dale Baltzell, Brian T. Sullivan

[51] 分類 Classificação  : G07F19/00

[54] 標題 Título  : 使用集成電路卡的娛樂場現金系統、設備和方法。

   Sistemas, equipamentos e métodos utilizados nos casinos, em dinheiro, utilizando cartões 

com circuito integrado.

[57] 摘要 Resumo  : 本方法，系統和裝置目的為促進使用經由終端的IC類型金融卡的金融交易。在IC卡插入到終

端時，所請求的資金存取交易經由第一選擇交易類型進行處理。如果交易不成功，該終端會自

動顯示剩餘可用的交易類型列表，用戶可以從中選擇並以下一個選定的交易類型進行處理，而

且在兩次嘗試交易之間不須要退出IC卡。如果該交易成功，將以貨幣/硬幣或轉帳形式把資金

提供給用戶。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/09/25 62/233,089 美國 Estados Unidos da América

2016/02/18 15/047,198 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : I/001460 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/23

[71] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço  : 6355 S. Buffalo Dr., Las Vegas, NV 89113, E.U.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : DWAYNE R. NELSON

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32

[54] 標題 Título  : 自動轉移資金到移動裝置的遊戲系統及方法。

   Sistemas e métodos de transferência automática de fundos para jogos em dispositivo móvel.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明主要涉及便於通過移動裝置從和向電子遊戲機自動轉移資金的遊戲系統和方法。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/09/25 62/232,917 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001461 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/23

[71] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço  : 6355 S. Buffalo Dr., Las Vegas, NV 89113, E.U.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : ERIK B. PETERSEN, KEVIN M. HIGGINS, DWAYNE R. NELSON, STEVEN G. LE-

MAY, DWAYNE A. DAVIS, DENNIS T. KLEPPEN, WARNER R. COCKERILLE

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32

[54] 標題 Título  : 使用移動裝置為遊戲回合提供資金的遊戲系統及方法。

   Sistemas e métodos de jogo para disponibilizar fundos para rondas do jogo, utilizando dis-

positivos móveis.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明主要涉及便於通過移動裝置從和向電子遊戲機提供資金的遊戲系統和方法。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/09/25 62/232,917 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001462 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/26

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 
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[71] 申請人 Requerente : 阿魯策遊戲香港有限公司

   Aruze Gaming (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço  : 5F, Harbourfront Landmark, 11 Wan Hoi Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade  : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

[72] 發明人 Inventor : 藤澤 真澄 FUJISAWA, Masumi, 稻村 幸紀 INAMURA, Yukinori, 加藤 洋一 KATO, Yoi-

chi, 山內 宏輪 YAMAUCHI, Hiromoto, 川上 幸廣 KAWAKAMI, Yukihiro, 吉田 昌弘 

YOSHIDA, Masahiro 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的課題在於提供一種可改善遊戲的單調性的遊戲機。一種遊戲機，具備：顯示裝置，通

過將視頻卷盤中排列的多個符號重新配置而顯示遊戲結果；存儲裝置，存儲正常模式用視頻卷

盤及機會模式用視頻卷盤，所述正常模式用視頻卷盤排列着包含特定符號的所述多個符號，所

述機會模式用視頻卷盤排列着比所述正常模式用視頻卷盤多的所述特定符號；及控制器，在滿

足特定條件的情況下，執行使用所述正常模式用視頻卷盤的正常模式的遊戲與使用所述機會

模式用視頻卷盤的機會模式的遊戲的切換。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/09/25 2015-188996 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001463 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/26

[71] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço  : 6601 South Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : MERCER, Haven A., NELSON, Troy D., HELGESEN, James P., SCHEPER, Paul K., 

KOTIFANI, Jamal Hani, FEKETE, Georg

[51] 分類 Classificação  : A63F5/00

[54] 標題 Título  : 輪盤博弈發球系統。

   Sistema para servir bolas do jogo de roleta.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了用於自動將輪盤博弈球發射到輪盤博弈輪的球軌中的設備、系統和方法。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/09/25 14/865,592 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : I/001464 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/26

[71] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço  : 6601 South Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : MERCER, Haven A., NELSON, Troy D., HELGESEN, James P., SCHEPER, Paul K., 

KOTIFANI, Jamal Hani, FEKETE, Georg

[51] 分類 Classificação  : A63F5/00

[54] 標題 Título  : 邊緣安裝的輪盤博弈發球系統。

   Sistema para servir bolas do jogo de roleta instalada na borda.

[57] 摘要 Resumo  : 一種發球系統安裝至輪盤博弈輪的頂部邊緣並且將球發射器定位，所訴球發射器被構造為將

輪盤博弈球發射到所述輪盤博弈輪中。發球系統包括外爪和內爪，所述外爪和內爪夾持到所述

頂部邊緣。球發射器的至少一部分延伸到輪盤博弈輪的凹形碗中，並且使於將輪盤博弈球直

接發射到凹形碗中的、所述頂部邊緣下方的球軌中。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/09/25 14/865,592 美國 Estados Unidos da América

2016/04/14 15/099,174 美國 Estados Unidos da América

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.

聲明異議

Reclamação

編號 

N.º

提交日期 

Data de 

entrada

申請人 

Requerente

聲明異議人 

Oponente

I/001286 2017/03/13 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) 

PTY LIMITED

趙軼
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實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政

區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-se 

a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste aviso 

até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : U/000191 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/09

[71] 申請人 Requerente : 宜賓巿源江酒業有限公司 

 地址 Endereço  : 中國四川省宜賓市翠屏區正義街8號正和濱江國際A區2幢1層01號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 魏弟華 

[51] 分類 Classificação  : B65D85/72

[54] 標題 Título  : 一種酒容器。

   Um tipo de recipiente para vinho.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型提供了一種酒容器，涉及白酒領域。該酒容器包括容器本體，所述容器本體設有至

少一組標線組，所述標線組包括基礎刻度，所述基礎刻度的上方設有至少一個調酒刻度，所述

基礎刻度與所述容器本體盛裝酒時的初始液位對應，所述基礎刻度所在的水平面與所述容器

本體的底部之間的容積設為容積A，所述基礎刻度所在的水平面與任意一個調酒刻度所在的水

平面之間的容積設為容積B，所述容積B與所述容積A的比值為0.02-49。本實用新型提供的酒

容器具有多種功能，而且盛裝也不受限制，實用性高，適合大範圍推廣。本實用新型還提供了一

種利用上述酒容器兌酒的方法，該方法步驟簡單、操作方便。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/09/28 201520757387.5 中國 China

更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/056178 服務名單（2017年3月1日第9期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços, (B.O. da RAEM 

n.º 9, II Série, de 1 de Março de 2017)

⋯⋯ 電動器具、非電動器具、家庭

用品及廚房用具等範疇。

⋯⋯ 電動器具、非電動器具、家庭

用品及廚房用具範疇。
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應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

P/004196

(4065-M)

P/004227

(4096-M)

P/004228

(4097-M)

P/004229

(4098-M)

P/004230

(4099-M)

地址（2015年11月4日第44期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Sede (B.O. da RAEM n.º 44, II Série, 

de 4 de Novembro de 2015)

United 1-8, 22/FL, Yen Sheng Centre, 

No. 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong, China

Unit 1-8, 22/FL, Yen Sheng Centre, 

No. 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong, China

N/112396 商標圖案（2016年9月21日第38期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca, (B.O. da RAEM 

n.º 38, II Série, de 21 de Setembro de 

2016)

N/112396 顏色要求（2016年9月21日第38期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Reivindicação de cores, (B.O. da 

RAEM n.º 38, II Série, de 21 de 

Setembro de 2016)

⋯⋯ 藍色，如圖所示。

N/112397 商標圖案（2016年9月21日第38期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca, (B.O. da RAEM 

n.º 38, II Série, de 21 de Setembro de 

2016)

N/112397 顏色要求（2016年9月21日第38期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Reivindicação de cores, (B.O. da 

RAEM n.º 38, II Série, de 21 de 

Setembro de 2016)

⋯⋯ 藍色，如圖所示。

N/114735 產品名單（2016年10月19日第42期

第二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 

2016)

⋯⋯；蛋白質膳食補充品；酵母膳

食補充品。 

⋯⋯；蛋白質膳食補充品；酵母膳

食補充品；以上全部包含瑪卡成

份。

N/114736 產品名單（2016年10月19日第42期

第二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 

2016)

⋯⋯；蛋白質膳食補充品；酵母膳

食補充品。

⋯⋯；蛋白質膳食補充品；酵母膳

食補充品；前述商品全部包含來自

於安地斯山脈的瑪卡成份。
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/119411 產品名單（2017年3月1日第9期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 9, II Série, de 1 de Março de 2017)

Couro; imitações de couro; tecido em 

couro; tecido em imitação de couro; 

malas de viagem, sacos, carteiras e 

outros transportadores; estojos para 

artigos de higiene pessoal (vendidos 

vazios); chapéus-de-chuva e suas 

peças; bengalas e suas peças; chicotes, 

arreios e selaria.

Couro e imitações de couro, e artigos 

feitos através destes materiais e 

não incluindo noutras classes; pele 

de animais, couro; baús e malas de 

viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-

-de-sol e bengalas; chicotes, arreios 

e selaria; tecido em couro; tecido 

em imitação de couro; malas de 

viagem, sacos, carteiras e outros 

transportadores; estojos para artigos 

de higiene pessoal (vendidos vazios); 

chapéus-de-chuva e suas peças; 

bengalas e suas peças.

N/119412 產品名單（2017年3月1日第9期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 9, II Série, de 1 de Março de 2017)

Têxteis, nomeadamente, tecido, 

tecidos tricotados e não tecidas; 

materiais têxteis para filtros; tecidos 

em matérias têxteis com borracha; 

panos de cozinha; panos de limpeza; 

colchas para cama; cobertas para 

mesa; capas de protecção para móveis; 

cortinas.

Tecidos e artigos têxteis, não incluídos 

noutras classes; cobertas para cama e 

mesa; têxteis, nomeadamente, tecido, 

tecidos tricotados e não tecidas; 

materiais têxteis para filtros; tecidos 

em matérias têxteis com borracha; 

panos de cozinha; panos de limpeza; 

colchas para cama; cobertas para 

mesa; capas de protecção para móveis; 

cortinas.

二零一七年三月十五日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 15 de Março de 2017. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $553,190.00）
(Custo desta publicação $ 553 190,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $286.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 286,00
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