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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政府機關通告及公告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

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

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

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

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

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

[210] 編號 N.º : N/124553 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/19

[730] 申請人 Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1, 1SA, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas nomeadamente vitaminas e minerais na forma de cápsulas e 

líquido para serem administrados por via oral; preparações e substâncias farmacêuticas; 

medicamentos para uso humano; matérias-primas para medicamentos; nutracêuticos; su-

plementos alimentares naturais, suplementos alimentares minerais, vitaminas, preparações 

de vitaminas, minerais, suplementos dietéticos e nutricionais; aditivos nutricionais para 

uso em alimentos; preparações de alimentos dietéticos; bebidas dietéticas; substâncias die-

téticas, cápsulas dietéticas; misturas de bebidas nutricionais em forma de pó; misturas de 

bebidas nutricionais sendo preparações dietéticas para uso como substitutos de refeições; 

bebidas para substituição de refeições; misturas de bebidas para substituição de refeições 

e suplementos dietéticos; pós para substituição de refeições; barras dietéticas para substi-

tuição de refeições; barras alimentares dietéticas para uso como substitutos de refeições; 

barras nutricionais para lanches; barras alimentares nutricionais; preparações e substâncias 

para controlo do apetite e gestão do peso; vitaminas na forma de comprimidos, tónicos; 

cápsulas nomeadamente de extractos de plantas, fórmulas de suplementos e antioxidantes 

nomeadamente de “guggul”, “ginkgo” e “bacopin”, uva-dos-montes, “kava”, “millepertuis”, 
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resina de “ginseng”, bactérias de iogurte, culturas bacterianas, ácidos gordos, antioxidan-

tes contendo extractos de mirtilo, licopeno, luteína, zeaxantina, criptoxantina, grainhas de 

uva, súber de pinheiro; produtos naturais como sendo preparações de ervas para auxiliar o 

corpo a manter-se com boa saúde nomeadamente pomadas (para uso medicinal); vitaminas 

sob a forma de chá de ervas; suplementos alimentares e suplementos nutricionais (não para 

uso medicinal); produtos naturais sob a forma de preparações à base de plantas para auxi-

liar o corpo a manter-se com boa saúde, nomeadamente comprimidos e cápsulas (sem ser 

para uso medicinal); suplementos alimentares com ervas nomeadamente minerais; substitu-

tos de refeição sob a forma de barras e pós.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde e verde clara conforme representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/124554 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/19

[730] 申請人 Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1, 1SA, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Barras alimentares constituídas principalmente por carne e vegetais (não para uso medici-

nal).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde e verde clara conforme representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/124555 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/19

[730] 申請人 Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1, 1SA, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

base de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, mel, xarope de melaço; levedura, 

sal, mostarda, vinagre, especiarias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde e verde clara conforme representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/124556 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/19

[730] 申請人 Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED
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 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1, 1SA, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas nomeadamente vitaminas e minerais na forma de cápsulas e 

líquido para serem administrados por via oral; preparações e substâncias farmacêuticas; 

medicamentos para uso humano; matérias-primas para medicamentos; nutracêuticos; su-

plementos alimentares naturais, suplementos alimentares minerais, vitaminas, preparações 

de vitaminas, minerais, suplementos dietéticos e nutricionais; aditivos nutricionais para 

uso em alimentos; preparações de alimentos dietéticos; bebidas dietéticas; substâncias die-

téticas, cápsulas dietéticas; misturas de bebidas nutricionais em forma de pó; misturas de 

bebidas nutricionais sendo preparações dietéticas para uso como substitutos de refeições; 

bebidas para substituição de refeições; misturas de bebidas para substituição de refeições 

e suplementos dietéticos; pós para substituição de refeições; barras dietéticas para substi-

tuição de refeições; barras alimentares dietéticas para uso como substitutos de refeições; 

barras nutricionais para lanches; barras alimentares nutricionais; preparações e substâncias 

para controlo do apetite e gestão do peso; vitaminas na forma de comprimidos, tónicos; 

cápsulas nomeadamente de extractos de plantas, fórmulas de suplementos e antioxidantes 

nomeadamente de “guggul”, “ginkgo” e “bacopin”, uva-dos-montes, “kava”, “millepertuis”, 

resina de “ginseng”, bactérias de iogurte, culturas bacterianas, ácidos gordos, antioxidan-

tes contendo extractos de mirtilo, licopeno, luteína, zeaxantina, criptoxantina, grainhas de 

uva, súber de pinheiro; produtos naturais como sendo preparações de ervas para auxiliar o 

corpo a manter-se com boa saúde nomeadamente pomadas (para uso medicinal); vitaminas 

sob a forma de chá de ervas; suplementos alimentares e suplementos nutricionais (não para 

uso medicinal); produtos naturais sob a forma de preparações à base de plantas para auxi-

liar o corpo a manter-se com boa saúde, nomeadamente comprimidos e cápsulas (sem ser 

para uso medicinal); suplementos alimentares com ervas nomeadamente minerais; substitu-

tos de refeição sob a forma de barras e pós.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124557 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/19

[730] 申請人 Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1, 1SA, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Barras alimentares constituídas principalmente por carne e vegetais (não para uso medici-

nal).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124558 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/19

[730] 申請人 Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1, 1SA, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

base de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, mel, xarope de melaço; levedura, 

sal, mostarda, vinagre, especiarias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125867 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬製徽章，匙扣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125868 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 磁石，便攜式充電器，USB隨身碟。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/125869 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 明信片，貼紙，膠帶，便條紙，筆，記事本，文具，印刷品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125870 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯，旅行用飲水瓶，杯蓋，杯墊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125871 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，帽，襪。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/125872 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 模型，紙牌遊戲，玩具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125873 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 產品及禮品設計服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125874 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬製徽章，匙扣。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，綠色，白色，如下圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/125875 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 磁石，便攜式充電器，USB隨身碟。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/125876 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 明信片，貼紙，膠帶，便條紙，筆，記事本，文具，印刷品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/125877 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯，旅行用飲水瓶，杯蓋，杯墊。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/125878 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，帽，襪。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/125879 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 模型，紙牌遊戲，玩具。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/125880 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 產品及禮品設計服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/125881 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬製徽章，匙扣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125882 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 磁石，便攜式充電器，USB隨身碟。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125883 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16
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[511] 產品 Produtos : 明信片，貼紙，膠帶，便條紙，筆，記事本，文具，印刷品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125884 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯，旅行用飲水瓶，杯蓋，杯墊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125885 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，帽，襪。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125886 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 模型，紙牌遊戲，玩具。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/125887 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬製徽章，匙扣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125888 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 磁石，便攜式充電器，USB隨身碟。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125889 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 明信片，貼紙，膠帶，便條紙，筆，記事本，文具，印刷品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125890 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯，旅行用飲水瓶，杯蓋，杯墊。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125891 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，帽，襪。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125892 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 模型，紙牌遊戲，玩具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125893 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬製徽章，匙扣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125894 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 磁石，便攜式充電器，USB隨身碟。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125895 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 明信片，貼紙，膠帶，便條紙，筆，記事本，文具，印刷品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125896 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯，旅行用飲水瓶，杯蓋，杯墊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125897 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，帽，襪。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/125898 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 模型，紙牌遊戲，玩具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125899 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬製徽章，匙扣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125900 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 磁石，便攜式充電器，USB隨身碟。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125901 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 明信片，貼紙，膠帶，便條紙，筆，記事本，文具，印刷品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125902 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯，旅行用飲水瓶，杯蓋，杯墊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125903 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，帽，襪。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/125904 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/19

[730] 申請人 Requerente : 遇見文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門卑第圍一號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 模型，紙牌遊戲，玩具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128247 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : 張金城 
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 地址 Endereço : 中國重慶市涪陵區義和鎮盤龍村9組96號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告；廣告宣傳；廣告設計；商業管理諮詢；特許經驗的商業管理；市場行銷；尋找

贊助；商業審計；計算機文檔管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128249 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : 重慶騰空實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市渝北區龍溪街道加州花園A3幢26-1 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告；廣告宣傳；廣告設計；商業管理諮詢；特許經驗的商業管理；市場行銷；尋找

贊助；商業審計；計算機文檔管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129048 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, 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 : Instrumentos horológicos e cronométricos; Relógios de pulso; braceletes para relógios de 

pulso; movimentos de relojoaria; cronómetros; mostradores [relojoaria]; correntes de re-

lógios; vidros e cristais para relógios; estojos para relojoaria; Cofres para relojoaria [apre-

sentação]; relógios; metais preciosos em bruto ou semi-trabalhados; estojos e cofres para 

bijutaria; artigos de joalharia, artigos de ourivesaria, pulseiras, pregadeiras, correntes, 

berloques [jóias]; jóias em “cloisonné”, brincos; ornamentos para chapéus [jóias], alfinetes 

[jóias], medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfinetes ornamentais, bijutaria; cai-

xas em metais preciosos; cofres para jóias; porta-chaves.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/20 17/4356068 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/129241 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : THE A2 MILK COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; alimentos dietéticos adaptados 

para uso medicinal; bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal; suplementos nutricio-

nais; suplementos dietéticos de proteínas; misturas de bebidas de suplementos nutricionais 

em pó; bebidas de suplementos dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteína em 

pó; sémen animal; preparações de diagnóstico para uso veterinário para detecção de pre-

disposições genéticas; reagentes de testes de diagnóstico para uso veterinário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129242 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : THE A2 MILK COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas à base de leite, com predomi-

nância de leite; soro de leite; soro de leite em pó.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129243 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : THE A2 MILK COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Gelados; gelos comestíveis; iogurte congelado; sobremesas, nomeadamente sobremesas de 

padaria, pudins de sobremesa e sobremesas congeladas; pastéis; confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129244 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : THE A2 MILK COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços veterinários; criação de animais; fornecimento de informações relativas à criação 

de animais; testes genéticos de animais para fins de reprodução; serviços de reprodução 

(acasalamento) para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129245 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : THE A2 MILK COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite em pó para lactentes; alimentos dietéticos adaptados 

para uso medicinal; bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal; suplementos nutricio-

nais; suplementos dietéticos de proteínas; misturas de bebidas de suplementos nutricionais 

em pó; bebidas de suplementos dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteína em 

pó.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129246 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : THE A2 MILK COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite em pó; leite; natas; manteiga; queijo; iogurte; bebidas à base de leite, com predomi-

nância de leite; soro de leite; soro de leite em pó.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129308 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : Cosmetic Warrior Limited

 地址 Endereço : 29 High Street, Poole, Dorest BH15 1AB, 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 : Cosméticos; preparações cosméticas; preparados cosméticos para banhos; sais de banho, 

sem ser para fins médicos; preparados para o duche e preparados para o banho, sem ser 
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para fins médicos; sais de banho não medicinais contendo materiais efervescentes; cham-

pôs para o corpo; banho de espuma; espumas para o banho; sabonetes dissolventes para o 

banho (bath melts); óleos de banho; bombas de banho; pérolas de banho; géis de duche; ge-

latinas de duche; géis de banho; sabonetes; sabões perfumados; sabões de toilette; sabonete 

perfumado; sabão líquido; artigos de perfumaria; perfumes; perfumes sólidos; colónias e 

fragrâncias; óleos essenciais; preparações de aromaterapia; incensos; mistura de pétalas 

de flores seca (potpourris); fragrâncias para o quarto; preparados para cuidado do cabelo; 

champôs; amaciadores para o cabelo; geleias, pulverizadores, espuma, bálsamos e fixadores 

para penteados e tratamento do cabelo; tintas para cabelos; creme para a caspa (sem ser 

para tratamento médico); emolientes e hidratantes para a pele; água de toilette; preparados 

de toilette não medicinais; maquilhagem; artigos de maquilhagem; maquilhagem para os 

olhos, lápis para as sobrancelhas; delineador para os olhos, lápis de olhos e sombras para 

os olhos; rímel; sombras para os olhos; batons e glosses para os lábios; preparações de pro-

teção solar; dentífricos; produtos para a lavagem da boca; preparados depilatórios; prepa-

rados para barbear; desodorizantes e antitranspirantes para uso pessoal; artigos de toilette; 

preparados de limpeza e tonificantes; máscaras facial; pestanas postiças, unhas postiças e 

adesivos para os mesmos; brilho e vernizes para as unhas; pó, bases de maquilhagem, car-

mim e rouges para o rosto; preparados de limpeza para cosméticos; preparações abrasivas 

para usar no rosto, corpo e/ou unhas; esfoliantes para o corpo; cremes de massagem; loções 

de massagem; óleos de massagem; cremes para a pele; produtos de limpeza da pele; tónicos 

para a pele; tratamentos de tez; hidratante para a pele; tratamentos e cremes de cuidados 

das unhas; pós; creme para os olhos; pedra-pomes para fins cosméticos; compressas de lim-

peza, toalhetes, compressas de algodão e cotonetes algodoados; lenços de papel e toalhas 

impregnados de higiene pessoal; motivos decorativos e tatuagens de jóias para fins cosméti-

cos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/21 3238798 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/129328 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos de construção; serralharia; ferragens metá-

licas; componentes metálicos para artigos de couro, em particular sistemas de fecho, placas, 

fechaduras, cadeados, puxadores, fivelas, botões (puxadores); Pregos, artigos para pregar, 

rebites metálicos, ganchos [ferragens metálicas]; correntes metálicas; chave-inglesa, anéis 

metálicos, porcas, roscas, parafusos; pontas metálicas de bengalas e guarda-chuvas, cabos 

de facas de metal; placas metálicas, campainhas [guizos] [sinetas] [sinos]; cofres-fortes [me-

tálicos ou não metálicos], caixas de metais comuns, fechos metálicos para caixas.

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

2017/04/28 17/4357932 法國 França

[210] 編號 N.º : N/129500 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

 地址 Endereço : Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chocolate.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129700 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/03

[730] 申請人 Requerente : BOSTIK SA

 地址 Endereço : 253 avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos para uso na indústria; resinas artificiais e sintéticas; resinas acrílicas e 

epóxi; matérias adesivas para uso na indústria; selantes adesivos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul (Pantone -2965)

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

2017/05/05 17/4359640 法國 França

[210] 編號 N.º : N/129701 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/03

[730] 申請人 Requerente : BOSTIK SA

 地址 Endereço : 253 avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Massa mastique [resina natural]; preparações contra a ferrugem; preparações anticorrosi-

vas; revestimentos; lacas e vernizes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul (Pantone -2965)

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

2017/05/05 17/4359640 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/129702 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/03

[730] 申請人 Requerente : BOSTIK SA

 地址 Endereço : 253 avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Materiais para calafetar e isolar; estuque isolante; betumes [mastiques] para juntas; másti-

ques isolantes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul (Pantone -2965)

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

2017/05/05 17/4359640 法國 França

[210] 編號 N.º : N/129703 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/03

[730] 申請人 Requerente : BOSTIK SA

 地址 Endereço : 253 avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção não metálicos; argamassa para a construção; cimento; rebocos 

[materiais de construção]; estuque [gesso]; pez; betão; cal; indutos de enchimento e de ali-

samento para paredes, pavimentos e tetos; produtos para o acabamento de paredes, pavi-

mentos e tetos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul (Pantone -2965)

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

2017/05/05 17/4359640 法國 França

[210] 編號 N.º : N/129745 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/06

[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 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computadores; computadores portáteis; computadores de 

tablete; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; telefones in-

teligentes; dispositivos de comunicação sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, 

áudio e conteúdo multimédia; aparelhos de comunicação para redes; dispositivos electró-

nicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e para o envio, recepção 

e armazenamento de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

hardware de computador utilizável; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 
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proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, cor-

reio electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; óculos inteligentes; anéis in-

teligentes, rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de me-

dição); leitores de livros electrónicos; software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação e controle controle de computadores, periféricos de 

computadores, dispositivos móveis, telefones móveis, relógios inteligentes, óculos inteligen-

tes, dispositivos portáteis, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores / descodifi-

cadores (set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo, sistemas teatrais domésticos, 

e sistemas de entretenimento; software para o desenvolvimento de programas informáticos; 

software de jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia pré-gravado descar-

regável; dispositivos periféricos de computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores / des-

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

putador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, anéis inteligentes, auriculares, auscultadores, 

televisões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio 

e vídeo; aparelhos biométricos de identificação e autenticação; acelerómetros; altímetros; 

aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; pedómetros; 

aparelhos para medição da pressão; indicadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, 

ecrãs de exibição montados e fones de ouvido para uso com computadores, telefones in-

teligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / descodificadores (set-top bo-

xes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; monitores, óculos, controles e auriculares de 

realidade virtual e aumentada; óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; vidro 

óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; flashes para máquinas 

fotográficas; teclados, ratos, almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e discos 

rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir sons; leitores e gravadores digitais de áudio e 

vídeo; colunas alto-falantes; amplificadores e receptores de áudio; aparelhos de áudio para 

veículos motorizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores e ecrãs de televisão; codificadores / 

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

usuário para computadores de bordo e dispositivos electrónicos a bordo, nomeadamente 

painéis de controle electrónicos, monitores, telas sensíveis ao toque/ecrãs tácteis (touch-

screens), controles remotos, estações de acoplamento, conectores, interruptores e controles 

activados por voz; aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); instrumentos de 

navegação; aparelhos de navegação para veículos [computadores a bordo dos veículos]; apa-

relhos de controlo remoto para controlar computadores, telemóveis, dispositivos electróni-

cos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/ 

/ descodificadores (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésti-

cos, e sistemas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para controlar computadores, 

telefones móveis, dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/ 

/ descodificadores (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, 

e sistemas de entretenimento; aparelhos para armazenamento de dados; chips de computa-

dor; baterias; carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, 

acopladores, estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos para compu-

tadores, telefones móveis, computadores portáteis, periféricos de computadores, dispositi-

vos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 
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inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, 

e codificadores / descodificadores (set-top boxes); telas interativas sensíveis ao toque; inter-

faces para computadores, monitores de computador, telemóveis, dispositivos electrónicos 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, tele-

visões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e 

vídeo; protector de ecrã adaptados a monitores de computador, monitores de telemóveis, 

e monitores de relógios inteligentes; peças e acessórios para computadores, periféricos de 

computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utili-

záveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e grava-

dores de áudio e vídeo, televisões, e codificadores / descodificadores (set-top boxes); capas, 

sacos, estojos, capas protectoras, correias e  cordões para computadores, telemóveis, dispo-

sitivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, ócu-

los inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carregado-

res de bateria para cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar animais; agendas 

electrónicas; aparelhos para verificar a selagem de correio; caixas registadoras; mecanis-

mos para aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; marcadores de bainhas 

para a costura; máquinas de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de escolha 

de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício [para circuitos integrados]; 

circuitos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remote; fios condutores 

de raios luminosos [fibras ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto de opera-

ções industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de incêndio; aparelhos radiológicos 

para fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de apito de alarme; 

desenhos animados; ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar 

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

remoto portáteis.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/05 2017-370 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/129959 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/09

[730] 申請人 Requerente : 養生堂有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市西湖區雙浦鎮輪渡路17號205室 

 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、洗滌劑、香料、他妝品、美容面膜、防皺霜、去斑霜、牙膏、空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/130074 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/13

[730] 申請人 Requerente : PT. KAPAL API

 地址 Endereço : Jl. Kenjeran No.559, Surabaya 60114, Indonesia

 國籍 Nacionalidade : 印度尼西亞 Indonésia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Máquinas de café, eléctrico; percoladores para café, eléctricos; torradeira de café; apare-

lhos de aquecimento, eléctrico; assadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130075 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/13

[730] 申請人 Requerente : PT. KAPAL API

 地址 Endereço : Jl. Kenjeran No.559, Surabaya 60114, Indonesia

 國籍 Nacionalidade : 印度尼西亞 Indonésia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; bombons (candy); artigos de pastelaria; bebidas (à base de café); preparados de 

cereais; produtos de moagem de farinha; pipocas; temperos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130076 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/13

[730] 申請人 Requerente : PT. KAPAL API

 地址 Endereço : Jl. Kenjeran No.559, Surabaya 60114, Indonesia

 國籍 Nacionalidade : 印度尼西亞 Indonésia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; restaurantes; barraca de comida; quiosque de comida para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130102 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/14

[730] 申請人 Requerente : HERMES INTERNATIONAL

 地址 Endereço : 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, França



3510 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, águas de toilette, água perfumada, água de colónia, 

óleos essenciais para uso pessoal, cosméticos, preparações para maquilhagem, loções cos-

méticas para o corpo, loções para o cabelo, sabões para fins cosméticos, desodorizantes 

para uso pessoal, géis de banho, géis de duche, champôs, cremes de beleza para o corpo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja, azul escuro e branco (tal como exemplar de marca).

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

2017/05/24 17/4363959 法國 França

[210] 編號 N.º : N/130111 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/14

[730] 申請人 Requerente : LAMELOISE RESTAURATEUR

 地址 Endereço : 36 place d’Armes, 71150 Chagny, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis e restaurante (comida), restaurante, salas de chá, bar; serviços de forne-

cimento de refeições; serviços de hotéis, serviços de reserva de quartos de hotéis; serviços 

de aluguer de salas de reunião, aluguer de construções transportáveis, tendas em particular 

para organizar recepções, refeições, casamentos, cocktails; serviços de aluguer de cadeiras, 

mesas, toalhas de mesa, louças, pratos, cutelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130220 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 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 : Sabonetes, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/04 17/4373753 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/130282 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e vegetais preservados, congelados, 

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; fiambre; salsichas; salsichas de sangue; charcutarias; tripas; carne em fatias; 

charque; filetes de peixe; carne enlatada; tutano (medula óssea) de animais para alimentos; 

flocos de batata; gorduras comestíveis contendo misturas para pães fatiados; saladas de 

frutas e vegetais; cogumelos secos comestíveis; proteína para consumo humano; produtos à 

base de coágulo de feijão, nomeadamente coágulo de feijão e rolos de natas de feijão secos; 

coágulo de feijão seco; caldo de carne; concentrados de caldo de carne; croquetes; ninhos 

de andorinha comestíveis; carne congelada; produtos feitos de peixe; mariscos (não vivos); 

crustáceos, não vivos; camarão (não vivo); frutas enlatadas; vegetais e frutas fritas; picles; 

sopas; preparados para sopas; nozes processadas; fungos secos; leite de soja; feijão de soja 

fermentado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130283 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, fermen-

to em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; bebidas à base de chá; 

bebidas à base de cacau e bebidas de cacau com leite; chocolate; bolos; rebuçados; bola-

chas; relish (condimentos); chow-chow (condimentos); condimentos; essências para géneros 

alimentícios (excepto essências etéricas e óleos essenciais); bombons (candy); farinha de 

trigo para alimentos; farinha de soja; massa instantânea; pipoca; produtos de fécula para 

alimentos; molho de soja; temperos; condimentos para carne de carneiro cozida instantane-

amente; feijão de soja fermentado; pasta de feijão de soja (condimento); oléo chilli (picante); 

fermento; essência de galinha (condimento); pós gourmet, nomeadamente temperos com 

glutamato monossódico; amaciadores de carne, para fins domésticos; bolos lunares; ape-

ritivos feitos principalmente de cereais; rolos de primavera; pies; pãezinhos de leite; arroz 

frito; dumplings; aperitivos feitos principalmente de arroz; massas instantâneas feitas com 

farinhas de feijão; gelados; molhos de alho; preparados aromáticos para alimentos; aroma-

tizadores para alimentos, sem ser óleos essenciais; geleia real para consumo humano (sem 

ser para fins médicos).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130284 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; refrigerantes carbona-

tados; refrigerantes não-carbonatados; bebidas à base de vegetais; bebidas à base de soja, 

sem ser substitutos de leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130285 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para provisão de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel; 

cantinas; serviços de cafetaria; serviços de café; lojas de café; snack-bares; restaurantes; 

restaurantes de comida rápida; serviços de fornecimento de comida e bebida; fornecimento 

ambulante de comida e bebida; restaurantes do estilo chafing dish; serviços de comida e 

bebida em restaurantes para comer dentro e fora; restaurantes apresentando hot pots; ser-

viços de banquetes; serviços de consultoria relacionados com alimentos, bebidas, refeições, 

restauração e serviços de cafetaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/130286 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e vegetais preservados, congelados, 

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; fiambre; salsichas; salsichas de sangue; charcutarias; tripas; carne em fatias; 

charque; filetes de peixe; carne enlatada; tutano (medula óssea) de animais para alimentos; 

flocos de batata; gorduras comestíveis contendo misturas para pães fatiados; saladas de 

frutas e vegetais; cogumelos secos comestíveis; proteína para consumo humano; produtos à 

base de coágulo de feijão, nomeadamente coágulo de feijão e rolos de natas de feijão secos; 

coágulo de feijão seco; caldo de carne; concentrados de caldo de carne; croquetes; ninhos 

de andorinha comestíveis; carne congelada; produtos feitos de peixe; mariscos (não vivos); 

crustáceos, não vivos; camarão (não vivo); frutas enlatadas; vegetais e frutas fritas; picles; 

sopas; preparados para sopas; nozes processadas; fungos secos; leite de soja; feijão de soja 

fermentado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130287 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, fermen-

to em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; bebidas à base de chá; 

bebidas à base de cacau e bebidas de cacau com leite; chocolate; bolos; rebuçados; bola-

chas; relish (condimentos); chow-chow (condimentos); condimentos; essências para géneros 

alimentícios (excepto essências etéricas e óleos essenciais); bombons (candy); farinha de 

trigo para alimentos; farinha de soja; massa instantânea; pipoca; produtos de fécula para 

alimentos; molho de soja; temperos; condimentos para carne de carneiro cozida instantane-

amente; feijão de soja fermentado; pasta de feijão de soja (condimento); oléo chilli (picante); 

fermento; essência de galinha (condimento); pós gourmet, nomeadamente temperos com 

glutamato monossódico; amaciadores de carne, para fins domésticos; bolos lunares; ape-

ritivos feitos principalmente de cereais; rolos de primavera; pies; pãezinhos de leite; arroz 

frito; dumplings; aperitivos feitos principalmente de arroz; massas instantâneas feitas com 

farinhas de feijão; gelados; molhos de alho; preparados aromáticos para alimentos; aroma-

tizadores para alimentos, sem ser óleos essenciais; geleia real para consumo humano (sem 

ser para fins médicos).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130288 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; refrigerantes carbona-

tados; refrigerantes não-carbonatados; bebidas à base de vegetais; bebidas à base de soja, 

sem ser substitutos de leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130289 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para provisão de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel; 

cantinas; serviços de cafetaria; serviços de café; lojas de café; snack-bares; restaurantes; 

restaurantes de comida rápida; serviços de fornecimento de comida e bebida; fornecimento 

ambulante de comida e bebida; restaurantes do estilo chafing dish; serviços de comida e 

bebida em restaurantes para comer dentro e fora; restaurantes apresentando hot pots; ser-

viços de banquetes; serviços de consultoria relacionados com alimentos, bebidas, refeições, 

restauração e serviços de cafetaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130290 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited
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 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e vegetais preservados, congelados, 

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; fiambre; salsichas; salsichas de sangue; charcutarias; tripas; carne em fatias; 

charque; filetes de peixe; carne enlatada; tutano (medula óssea) de animais para alimentos; 

flocos de batata; gorduras comestíveis contendo misturas para pães fatiados; saladas de 

frutas e vegetais; cogumelos secos comestíveis; proteína para consumo humano; produtos à 

base de coágulo de feijão, nomeadamente coágulo de feijão e rolos de natas de feijão secos; 

coágulo de feijão seco; caldo de carne; concentrados de caldo de carne; croquetes; ninhos 

de andorinha comestíveis; carne congelada; produtos feitos de peixe; mariscos (não vivos); 

crustáceos, não vivos; camarão (não vivo); frutas enlatadas; vegetais e frutas fritas; picles; 

sopas; preparados para sopas; nozes processadas; fungos secos; leite de soja; feijão de soja 

fermentado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130291 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, fermen-

to em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; bebidas à base de chá; 

bebidas à base de cacau e bebidas de cacau com leite; chocolate; bolos; rebuçados; bola-

chas; relish (condimentos); chow-chow (condimentos); condimentos; essências para géneros 

alimentícios (excepto essências etéricas e óleos essenciais); bombons (candy); farinha de 

trigo para alimentos; farinha de soja; massa instantânea; pipoca; produtos de fécula para 

alimentos; molho de soja; temperos; condimentos para carne de carneiro cozida instantane-

amente; feijão de soja fermentado; pasta de feijão de soja (condimento); oléo chilli (picante); 

fermento; essência de galinha (condimento); pós gourmet, nomeadamente temperos com 

glutamato monossódico; amaciadores de carne, para fins domésticos; bolos lunares; ape-

ritivos feitos principalmente de cereais; rolos de primavera; pies; pãezinhos de leite; arroz 

frito; dumplings; aperitivos feitos principalmente de arroz; massas instantâneas feitas com 

farinhas de feijão; gelados; molhos de alho; preparados aromáticos para alimentos; aroma-

tizadores para alimentos, sem ser óleos essenciais; geleia real para consumo humano (sem 

ser para fins médicos).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130292 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; refrigerantes carbona-

tados; refrigerantes não-carbonatados; bebidas à base de vegetais; bebidas à base de soja, 

sem ser substitutos de leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130293 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para provisão de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel; 

cantinas; serviços de cafetaria; serviços de café; lojas de café; snack-bares; restaurantes; 

restaurantes de comida rápida; serviços de fornecimento de comida e bebida; fornecimento 

ambulante de comida e bebida; restaurantes do estilo chafing dish; serviços de comida e 

bebida em restaurantes para comer dentro e fora; restaurantes apresentando hot pots; ser-

viços de banquetes; serviços de consultoria relacionados com alimentos, bebidas, refeições, 

restauração e serviços de cafetaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130294 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited
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 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e vegetais preservados, congelados, 

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; fiambre; salsichas; salsichas de sangue; charcutarias; tripas; carne em fatias; 

charque; filetes de peixe; carne enlatada; tutano (medula óssea) de animais para alimentos; 

flocos de batata; gorduras comestíveis contendo misturas para pães fatiados; saladas de 

frutas e vegetais; cogumelos secos comestíveis; proteína para consumo humano; produtos à 

base de coágulo de feijão, nomeadamente coágulo de feijão e rolos de natas de feijão secos; 

coágulo de feijão seco; caldo de carne; concentrados de caldo de carne; croquetes; ninhos 

de andorinha comestíveis; carne congelada; produtos feitos de peixe; mariscos (não vivos); 

crustáceos, não vivos; camarão (não vivo); frutas enlatadas; vegetais e frutas fritas; picles; 

sopas; preparados para sopas; nozes processadas; fungos secos; leite de soja; feijão de soja 

fermentado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130295 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, fermen-

to em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; bebidas à base de chá; 

bebidas à base de cacau e bebidas de cacau com leite; chocolate; bolos; rebuçados; bola-

chas; relish (condimentos); chow-chow (condimentos); condimentos; essências para géneros 

alimentícios (excepto essências etéricas e óleos essenciais); bombons (candy); farinha de 

trigo para alimentos; farinha de soja; massa instantânea; pipoca; produtos de fécula para 

alimentos; molho de soja; temperos; condimentos para carne de carneiro cozida instantane-

amente; feijão de soja fermentado; pasta de feijão de soja (condimento); oléo chilli (picante); 

fermento; essência de galinha (condimento); pós gourmet, nomeadamente temperos com 

glutamato monossódico; amaciadores de carne, para fins domésticos; bolos lunares; ape-

ritivos feitos principalmente de cereais; rolos de primavera; pies; pãezinhos de leite; arroz 

frito; dumplings; aperitivos feitos principalmente de arroz; massas instantâneas feitas com 

farinhas de feijão; gelados; molhos de alho; preparados aromáticos para alimentos; aroma-

tizadores para alimentos, sem ser óleos essenciais; geleia real para consumo humano (sem 

ser para fins médicos).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/130296 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; refrigerantes carbona-

tados; refrigerantes não-carbonatados; bebidas à base de vegetais; bebidas à base de soja, 

sem ser substitutos de leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130297 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para provisão de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel; 

cantinas; serviços de cafetaria; serviços de café; lojas de café; snack-bares; restaurantes; 

restaurantes de comida rápida; serviços de fornecimento de comida e bebida; fornecimento 

ambulante de comida e bebida; restaurantes do estilo chafing dish; serviços de comida e 

bebida em restaurantes para comer dentro e fora; restaurantes apresentando hot pots; ser-

viços de banquetes; serviços de consultoria relacionados com alimentos, bebidas, refeições, 

restauração e serviços de cafetaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130298 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e vegetais preservados, congelados, 

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; fiambre; salsichas; salsichas de sangue; charcutarias; tripas; carne em fatias; 

charque; filetes de peixe; carne enlatada; tutano (medula óssea) de animais para alimentos; 

flocos de batata; gorduras comestíveis contendo misturas para pães fatiados; saladas de 

frutas e vegetais; cogumelos secos comestíveis; proteína para consumo humano; produtos à 

base de coágulo de feijão, nomeadamente coágulo de feijão e rolos de natas de feijão secos; 
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coágulo de feijão seco; caldo de carne; concentrados de caldo de carne; croquetes; ninhos 

de andorinha comestíveis; carne congelada; produtos feitos de peixe; mariscos (não vivos); 

crustáceos, não vivos; camarão (não vivo); frutas enlatadas; vegetais e frutas fritas; picles; 

sopas; preparados para sopas; nozes processadas; fungos secos; leite de soja; feijão de soja 

fermentado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130299 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, fermen-

to em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; bebidas à base de chá; 

bebidas à base de cacau e bebidas de cacau com leite; chocolate; bolos; rebuçados; bola-

chas; relish (condimentos); chow-chow (condimentos); condimentos; essências para géneros 

alimentícios (excepto essências etéricas e óleos essenciais); bombons (candy); farinha de 

trigo para alimentos; farinha de soja; massa instantânea; pipoca; produtos de fécula para 

alimentos; molho de soja; temperos; condimentos para carne de carneiro cozida instantane-

amente; feijão de soja fermentado; pasta de feijão de soja (condimento); oléo chilli (picante); 

fermento; essência de galinha (condimento); pós gourmet, nomeadamente temperos com 

glutamato monossódico; amaciadores de carne, para fins domésticos; bolos lunares; ape-

ritivos feitos principalmente de cereais; rolos de primavera; pies; pãezinhos de leite; arroz 

frito; dumplings; aperitivos feitos principalmente de arroz; massas instantâneas feitas com 

farinhas de feijão; gelados; molhos de alho; preparados aromáticos para alimentos; aroma-

tizadores para alimentos, sem ser óleos essenciais; geleia real para consumo humano (sem 

ser para fins médicos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130300 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32
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[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; refrigerantes carbona-

tados; refrigerantes não-carbonatados; bebidas à base de vegetais; bebidas à base de soja, 

sem ser substitutos de leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130301 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para provisão de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel; 

cantinas; serviços de cafetaria; serviços de café; lojas de café; snack-bares; restaurantes; 

restaurantes de comida rápida; serviços de fornecimento de comida e bebida; fornecimento 

ambulante de comida e bebida; restaurantes do estilo chafing dish; serviços de comida e 

bebida em restaurantes para comer dentro e fora; restaurantes apresentando hot pots; ser-

viços de banquetes; serviços de consultoria relacionados com alimentos, bebidas, refeições, 

restauração e serviços de cafetaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130302 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e vegetais preservados, congelados, 

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; fiambre; salsichas; salsichas de sangue; charcutarias; tripas; carne em fatias; 

charque; filetes de peixe; carne enlatada; tutano (medula óssea) de animais para alimentos; 

flocos de batata; gorduras comestíveis contendo misturas para pães fatiados; saladas de 

frutas e vegetais; cogumelos secos comestíveis; proteína para consumo humano; produtos à 

base de coágulo de feijão, nomeadamente coágulo de feijão e rolos de natas de feijão secos; 

coágulo de feijão seco; caldo de carne; concentrados de caldo de carne; croquetes; ninhos 

de andorinha comestíveis; carne congelada; produtos feitos de peixe; mariscos (não vivos); 

crustáceos, não vivos; camarão (não vivo); frutas enlatadas; vegetais e frutas fritas; picles; 
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sopas; preparados para sopas; nozes processadas; fungos secos; leite de soja; feijão de soja 

fermentado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130303 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, fermen-

to em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; bebidas à base de chá; 

bebidas à base de cacau e bebidas de cacau com leite; chocolate; bolos; rebuçados; bola-

chas; relish (condimentos); chow-chow (condimentos); condimentos; essências para géneros 

alimentícios (excepto essências etéricas e óleos essenciais); bombons (candy); farinha de 

trigo para alimentos; farinha de soja; massa instantânea; pipoca; produtos de fécula para 

alimentos; molho de soja; temperos; condimentos para carne de carneiro cozida instantane-

amente; feijão de soja fermentado; pasta de feijão de soja (condimento); oléo chilli (picante); 

fermento; essência de galinha (condimento); pós gourmet, nomeadamente temperos com 

glutamato monossódico; amaciadores de carne, para fins domésticos; bolos lunares; ape-

ritivos feitos principalmente de cereais; rolos de primavera; pies; pãezinhos de leite; arroz 

frito; dumplings; aperitivos feitos principalmente de arroz; massas instantâneas feitas com 

farinhas de feijão; gelados; molhos de alho; preparados aromáticos para alimentos; aroma-

tizadores para alimentos, sem ser óleos essenciais; geleia real para consumo humano (sem 

ser para fins médicos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130304 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; refrigerantes carbona-

tados; refrigerantes não-carbonatados; bebidas à base de vegetais; bebidas à base de soja, 

sem ser substitutos de leite.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130305 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para provisão de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel; 

cantinas; serviços de cafetaria; serviços de café; lojas de café; snack-bares; restaurantes; 

restaurantes de comida rápida; serviços de fornecimento de comida e bebida; fornecimento 

ambulante de comida e bebida; restaurantes do estilo chafing dish; serviços de comida e 

bebida em restaurantes para comer dentro e fora; restaurantes apresentando hot pots; ser-

viços de banquetes; serviços de consultoria relacionados com alimentos, bebidas, refeições, 

restauração e serviços de cafetaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130306 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e vegetais preservados, congelados, 

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; fiambre; salsichas; salsichas de sangue; charcutarias; tripas; carne em fatias; 

charque; filetes de peixe; carne enlatada; tutano (medula óssea) de animais para alimentos; 

flocos de batata; gorduras comestíveis contendo misturas para pães fatiados; saladas de 

frutas e vegetais; cogumelos secos comestíveis; proteína para consumo humano; produtos à 

base de coágulo de feijão, nomeadamente coágulo de feijão e rolos de natas de feijão secos; 

coágulo de feijão seco; caldo de carne; concentrados de caldo de carne; croquetes; ninhos 

de andorinha comestíveis; carne congelada; produtos feitos de peixe; mariscos (não vivos); 

crustáceos, não vivos; camarão (não vivo); frutas enlatadas; vegetais e frutas fritas; picles; 

sopas; preparados para sopas; nozes processadas; fungos secos; leite de soja; feijão de soja 

fermentado.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130307 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, fermen-

to em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; bebidas à base de chá; 

bebidas à base de cacau e bebidas de cacau com leite; chocolate; bolos; rebuçados; bola-

chas; relish (condimentos); chow-chow (condimentos); condimentos; essências para géneros 

alimentícios (excepto essências etéricas e óleos essenciais); bombons (candy); farinha de 

trigo para alimentos; farinha de soja; massa instantânea; pipoca; produtos de fécula para 

alimentos; molho de soja; temperos; condimentos para carne de carneiro cozida instantane-

amente; feijão de soja fermentado; pasta de feijão de soja (condimento); oléo chilli (picante); 

fermento; essência de galinha (condimento); pós gourmet, nomeadamente temperos com 

glutamato monossódico; amaciadores de carne, para fins domésticos; bolos lunares; ape-

ritivos feitos principalmente de cereais; rolos de primavera; pies; pãezinhos de leite; arroz 

frito; dumplings; aperitivos feitos principalmente de arroz; massas instantâneas feitas com 

farinhas de feijão; gelados; molhos de alho; preparados aromáticos para alimentos; aroma-

tizadores para alimentos, sem ser óleos essenciais; geleia real para consumo humano (sem 

ser para fins médicos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130308 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; refrigerantes carbona-

tados; refrigerantes não-carbonatados; bebidas à base de vegetais; bebidas à base de soja, 

sem ser substitutos de leite.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/130309 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para provisão de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel; 

cantinas; serviços de cafetaria; serviços de café; lojas de café; snack-bares; restaurantes; 

restaurantes de comida rápida; serviços de fornecimento de comida e bebida; fornecimento 

ambulante de comida e bebida; restaurantes do estilo chafing dish; serviços de comida e 

bebida em restaurantes para comer dentro e fora; restaurantes apresentando hot pots; ser-

viços de banquetes; serviços de consultoria relacionados com alimentos, bebidas, refeições, 

restauração e serviços de cafetaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130310 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e vegetais preservados, congelados, 

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; fiambre; salsichas; salsichas de sangue; charcutarias; tripas; carne em fatias; 

charque; filetes de peixe; carne enlatada; tutano (medula óssea) de animais para alimentos; 

flocos de batata; gorduras comestíveis contendo misturas para pães fatiados; saladas de 

frutas e vegetais; cogumelos secos comestíveis; proteína para consumo humano; produtos à 

base de coágulo de feijão, nomeadamente coágulo de feijão e rolos de natas de feijão secos; 

coágulo de feijão seco; caldo de carne; concentrados de caldo de carne; croquetes; ninhos 

de andorinha comestíveis; carne congelada; produtos feitos de peixe; mariscos (não vivos); 

crustáceos, não vivos; camarão (não vivo); frutas enlatadas; vegetais e frutas fritas; picles; 

sopas; preparados para sopas; nozes processadas; fungos secos; leite de soja; feijão de soja 

fermentado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130311 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, fermen-

to em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; bebidas à base de chá; 

bebidas à base de cacau e bebidas de cacau com leite; chocolate; bolos; rebuçados; bola-

chas; relish (condimentos); chow-chow (condimentos); condimentos; essências para géneros 

alimentícios (excepto essências etéricas e óleos essenciais); bombons (candy); farinha de 

trigo para alimentos; farinha de soja; massa instantânea; pipoca; produtos de fécula para 

alimentos; molho de soja; temperos; condimentos para carne de carneiro cozida instantane-

amente; feijão de soja fermentado; pasta de feijão de soja (condimento); óleo chilli (picante); 

fermento; essência de galinha (condimento); pós gourmet, nomeadamente temperos com 

glutamato monossódico; amaciadores de carne, para fins domésticos; bolos lunares; ape-

ritivos feitos principalmente de cereais; rolos de primavera; pies; pãezinhos de leite; arroz 

frito; dumplings; aperitivos feitos principalmente de arroz; massas instantâneas feitas com 

farinhas de feijão; gelados; molhos de alho; preparados aromáticos para alimentos; aroma-

tizadores para alimentos, sem ser óleos essenciais; geleia real para consumo humano (sem 

ser para fins médicos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130312 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; refrigerantes carbona-

tados; refrigerantes não-carbonatados; bebidas à base de vegetais; bebidas à base de soja, 

sem ser substitutos de leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130313 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/16

[730] 申請人 Requerente : Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company Limited

 地址 Endereço : 9 Wulan Road, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para provisão de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel; 

cantinas; serviços de cafetaria; serviços de café; lojas de café; snack-bares; restaurantes; 

restaurantes de comida rápida; serviços de fornecimento de comida e bebida; fornecimento 

ambulante de comida e bebida; restaurantes do estilo chafing dish; serviços de comida e 

bebida em restaurantes para comer dentro e fora; restaurantes apresentando hot pots; ser-

viços de banquetes; serviços de consultoria relacionados com alimentos, bebidas, refeições, 

restauração e serviços de cafetaria.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130388 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/17

[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 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar aces-

so à Internet e para o envio, recepção e armazenamento de chamadas telefónicas, correio 

electrónico e outros dados digitais; software de computador; monitores, ecrãs de exibição, 

ecrãs de exibição montados e fones de ouvido para uso com computadores, telefones in-

teligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores/descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/19 2017-417 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/130408 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/20

[730] 申請人 Requerente : NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A.

 地址 Endereço : Lavos, 3090-451 Figueira da Foz, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel para impressoras, papel de carta, papel para cópias, formulários contínuos e envelo-

pes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130449 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/21

[730] 申請人 Requerente : 馬歡歡 

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市寬城區黑水路176號太平洋大廈A座808號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；洗衣劑；香精油；化妝品；空氣芳香劑；牙膏；乾花瓣與香料混合物；唇膏；香水；隔離

霜；保養品；香皂；地板防滑蠟；非製造程序用油污去除劑；鞋油；檀香；研磨劑；動物用化粧

品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130450 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/21

[730] 申請人 Requerente : 馬歡歡 

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市寬城區黑水路176號太平洋大廈A座808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 : 秤；尺（量器）；揚聲器音箱；手機；自拍杆（手持單腳架）；電池；眼鏡；泳鏡；個人用防事故裝

置；複印機；可下載之電腦應用軟體；滑鼠墊；計算機；照相機；錄影機；電視機；望遠鏡；電源

線；開關面板；密碼鎖（電鎖）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130451 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/21

[730] 申請人 Requerente : 馬歡歡 

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市寬城區黑水路176號太平洋大廈A座808號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶首飾；手錶；貴重金屬合金；人造寶石；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；項鏈；手鐲；領帶

夾；珠寶盒；紀念章；時鐘；戒指；耳環；墜子；不屬別類的珠寶首飾用零組件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130452 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/21

[730] 申請人 Requerente : 馬歡歡 

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市寬城區黑水路176號太平洋大廈A座808號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包（錢夾）；背包；書包；旅行箱；運動包；嬰兒用品置放袋；購物袋；傘；人造皮革；旅行包

（箱）；登山手杖；寵物衣服；抱嬰兒用吊袋；傢俱用皮緣飾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130453 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/21

[730] 申請人 Requerente : 馬歡歡 
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 地址 Endereço : 中國吉林省長春市寬城區黑水路176號太平洋大廈A座808號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯；茶壺；保溫瓶；晾衣架；牙刷；毛刷；花瓶；水晶製裝飾品；鞋撐；燙衣板；捕鼠器；玻璃製容

器；陶瓷製容器；牙線；化妝用具；抹布；水桶；洗澡用海綿；家事用手套；烤架。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130454 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/21

[730] 申請人 Requerente : 馬歡歡 

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市寬城區黑水路176號太平洋大廈A座808號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 內衣；泳衣；西服；民俗服裝；雨衣；鞋；帽；襪；服飾用手套；圍巾；腰帶；睡眠用眼罩；圍兜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130455 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/21

[730] 申請人 Requerente : 馬歡歡 

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市寬城區黑水路176號太平洋大廈A座808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 : 代理國內外廠商各種產品之經銷；代理進出口服務；為商品及服務之買方和賣方提供線上市

集；商業管理顧問；廣告；人事管理諮詢；會計；提供商品行情；電腦資料庫管理；企業管理顧

問；工商管理協助；公關顧問；市場調查；籌備商業性或廣告目的性的展示會；百貨公司；農產

品零售批發；飲料零售批發；衣服零售批發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130558 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/22

[730] 申請人 Requerente : 卡迪琳有限公司

   CARDIOLINE S.P.A.

 地址 Endereço : 意大利特蘭托市38121卡得洛斯皮尼工業區林茨街道19-20-21號

   Via Linz 19-20-21, Zona Industriale Spini Di Gardolo 38121 Trento (TN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件；心電圖儀器用軟件；應用軟件；交互式計算機軟件；手機軟件；處理數據用計算機

程序；數據和醫療文件管理計算機軟件；用於監測和檢測動脈壓的計算機軟件；用於管理醫療
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參數的計算機軟件；軟件；軟件用磁性載體；計算機軟件平臺；數據處理設備接口卡；記錄設

備；計算機硬件。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如圖所示。 

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

2017/06/15 016871923 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/130559 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/22

[730] 申請人 Requerente : 卡迪琳有限公司

   CARDIOLINE S.P.A.

 地址 Endereço : 意大利特蘭托市38121卡得洛斯皮尼工業區林茨街道19-20-21號

   Via Linz 19-20-21, Zona Industriale Spini Di Gardolo 38121 Trento (TN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 心電圖儀器；便攜式心電圖儀器；心電圖監測設備；心電圖記錄儀；心電圖監視器；血壓計；用

於管理醫療參數的醫療器械。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如圖所示。 

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

2017/06/15 016871923 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/130560 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/22

[730] 申請人 Requerente : 卡迪琳有限公司

   CARDIOLINE S.P.A.

 地址 Endereço : 意大利特蘭托市38121卡得洛斯皮尼工業區林茨街道19-20-21號

   Via Linz 19-20-21, Zona Industriale Spini Di Gardolo 38121 Trento (TN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育和培訓服務；職業教育和培訓服務；組織醫學領域的研討會和會議；舉辦文化活動；醫學

文件出版；文字出版（廣告宣傳除外）；文字和圖像出版，包括電子形式（廣告目的除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如圖所示。 

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

2017/06/15 016871923 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/130598 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/23

[730] 申請人 Requerente : HERMES INTERNATIONAL
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 地址 Endereço : 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas, pedras preciosas, joalharia, colares (joalharia), gargantilhas 

(colares), pulseiras (joalharia), anéis (joalharia), brincos de orelhas (joalharia), pendentes 

(joalharia), broches (joalharia), crachás (joalharia), botões de punho (joalharia), medalhas 

(joalharia), medalhões (joalharia), amuletos (joalharia), ganchos para gravatas, alfinetes 

de gravatas, correntes (joalharia), caixas em metais preciosos, estojos para joalharia, caixas 

para relógios de pulso, instrumentos orológicos e cronométricos, relógios e suas componen-

tes de estrutura, cronógrafos (relógios), cronómetros, relógios de pulso, relógios, relógios 

de pêndulo, relógios pequenos, correias para relógios de pulso, fivelas para relógios, mos-

tradores de relógios, caixas de relógios, correntes de relógios, movimentos de relojoaria e 

relógios, porta-chaves, jóias de cabeça (joalharia).

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/06 17/4366368 法國 França

[210] 編號 N.º : N/130622 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/23

[730] 申請人 Requerente : NHN JAPAN Corp.

 地址 Endereço : 1-23-1 Taranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-6322, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de computador, gravado; programas de computador [software descarregável]; 

publicações electrónicas, descarregáveis; software de jogos de computador; toques des-

carregáveis para telefones móveis; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens 

descarregáveis; aplicações de software de computador, descarregáveis; discos compactos 

[áudio-vídeo]; desenhos animados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130623 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/23

[730] 申請人 Requerente : NHN JAPAN Corp.

 地址 Endereço : 1-23-1 Taranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-6322, 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 instrução; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; infor-

mações sobre entretenimento; publicação de livros; publicação em linha de livros e revistas 

electrónicos; fornecimento de publicações electrónicas em linha, não descarregáveis; servi-

ços de entretenimento televisivo; serviços de gravações de vídeo; fornecimento vídeos em 
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linha, não descarregáveis; serviços de jogos fornecidos em linha a partir de uma rede infor-

mática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130910 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/30

[730] 申請人 Requerente : SOLUXURY HMC

 地址 Endereço : 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux 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 : 不動產事務；不動產管理；不動產經營；提供公寓、建築物和住宅物業的管理服務；建築物管理

（不動產服務）；公寓管理；提供公寓和住宿的財務和不動產管理，如旅館、汽車旅館、綜合式

大型飯店、公寓、住宅式旅館、旅遊房屋出租以及其他度假屋和度假營的住宅；提供住宿、公

寓、單間公寓、飯店式套房、綜合式大型飯店、住宅式旅館和其他度假屋和度假營的銷售和租

賃；為他人提供住宿的租賃和管理；不動產租賃；分時度假旅館；不動產分時共享的管理和租

賃服務；提供不動產領域的協助和諮詢服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131063 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/01

[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 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computadores; computadores portáteis; computadores de 

tablete; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; telefones in-

teligentes; dispositivos de comunicação sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, 

áudio e conteúdo multimédia; aparelhos de comunicação para redes; dispositivos electró-

nicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e para o envio, recepção 

e armazenamento de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

hardware de computador utilizável; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, cor-

reio electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; óculos inteligentes; anéis in-

teligentes, rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de me-

dição); leitores de livros electrónicos; software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação e controle controle de computadores, periféricos de 

computadores, dispositivos móveis, telefones móveis, relógios inteligentes, óculos inteligen-

tes, dispositivos portáteis, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores / descodifi-

cadores (set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo, sistemas teatrais domésticos, 

e sistemas de entretenimento; software para o desenvolvimento de programas informáticos; 
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software de jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia pré-gravado descar-

regável; dispositivos periféricos de computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores/desco-

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

tador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, anéis inteligentes, auriculares, auscultadores, 

televisões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio 

e vídeo; aparelhos biométricos de identificação e autenticação; acelerómetros; altímetros; 

aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; pedómetros; 

aparelhos para medição da pressão; indicadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, 

ecrãs de exibição montados e fones de ouvido para uso com computadores, telefones in-

teligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / descodificadores (set-top bo-

xes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; monitores, óculos, controles e auriculares de 

realidade virtual e aumentada; óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; vidro 

óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; flashes para máquinas 

fotográficas; teclados, ratos, almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e discos 

rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir sons; leitores e gravadores digitais de áudio e 

vídeo; colunas alto-falantes; amplificadores e receptores de áudio; aparelhos de áudio para 

veículos motorizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores e ecrãs de televisão; codificadores / 

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

usuário para computadores de bordo e dispositivos electrónicos a bordo, nomeadamente 

painéis de controle electrónicos, monitores, telas sensíveis ao toque/ecrãs tácteis (touchs-

creens), controles remotos, estações de acoplamento, conectores, interruptores e controles 

activados por voz; aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); instrumentos de 

navegação; aparelhos de navegação para veículos [computadores a bordo dos veículos]; apa-

relhos de controlo remoto para controlar computadores, telemóveis, dispositivos electróni-

cos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/ 

/ descodificadores (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, 

e sistemas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para controlar computadores, telefo-

nes móveis, dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, au-

riculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/descodi-

ficadores (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de 

entretenimento; aparelhos para armazenamento de dados; chips de computador; baterias; 

carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, acopladores, 

estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos para computadores, tele-

fones móveis, computadores portáteis, periféricos de computadores, dispositivos electróni-

cos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e codificado-

res / descodificadores (set-top boxes); telas interativas sensíveis ao toque; interfaces para 

computadores, monitores de computador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, 

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

protector de ecrã adaptados a monitores de computador, monitores de telemóveis, e moni-

tores de relógios inteligentes; peças e acessórios para computadores, periféricos de compu-

tadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e grava dores 
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de áudio e vídeo, televisões, e codificadores / descodificadores (set-top boxes); capas, sacos, 

estojos, capas protectoras, correias e  cordões para computadores, telemóveis, dispositi-

vos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carregadores 

de bateria para cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar animais; agendas 

electrónicas; aparelhos para verificar a selagem de correio; caixas registadoras; mecanis-

mos para aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; marcadores de bainhas 

para a costura; máquinas de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de escolha 

de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício [para circuitos integrados]; 

circuitos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remote; fios condutores 

de raios luminosos [fibras ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto de opera-

ções industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de incêndio; aparelhos radiológicos 

para fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de apito de alarme; 

desenhos animados; ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar 

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

remoto portáteis.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2017/08/25 73168 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/131090 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/04

[730] 申請人 Requerente : Dunhill Tobacco of London Limited

 地址 Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros, charutos, cigarrilhas, tabaco para enrolar, tabaco para cachimbo e produtos deri-

vados do tabaco.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/26 UK00003239563 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/131167 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/06

[730] 申請人 Requerente : Hypnos Limited
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 地址 Endereço : Longwick Road, Princes Risborough, Buckinghamshire, HP27 9RS, United Kingdom.

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário; camas, armações de cama, bases de cama, cabeceiras para camas, camas esto-

fadas, camas ajustáveis, peças e acessórios para camas, incluindo estrados, pernas de cama 

e rodízios de cama; almofadas de cama; almofadas de encosto; colchões, colchões de molas; 

colchonetes; acessórios de cama; sofás-cama; cadeiras.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/07 40-2017-0069476 南韓 Coreia do Sul

[210] 編號 N.º : N/131168 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/06

[730] 申請人 Requerente : Hypnos Limited

 地址 Endereço : Longwick Road, Princes Risborough, Buckinghamshire, HP27 9RS, United Kingdom.

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Protectores de colchão e capas de colchão, edredões, capas para edredões, lençóis, fronhas 

de almofada, sanefa.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/07 40-2017-0069476 南韓 Coreia do Sul

[210] 編號 N.º : N/131223 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/06

[730] 申請人 Requerente : Strathberry Limited

 地址 Endereço : 4 Walker Street, Edinburgh, EH3 7LA, Scotland, UK

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; mochilas, sacos de mão, sacos para cosméticos, sacos para compras, carteiras, bol-

sas, bagagem, correias para bagagem, malas de viagem, pastas para documentos, sacos des-

portivos; chapéus-de-chuva e sacos para chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131338 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/07

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.
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 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 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computadores; computadores portáteis; computadores de 

tablete; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; telefones in-

teligentes; dispositivos de comunicação sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, 

áudio e conteúdo multimédia; aparelhos de comunicação para redes; dispositivos electró-

nicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e para o envio, recepção 

e armazenamento de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

hardware de computador utilizável; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, cor-

reio electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; óculos inteligentes; anéis in-

teligentes, rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de me-

dição); leitores de livros electrónicos; software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação e controle controle de computadores, periféricos de 

computadores, dispositivos móveis, telefones móveis, relógios inteligentes, óculos inteligen-

tes, dispositivos portáteis, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores / descodifi-

cadores (set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo, sistemas teatrais domésticos, 

e sistemas de entretenimento; software para o desenvolvimento de programas informáticos; 

software de jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia pré-gravado descar-

regável; dispositivos periféricos de computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores / des-

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

putador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, anéis inteligentes, auriculares, auscultadores, 

televisões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio 

e vídeo; aparelhos biométricos de identificação e autenticação; acelerómetros; altímetros; 

aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; pedómetros; 

aparelhos para medição da pressão; indicadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, 

ecrãs de exibição montados e fones de ouvido para uso com computadores, telefones in-

teligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / descodificadores (set-top bo-

xes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; monitores, óculos, controles e auriculares de 

realidade virtual e aumentada; óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; vidro 

óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; flashes para máquinas 

fotográficas; teclados, ratos, almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e discos 

rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir sons; leitores e gravadores digitais de áudio e 

vídeo; colunas alto-falantes; amplificadores e receptores de áudio; aparelhos de áudio para 

veículos motorizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, 

auscultadores; microfones; televisões; televisores e ecrãs de televisão; codificadores / des-

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

usuário para computadores de bordo e dispositivos electrónicos a bordo, nomeadamente 

painéis de controle electrónicos, monitores, telas sensíveis ao toque/ ecrãs tácteis (touch-

screens), controles remotos, estações de acoplamento, conectores, interruptores e controles 

activados por voz; aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); instrumentos de 

navegação; aparelhos de navegação para veículos [computadores a bordo dos veículos]; apa-

relhos de controlo remoto para controlar computadores, telemóveis, dispositivos electróni-

cos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 
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auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/ 

/descodificadores (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, 

e sistemas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para controlar computadores, tele-

fones móveis, dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificado-

res / descodificadores (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais do-

mésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos para armazenamento de dados; chips de 

computador; baterias; carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos para 

computadores, telefones móveis, computadores portáteis, periféricos de computadores, 

dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligen-

tes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, 

televisões, e codificadores / descodificadores (set-top boxes); telas interativas sensíveis ao 

toque; interfaces para computadores, monitores de computador, telemóveis, dispositivos 

electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inte-

ligentes, televisões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores 

de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a monitores de computador, monitores de 

telemóveis, e monitores de relógios inteligentes; peças e acessórios para computadores, pe-

riféricos de computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos elec-

trónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, 

leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e codificadores / descodificadores (set-top 

boxes); capas, sacos, estojos, capas protectoras, correias e  cordões para computadores, te-

lemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios in-

teligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (monopods ma-

nuais); carregadores de bateria para cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar a selagem de correio; caixas regista-

doras; mecanismos para aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; marcadores 

de bainhas para a costura; máquinas de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medi-

ções; quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício [para circuitos 

integrados]; circuitos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remoto; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remo-

to de operações industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de incêndio; aparelhos 

radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de api-

to de alarme; desenhos animados; ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; retardadores de carro 

com controlo remoto portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, azul, laranja e verde.

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

2017/08/25 73169 牙買加 Jamaica
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[210] 編號 N.º : N/131364 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : ABG-Frederick’s of Hollywood, LLC

 地址 Endereço : 1411 Broadway, Fourth Floor, New York, NY 10018, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131379 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

 地址 Endereço : Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, Israel

 國籍 Nacionalidade : 以色列 Israelita 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o tratamento da doença de Parkinson e outros distúrbios 

do sistema nervoso central.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131380 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : TXRH INTERNATIONAL IP, LLC

 地址 Endereço : 211 East 7th Street, Suite 620, Austin, Texas 73301 U.S.A.

 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 restaurante e bar, incluindo serviços de restaurante de comida para fora.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131381 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : TXRH INTERNATIONAL IP, LLC

 地址 Endereço : 211 East 7th Street, Suite 620, Austin, Texas 73301 U.S.A.

 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 restaurante e bar, incluindo serviços de restaurante de comida para fora.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131382 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos para fins industriais; produtos químicos para conservação de produtos 

alimentares; glucose para fins industriais; preparações de enzimas para fins industriais; 

glúten para fins industriais; agentes impermeabilizantes para pedra [excepto pinturas]; 

dispersantes de óleo; materiais de filtragem [preparações químicas]; floculantes; adoçantes 

artificiais [preparações químicas].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131383 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas e mechas para iluminação; lanolina para uso no fabrico de cosméticos; torcidas (pa-

vios) de candeeiros; velas; velas de cheiro; velas aromáticas; cera de abelha; velas para ár-

vores de Natal; velas perfumadas; mechas para velas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131384 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos para lactentes [excepto leite em pó]; pulseiras para uso medicinal; microorganis-

mos para fins medicinais; suplementos nutricionais; cápsulas de ginseng para fins medici-

nais; preparações de multivitamínicos; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

medicamentos orientais para doenças femininas; produtos farmacêuticos; cápsulas para 

medicamentos; células estaminais para fins medicinais; estojos de medicamentos, portáteis, 

preenchidos; emplastros adesivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131385 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION



N.º 10 — 7-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3539

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas operadas manualmente; máquinas para cortar a barba; conjuntos de mani-

cura; instrumentos de mão para ondular o cabelo; pinças para curvar as pestanas; tenazes; 

alicates [ferramentas manuais]; tesouras; espadas; talheres [facas, garfos e colheres].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131386 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; publicações electrónicas, descarregáveis; painéis de informação electró-

nicos; aparelhos telefónicos; discos compactos [áudio-vídeo]; máquinas fotográficas [foto-

grafia]; aparelhos de controlo remoto; electrolisadores; óculos de sol; desenhos animados; 

software de aplicação para telefones inteligentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131387 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos e instrumentos odontológicos; aparelhos de 

fisioterapia; luvas para massagem; biberões para bebés; máscaras para fins medicinais; pele 

artificial para fins cirúrgicos; artigos ortopédicos; materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131388 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados; estojos para artigos de joalharia [cofres]; 

artigos de joalharia; relógios de mesa ou parede e relógios, eléctricos; relógios de pulso; 
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botões de punho; estátuas de metais preciosos e suas ligas; correntes para chaves.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131389 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Lenços de papel para remover a maquilhagem; toalhetes de papel para remover a maqui-

lhagem; livros; folhetos; revistas [periódicos]; periódicos; cartazes publicitários em papel 

ou cartão; artigos de papelaria; películas de plástico para embalagem; cartazes; folhetos 

publicitários; papel higiénico; papel; produtos de impressão; fotografias [impressas]; papel 

de embalagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131390 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro, em bruto ou semitrabalhado; sacos; estojos para artigos de toilette, não preenchi-

dos; guarnições em couro para móveis; cordões de couro; chapéus-de-chuva; bengalas; ar-

neses para animais; tripas para salsicharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131391 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis; recipientes, não metálicos [armazenamento, transporte]; válvulas, não metálicas, 

sem serem peças de máquinas; espelhos [vidros espelhados]; ventoinhas para uso pessoal, 

não eléctricas, peças de chifre, marfim e concha [em bruto ou semitrabalhadas]; painéis de 

afixação; decorações de matérias plásticas para produtos alimentares; canis para animais 

domésticos; pulseiras de identificação, não metálicas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131392 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos; matérias têxteis; matérias têxteis não tecidas; tapeçarias murais em matérias têx-

teis; feltros; toalhas em matérias têxteis; roupa de cama; coberturas [não ajustadas] para 

móveis; cortinas em matérias têxteis ou plásticas; coberturas ajustadas em matérias têxteis 

para tampas de sanitas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131393 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria para vestir; hosiery; luvas [vestuário]; cintos [vestuário]; fai-

xas para vestir; toucas para duche; máscaras para dormir; vestidos de noiva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131394 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto [não incluídos noutras classes]; brin-

quedos [artigos de brincar]; bonecas; relógios de mesa ou parede e relógios de brinquedo; 

casas de brinquedo; modelos de veículos para crianças; dardos; dominós; piscinas [artigos 

de brincar]; quebra-cabeças; artigos de desporto [excepto artigos de golfe/artigos para es-

calada]; coletes de natação.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131395 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; extractos de algas para alimentação; peixe, não vivo; frutos, enlatados; frutos, em 

conserva; legumes, em conserva; ovos; produtos lácteos; gorduras comestíveis; saladas de 

legumes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131396 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá verde; chá em pó à base de chá verde; chá; folhas de chá; chá em pó à base de folhas de 

chá; bebidas feitas de chá; bebidas à base de chá; farinha; condimentos; produtos de choco-

late.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131397 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Sumos de frutos; pós para fazer bebidas efervescentes; água com gás; bebidas não alcoóli-

cas de sumos de frutos; frutas em pó; bebidas de frutos (smoothies); extractos de frutos; ex-

tractos de frutos não alcoólicos; água gaseificada; água mineral; sumos de legumes [bebidas]; 

bebidas não alcoólicas; cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131398 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 10 — 7-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3543

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Investigação química; design de artes gráficas; serviços de design de vestuário; gestão de 

web sites para terceiros; gestão de web sites para comércio electrónico; análises de água; 

investigação na área da cosmetologia; investigação na área da cosmética; serviços de son-

dagens e pesquisas na área de cosméticos; investigação agrícola; análises químicas; análises 

de produto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131399 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : INNISFREE CORPORATION

 地址 Endereço : 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; salões de chás tradicionais; salões de chás de ervas; gestão de lojas de chás tradicio-

nais; cantinas; serviços de salão de coquetéis; fornecimento de serviços de pensões; forneci-

mento de locais de exposição; serviços de café para crianças; serviços de bar para sumos de 

frutos e legumes; serviços de restaurante prestados no âmbito de franchising; preparação 

de alimentos e bebidas; fornecimento de serviços de café de padaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131407 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : 廈門維育兒童用品有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區檳榔路69號1501室A2 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；遊泳衣；雨衣；舞衣；鞋（腳上的穿著物）；運動鞋；涼鞋；拖鞋；帽；襪；手套

（服裝）；圍巾；腰帶；婚紗。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131458 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : KIP MCGRATH EDUCATION HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 132B, Caine Road, Mid-levels, 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
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[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul-escuro, azul, azul-claro, roxo, cor de pêssego, vermelho, laranja, amarelo e verde.

[210] 編號 N.º : N/131519 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

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

 地址 Endereço : 81, Tojeong-ro 31-gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 朝鮮民主主義人民共和國 Republica Popular Democratica da Coreia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cremes cosméticos; loções para o corpo; loções para a pele; preparações cosméticas para o 

cuidado da pele; cremes para a pele; loções para os olhos; cremes para os olhos; cosméticos, 

nomeadamente, reparadores para os lábios; loções faciais; produtos cosméticos para rosto e 

corpo, nomeadamente cremes para o sol; águas de toilette; loções para uso cosmético; pre-

parações para desmaquilhagem; cosméticos para sobrancelhas; maquilhagem; preparações 

cosméticas para banho e duche; cremes para cuidado com o cabelo; perfumes; cremes para 

branquear a pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131520 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

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

 地址 Endereço : 81, Tojeong-ro 31-gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 朝鮮民主主義人民共和國 Republica Popular Democratica da Coreia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cremes cosméticos; loções para o corpo; loções para a pele; preparações cosméticas para o 

cuidado da pele; cremes para a pele; loções para os olhos; cremes para os olhos; cosméticos, 

nomeadamente reparadores para os lábios; loções faciais; produtos cosméticos para rosto e 

corpo, nomeadamente cremes para o sol; águas de toilette; loções para uso cosmético; pre-

parações para desmaquilhagem; cosméticos para sobrancelhas; maquilhagem; preparações 

cosméticas para banho e duche; cremes para cuidado com o cabelo; perfumes; cremes para 

branquear a pele.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131525 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : 東莞市銘冠電子科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市石碣鎮桔洲第三工業區石單路262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 : 便攜式計算機；計算機遊戲軟件；鼠標（計算機外圍設備）；計算機鍵盤；鼠標墊；網絡通訊設

備；導航儀器；振動膜（音響）；揚聲器音箱；頭戴式耳機；耳機。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131546 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : STADA Arzneimittel AG

 地址 Endereço : Stadastraße 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131547 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : STADA Arzneimittel AG

 地址 Endereço : Stadastraße 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, 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 farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; medica-

mentos; géneros alimentícios e substâncias dietéticas para fins médicos ou veterinários; lei-

te em pó para recém-nascidos; suplementos dietéticos para humanos e animais; preparados 

de diagnóstico para fins médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera 

dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbi-

cidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131548 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : STADA Arzneimittel AG
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 地址 Endereço : Stadastraße 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, 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 : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131549 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : STADA Arzneimittel AG

 地址 Endereço : Stadastraße 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; serviços de vendas por grosso e a retalho relacionados com preparados e outras subs-

tâncias para branqueamento de roupa, preparados para limpeza, polimento, esfrega e abra-

sivos, sabonetes, artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, 

dentífricos; serviços de vendas por grosso e a retalho relacionados com preparados farma-

cêuticos e veterinários, preparados sanitários para fins médicos, medicamentos, alimentos 

dietéticos e substâncias adaptadas para usos médicos ou veterinários, alimentos para be-

bés, suplementos dietéticos para humanos e animais, preparados de diagnóstico para fins 

médicos; serviços de vendas por grosso e a retalho relacionados com gessos, materiais para 

pensos, chumbo para dentes, cera dental, desinfectantes, preparados para a destruição de 

animais nocivos, fungicidas, herbicidas; serviços de vendas por grosso e a retalho relacio-

nados com aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, apare-

lhos de diagnóstico para fins médicos, próteses artificiais de braços, pernas, olhos e dentes, 

artigos ortopédicos, materiais de sutura, material impresso, materiais de instrução e ensino 

(excepto aparelhos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131550 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : STADA Arzneimittel AG

 地址 Endereço : Stadastraße 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos.
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/131551 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : STADA Arzneimittel AG

 地址 Endereço : Stadastraße 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, 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 farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; medica-

mentos; géneros alimentícios e substâncias dietéticas para fins médicos ou veterinários; lei-

te em pó para recém-nascidos; suplementos dietéticos para humanos e animais; preparados 

de diagnóstico para fins médicos; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera 

dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbi-

cidas.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/131552 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : STADA Arzneimittel AG

 地址 Endereço : Stadastraße 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, 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 : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/131553 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : STADA Arzneimittel AG

 地址 Endereço : Stadastraße 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, Germany
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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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; serviços de vendas por grosso e a retalho relacionados com preparados e outras subs-

tâncias para branqueamento de roupa, preparados para limpeza, polimento, esfrega e abra-

sivos, sabonetes, artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, 

dentífricos; serviços de vendas por grosso e a retalho relacionados com preparados farma-

cêuticos e veterinários, preparados sanitários para fins médicos, medicamentos, alimentos 

dietéticos e substâncias adaptadas para usos médicos ou veterinários, alimentos para be-

bés, suplementos dietéticos para humanos e animais, preparados de diagnóstico para fins 

médicos; serviços de vendas por grosso e a retalho relacionados com gessos, materiais para 

pensos, chumbo para dentes, cera dental, desinfectantes, preparados para a destruição de 

animais nocivos, fungicidas, herbicidas; serviços de vendas por grosso e a retalho relacio-

nados com aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, apare-

lhos de diagnóstico para fins médicos, próteses artificiais de braços, pernas, olhos e dentes, 

artigos ortopédicos, materiais de sutura, material impresso, materiais de instrução e ensino 

(excepto aparelhos).

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/131566 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : BALENCIAGA

 地址 Endereço : 40 rue de Sèvres, 75007 Paris, França

 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 : Produtos de perfumaria; perfumes, águas de perfume, águas de toilette, água de colónia, 

máscara [rímel], rouges cosméticos; pó para a maquilhagem; lápis para uso cosmético; som-

bras para os olhos; bases de maquilhagem, máscaras de beleza, máscaras faciais, batons 

para os lábios, vernizes para as unhas e produtos para retirar o verniz das unhas; loções, 

cremes e outros produtos desmaquilhantes; artigos de higiene pessoal, champôs, sais de 

banho, geles de duche e banho, banhos de espuma, sabões de toilette e sabonetes, óleos es-

senciais; cosméticos, cremes e espumas de barbear, loções e bálsamos para depois de bar-

bear, cremes e loções hidratantes, leites corporais, desodorizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/22 4370858 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/131567 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : BALENCIAGA

 地址 Endereço : 40 rue de Sèvres, 75007 Paris, França

 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 : Armações de óculos, óculos [óptica], óculos de sol, óculos fumados e antiencadeantes, ócu-

los de proteção, lunetas, binóculos de teatro, lupas, estojos para óculos, estojos para lentes 

de contacto; aparelhos e instrumentos ópticos, lentes corretoras [óptica], lentes de óculos, 

lentes de contacto, lentes fumadas ou filtrantes, vidros de protecção, lupas, lentes ópticas; 

aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução de dados, imagens e som; aparelhos 

telefónicos, telefones celulares, smartphones, videofones, tablets, assistentes pessoais 

digitais (PDA) (assistentes pessoais digitais) e leitores MP3; acessórios para telefones, te-

lemóveis, telefones inteligentes, videofones, tablets, PDA (assistentes pessoais digitais) e 

leitores de MP3, em especial kits mãos livres para telefones, baterias, bolsas, estojos, capas, 

frentes, carregadores, correias para telemóveis, pulseiras ou correntes para pescoço; dispo-

sitivos electrónicos portáteis para a transmissão sem fios de dados e/ou voz; acessórios para 

dispositivos electrónicos para transmissão sem fios de dados e/ou sinais de voz, nomeada-

mente baterias, kits para automóveis, carregadores e bases de carregadores, auriculares, 

conjuntos de acessórios para a cabeça, fixações/estojos para fixar ao cinto, auscultadores, 

adaptadores, estojos para adaptadores, suportes de secretária, estações de acoplamento 

electrónicas, cabos de computador, estojos e capas para computadores portáteis, estojos, 

capas para baterias; suportes de registos magnéticos, discos acústicos, discos compactos, 

DVDs, unidades de disco amovível [USB flash drives] e outros suportes de registo magné-

tico; equipamento para processamento de dados, computadores; calculadoras; aparelhos e 

instrumentos fotográficos, cinematográficos; dispositivos de comunicações portáteis sob a 

forma de relógios de pulso; relógios inteligentes; telefones inteligentes sob a forma de reló-

gios de pulso.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/22 4370858 法國 França

[210] 編號 N.º : N/131568 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : BALENCIAGA

 地址 Endereço : 40 rue de Sèvres, 75007 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; objectos de arte em metais preciosos; joalharia (incluindo bi-

jutaria) em metais preciosos e suas ligas e em plaqué, nomeadamente anéis, brincos, botões 

de punho, pulseiras, broches, pendentes, berloques, correntes e correntes para relógios, co-

lares, medalhas, medalhões; pedras preciosas, pedras finas; relojoaria e instrumentos cro-

nométricos, relógios, pulseiras de relógios, estojos para relógios; porta-chaves em metais 
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preciosos e suas ligas ou em plaqué; caixas para apresentação de relógios; cofres para jóias, 

estojos para jóias.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/22 4370858 法國 França

[210] 編號 N.º : N/131569 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : BALENCIAGA

 地址 Endereço : 40 rue de Sèvres, 75007 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 : Couro e imitações de couro, peles de animais e imitações de peles de animais; sacos de 

mão, sacos de tiracolo, sacos citadinos, malas para uso em viagem, carteiras de bolso, bol-

sas, porta-moedas, porta-cartões (carteiras de bolso), pastas (marroquinaria) (portadocu-

mentos), carteiras para notas de banco, maletas para documentos, sacos escolares, sacolas, 

sacos de praia, sacos de desporto, sacos para usar à cintura, sacolas e estojos de viagem, 

malas de viagem, malas (baús), sacos de viagem, mochilas, sacos de compras, bolsinhas 

(marroquinaria), malas de senhora para cerimónia, malinhas de mão, nomeadamente invó-

lucros (artigos de pele), estojos de toilette (não guarnecidos), estojos (vazios) para kits de 

artigos de toilette, sacos porta-fatos (para viagem), conjuntos de viagem, nomeadamente 

conjuntos de bagagens de viagem, estojos para chaves (marroquinaria); chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; arreios (correaria), selaria e chicotes.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/22 4370858 法國 França

[210] 編號 N.º : N/131570 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : BALENCIAGA

 地址 Endereço : 40 rue de Sèvres, 75007 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; calçado; chapelaria; camisas; cintos (vestuário); peles (vestuário); luvas (vestu-

ário); cachecóis; gravatas; artigos de malha; meias; pantufas; pijamas; botas de desporto; 

roupa interior; fatos de banho; fatos de treino; vestuário de desporto; vestuário para a chu-



N.º 10 — 7-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3551

va; vestuário para criança; trajes; calçado para criança; artigos de chapelaria para crianças; 

enxovais de criança (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/22 4370858 法國 França

[210] 編號 N.º : N/131571 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : BALENCIAGA

 地址 Endereço : 40 rue de Sèvres, 75007 Paris, França

 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; decoração de montras; apresentação de produtos por qualquer meio para fins 

de comércio retalhista; organização de eventos com fins comerciais e publicitários; serviços 

de venda a retalho dos seguintes produtos: perfumes, cosméticos, perfumaria, águas de 

toilette, armações de óculos, óculos, óculos de sol, metais preciosos e suas ligas, joalharia, 

pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, material impresso, fotografias, 

artigos de papelaria, material para artistas, matérias plásticas para embalagem, papéis 

ou cartões de embalagem, instrumentos de escrita, couro e imitações de couro, peles de 

animais, sacos, malas para uso em viagem, pequenos artigos em couro, malas e maletas de 

viagem, guarda-chuvas e guarda-sóis, bengalas, tecidos, roupa de cama e cobertores, toa-

lhas de mesa, roupa de casa, roupa de casa de banho, vestuário, cachecóis, luvas (vestuário), 

artigos de roupa interior, calçado, chapelaria, artigos e equipamento de ginástica e de des-

porto, bicicletas, jogos, brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/22 4370858 法國 França

[210] 編號 N.º : N/131644 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/14

[730] 申請人 Requerente : 珍寶大王飲食國際有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街52號C世紀豪庭地下C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉紅（C：10，M：80，Y：50，K：0），瑩光綠（C：20，M：0，Y：100，K：0），啡黃（C：15，M：

35，Y：90，K：0），淺綠（C：50，M：0，Y：100，K：0），綠（C：70，M：20，Y：100，K：0），草綠

（C：40，M：20，Y：100，K：0），紅（C：15，M：100，Y：90，K：10），紫紅（C：0，M：100，Y：

0，K：0），深綠（C：80，M：40，Y：100，K：0），橙（C：0，M：80，Y：95，K：0）如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/131664 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/15

[730] 申請人 Requerente : 來英教育科技集團有限公司

   Loving Education & Technology Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區成府路28號8層3-808

   Room 3-808, Floor 8, No. 28, Chengfu Road, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟體（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機遊戲軟體；數據處理設備；計算機存儲

裝置；計算機；光盤；錄音載體；計算機器；CD盤（只讀存儲器）；磁性數據介質；電子字典；電

子教學學習機；視聽教學儀器；學習機。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131665 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/15

[730] 申請人 Requerente : 來英教育科技集團有限公司

   Loving Education & Technology Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區成府路28號8層3-808

   Room 3-808, Floor 8, No. 28, Chengfu Road, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 特許經營的商業管理；商業管理和組織諮詢；替他人推銷；市場營銷；廣告；尋找贊助；計算機

網絡上的在線廣告；通過網站提供商業信息；組織商業或廣告展覽；商業管理咨詢；無線電廣

告；廣告宣傳本的出版；廣告片製作；電視廣告；張貼廣告。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131666 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/15

[730] 申請人 Requerente : 來英教育科技集團有限公司

   Loving Education & Technology Group Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 中國北京市海澱區成府路28號8層3-808

   Room 3-808, Floor 8, No. 28, Chengfu Road, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 書籍出版；電子書籍和雜誌的在線出版；教學；幼稚園；家教服務；組織教育或娛樂競賽；教

育；輔導（培訓）；寄宿學校教育服務；提供在線電子出版物（非下載）；演出；教育信息；出借書

籍的圖書館；俱樂部服務（娛樂或教育）；安排和組織現場教育論壇。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131667 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/15

[730] 申請人 Requerente : 來英教育科技集團有限公司

   Loving Education & Technology Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區成府路28號8層3-808

   Room 3-808, Floor 8, No. 28, Chengfu Road, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟體更新；計算機軟體維護；計算機軟體設計；計算機軟體出租；提供互聯

網搜索引擎；計算機硬體設計和開發諮詢；計算機系統設計；替他人創建和維護網站；託管計

算機站（網站）；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；網絡服務器出租；計算機系統

分析；計算機程序複製；計算機病毒的防護服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131677 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/15

[730] 申請人 Requerente : Hair Burst Limited

 地址 Endereço : 51 Clarkegrove Road, Sheffield, S10 2NH, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para uso medicinal; ali-

mentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal ou veterinário; suplementos 

dietéticos; suplementos nutricionais; suplementos minerais; suplementos vitamínicos; su-

plementos de ervas e extractos de ervas; preparações vitamínicas; preparações medicinais 

e farmacêuticas para os cuidados da pele; produtos e preparações medicinais, higiénicas e 

farmacêuticas para o tratamento do cabelo; produtos e preparações medicinais, higiénicas 

e farmacêuticas para estimular e promover o crescimento capilar; produtos e preparações 

medicinais, higiénicas e farmacêuticas para prevenir a perda de cabelo; produtos e prepa-

rações medicinais, higiénicas e farmacêuticas para o reforço do cabelo; preparações esti-

mulantes e vitamínicas para o crescimento capilar; preparações estimulantes e vitamínicas 

para os cuidados dos cabelos; suplementos destinados a prevenir a perda de cabelo; loções 

medicinais para os cuidados dos cabelos; vitaminas para o crescimento do cabelo.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131679 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/15

[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; 
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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-

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/131680 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/15

[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; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção 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 acesso 

a uma base de dados de informações online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 
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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 

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 
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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/131681 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; 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 
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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, 

direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de 

formação; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, pro-

gramas de computador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electró-

nico, gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direc-

ção de espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectácu-

los culturais (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; for-

necimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações 

didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, 

planeamento 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 des-

portivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou 

formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes 

cinematográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de progra-

mas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação 

de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou ima-

gens 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; alu-

guer 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 interpretação; 

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 consultadoria, in-

formação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

41.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131682 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/15

[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 

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 na internet; 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 inteli-

gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; 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 liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 

informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to 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 
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informáticas; fornecimento 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 descodifica-

ção 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 arquitectura e de “design”; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; fornecimento de programas 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; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; 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 autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; computação em nuvem; serviços de for-

necimentos de computação em nuvem; provisão de uso temporário de software informático 

não descarregável com base em computação nas nuvens e software informático de compu-

tação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático 

virtual e ambientes informáticos 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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131683 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/15

[730] 申請人 Requerente : PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A.

 地址 Endereço : Via Belvedere, 135, 37131 Verona, 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 : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); vinhos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131688 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : Bisca A/S

 地址 Endereço : Ahornvej 1, 4780 Stege, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Biscoitos; bolachas de água e sal; bolachas; waffles; bolos; pão; alimentos farináceos; ali-

mentos de snack à base de cereais; alimentos de snack à base de arroz.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131689 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : Bisca A/S

 地址 Endereço : Ahornvej 1, 4780 Stege, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Biscoitos; bolachas de água e sal; bolachas; waffles; bolos; pão; alimentos farináceos; ali-

mentos de snack à base de cereais; alimentos de snack à base de arroz.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, dourada e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/131692 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : Libertine Clothing Company

 地址 Endereço : 937 Lillian Way, Los Angeles, California 90038, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de mão, sacos de transporte multiusos, sacos de transporte, sacos de viagem, sacos 

para usar ao ombro, pochetes, sacos para desporto multiusos, mochilas, carteiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131693 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : Libertine Clothing Company
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 地址 Endereço : 937 Lillian Way, Los Angeles, California 90038, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário de homem e de senhora, nomeadamente, vestidos, saias, calções, calças, tops, 

camisas, t-shirts, blusas, camisolas, fatos, casacos de desporte, blazers, coletes, vestuário 

de dormir, pijamas, roupões de banho, saídas de praia (vestuário), calçado, sapatos, peúgas, 

hosiery, bonés, chapéus, bandanas, lenços de cabeça e pescoço, casacos, jaquetas, vestuário 

impermeável e luvas (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131740 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : TSUMURA & CO.

 地址 Endereço : 2-17-11, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8521, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及其他 comercial e outras 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治頭痛藥品；醫用止痛製劑；藥用糖醬；藥用膠囊；醫藥製劑；緩和便秘的藥物；止痛藥；藥用

植物提取物；瀉藥；解熱劑；殺真菌劑；神經鎮定劑；輕瀉劑；殺菌劑；藥用錠劑；醫藥製劑；藥

用片劑；藥用藥膏；器官療法製劑；藥物膠囊；補藥；鎮靜劑；安眠藥；人用藥；片劑；膏劑；原料

藥；中藥成藥；藥草；藥用草藥茶；藥用洗液；皮膚病用醫藥製劑；醫用洗浴製劑；礦泉水沐浴

鹽；浴用治療劑；浴用治療劑；醫用淋浴鹽；浴用氧氣；醫用營養食物；淨化劑；空氣除臭劑；動

物用洗滌劑（殺蟲劑）；牙用研磨劑；醫用藥物；醫用燻蒸製劑；滅鼠劑；殺蟲劑；除草劑；驅昆

蟲劑；防腐劑（醫藥製劑用）；營養補充劑；中藥飲片；切片狀原料藥；中藥材；顆粒狀原料藥；

藥物提取顆粒；藥物飲料；藥酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131741 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : TSUMURA & CO.

 地址 Endereço : 2-17-11, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8521, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及其他 comercial e outras 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治頭痛藥品；醫用止痛製劑；藥用糖醬；藥用膠囊；醫藥製劑；緩和便秘的藥物；止痛藥；藥用

植物提取物；瀉藥；解熱劑；殺真菌劑；神經鎮定劑；輕瀉劑；殺菌劑；藥用錠劑；醫藥製劑；藥

用片劑；藥用藥膏；器官療法製劑；藥物膠囊；補藥；鎮靜劑；安眠藥；人用藥；片劑；膏劑；原料

藥；中藥成藥；藥草；藥用草藥茶；藥用洗液；皮膚病用醫藥製劑；醫用洗浴製劑；礦泉水沐浴

鹽；浴用治療劑；浴用治療劑；醫用淋浴鹽；浴用氧氣；醫用營養食物；淨化劑；空氣除臭劑；動

物用洗滌劑（殺蟲劑）；牙用研磨劑；醫用藥物；醫用燻蒸製劑；滅鼠劑；殺蟲劑；除草劑；驅昆

蟲劑；防腐劑（醫藥製劑用）；營養補充劑；中藥飲片；切片狀原料藥；中藥材；顆粒狀原料藥；

藥物提取顆粒；藥物飲料；藥酒。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131752 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : GFM GmbH Trademarks

 地址 Endereço : An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Calçado e vestuário de segurança para uso industrial; equipamento de protecção e segu-

rança; sapatos de protecção; botas de protecção para uso industrial; vestuário de protecção 

para prevenção de lesões, incêndios e acidentes; vestuário para protecção contra lesões; 

óculos de sol; estojos para óculos de sol; auscultadores; correias para telemóveis; CDs; 

DVDs; “sticks” de computador; “sticks” de memória; CD-Roms; suportes de dados mag-

néticos; cassetes de vídeo; solas e palmilhas para calçado de uso industrial; joelheiras de 

protecção para trabalhadores; capacetes rígidos de protecção; luvas de protecção; óculos de 

protecção (não abrangidos pelos artigos de óptica em geral e óculos da moda).

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/12 30 2017 106 924.7 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/131755 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : JANTRA TUNGPAGASIT

 地址 Endereço : Thailand, 189/1 Supalai Lake2, Kumklao St., Bangkok, TH

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 草藥補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

[210] 編號 N.º : N/131803 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Discos acústicos; suportes electrónicos de música pré-gravada; ficheiros de música descar-

regáveis; música digital descarregável da Internet; bilhetes descarregáveis; câmaras digitais; 

óculos de sol; desenhos animados; dispositivos de carregamento sem fios; baterias para uso 

com dispositivos de telecomunicações móveis; dispositivos de gravação e de reprodução 

para suportes de som e imagem; auriculares para telefones inteligentes; aparelhos blue-

tooth para telefones inteligentes; auscultadores para telefones móveis; software; telefones 

celulares; estojos para telefones celulares; computadores; óculos; álbuns electrónicos des-

carregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131804 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão (excepto livros e periódicos); papel de brometo (fotografia); foto-

grafias [impressas]; impressões gráficas; impressões e representações gráficas; artigos de 

papelaria; etiquetas de cartão; bandeirolas de papel; papel artesanal [artes e ofícios]; papel 

para embalagem e embrulho; papel higiénico; páginas para álbuns de fotografias; porta-

-passaportes; caixas de embalagem em cartão; sacos de papel; guirlandas decorativas em 

papel para festas; máquinas de etiquetar de escritório; periódicos impressos no campo da 

música; gomas (adesivos) para uso doméstico; sacos para lixo de vinil para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131805 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calças largas; calças de couro; calças impermeáveis; calças curtas; calçado; ves-

tuário para desporto; calças para escaladas; calças de golfe; roupa exterior; calças; calças 

de ganga; macacões; calções de malha; vestuário interior; peúgas e meias; chapelaria para 

vestir; cintos [vestuário]; vestuário impermeável; cuecas de senhora, calções e cuecas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131806 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Varas de luz com díodos emissores de luz (LED) (brinquedos) para uso em concertos 

(artigos de novidade); brinquedos (artigos para brincar); brinquedos para animais de esti-

mação; equipamento de pesca; artigos para desporto (excepto artigos de golfe/artigos para 

escaladas); tacos de golfe; utensílios para a captura de insectos; ornamentos musicais para 

árvores de natal; bastões insufláveis para adeptos e para entretenimento sendo artigos novi-

dade; brinquedos; aparelhos para exercício físico; máquinas para exercícios físicos; arneses 

para escaladores; tees de golfe; sacos para tees de golfe; varas de majorettes; engodos para 

caça ou pesca; artigos para desporto e ginástica; drones (brinquedos); jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131807 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de venda por grosso de discos acústicos; serviços de agência de vendas para 

bastões insufláveis para adeptos e para entretenimento sendo artigos novidade; serviços 

de agência de vendas para material escolar [papelaria]; serviços de agência de vendas para 

cosméticos; serviços de agência de vendas para CDs; serviços de agência de vendas para 

sacos; serviços de agência de vendas para brinquedos; serviços de agência de vendas para 

águas minerais e gaseificadas; serviços de agência de vendas para livros; serviços de agên-

cia de vendas para óculos; serviços de agência de vendas para relógios; serviços de agência 

de vendas para acessórios de vestuário; serviços de agência de importação e exportação; 

serviços de agência de vendas de carne; serviços de agência de vendas para saladas de fru-

tos e legumes; serviços de agência de vendas para produtos alimentares elaborados a partir 

de peixes e mariscos; serviços de agência de vendas para farinha e preparações à base de 

cereais; publicidade; serviços de centro comercial abrangente através da internet; serviços 

de gestão comercial de artistas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131808 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento realizados por cantores; planeamento de espectáculos de entre-

tenimento; serviços de clube de fãs relacionados com entertainers; produção de vídeos mu-

sicais; serviços de artistas de espectáculos; gravações de discos; reportagens fotográficas; 

organização de exibições para fins de entretenimento; organização de desfiles de moda para 

fins de entretenimento; aluguer de cenários de palco; serviços de clube nocturno [entrete-

nimento]; organização e realização de exposições para fins de entretenimento, culturais ou 

educacionais; instrução de dança; serviços de karaoke; serviços de fotografia; serviços de 

parques de diversões e serviços de parques temático; adestramento de animais; serviços de 

publicação digital em linha; fornecimento de conteúdo fotográfico/de vídeo numa website 

na internet para fins educacionais; serviços de educação e formação relacionados com as 

indústrias da música e do entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131809 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Discos acústicos; suportes electrónicos de música pré-gravada; ficheiros de música descar-

regáveis; música digital descarregável da Internet; bilhetes descarregáveis; câmaras digitais; 

óculos de sol; desenhos animados; dispositivos de carregamento sem fios; baterias para uso 

com dispositivos de telecomunicações móveis; dispositivos de gravação e de reprodução 

para suportes de som e imagem; auriculares para telefones inteligentes; aparelhos blue-

tooth para telefones inteligentes; auscultadores para telefones móveis; software; telefones 

celulares; estojos para telefones celulares; computadores; óculos; álbuns electrónicos des-

carregáveis.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131810 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão (excepto livros e periódicos); papel de brometo (fotografia); foto-

grafias [impressas]; impressões gráficas; impressões e representações gráficas; artigos de 

papelaria; etiquetas de cartão; bandeirolas de papel; papel artesanal [artes e ofícios]; papel 

para embalagem e embrulho; papel higiénico; páginas para álbuns de fotografias; porta-

-passaportes; caixas de embalagem em cartão; sacos de papel; guirlandas decorativas em 

papel para festas; máquinas de etiquetar de escritório; periódicos impressos no campo da 

música; gomas (adesivos) para uso doméstico; sacos para lixo de vinil para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131811 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calças largas; calças de couro; calças impermeáveis; calças curtas; calçado; ves-

tuário para desporto; calças para escaladas; calças de golfe; roupa exterior; calças; calças 

de ganga; macacões; calções de malha; vestuário interior; peúgas e meias; chapelaria para 

vestir; cintos [vestuário]; vestuário impermeável; cuecas de senhora, calções e cuecas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131812 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Varas de luz com díodos emissores de luz (LED) (brinquedos) para uso em concertos 

(artigos de novidade); brinquedos (artigos para brincar); brinquedos para animais de esti-

mação; equipamento de pesca; artigos para desporto (excepto artigos de golfe/artigos para 

escaladas); tacos de golfe; utensílios para a captura de insectos; ornamentos musicais para 

árvores de natal; bastões insufláveis para adeptos e para entretenimento sendo artigos novi-

dade; brinquedos; aparelhos para exercício físico; máquinas para exercícios físicos; arneses 

para escaladores; tees de golfe; sacos para tees de golfe; varas de majorettes; engodos para 

caça ou pesca; artigos para desporto e ginástica; drones (brinquedos); jogos; conjuntos de 

jogos para figuras de ação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131813 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de venda por grosso de discos acústicos; serviços de agência de vendas para 

bastões insufláveis para adeptos e para entretenimento sendo artigos novidade; serviços 

de agência de vendas para material escolar [papelaria]; serviços de agência de vendas para 

cosméticos; serviços de agência de vendas para CDs; serviços de agência de vendas para 

sacos; serviços de agência de vendas para brinquedos; serviços de agência de vendas para 

águas minerais e gaseificadas; serviços de agência de vendas para livros; serviços de agên-

cia de vendas para óculos; serviços de agência de vendas para relógios; serviços de agência 

de vendas para acessórios de vestuário; serviços de agência de importação e exportação; 

serviços de agência de vendas de carne; serviços de agência de vendas para saladas de fru-

tos e legumes; serviços de agência de vendas para produtos alimentares elaborados a partir 

de peixes e mariscos; serviços de agência de vendas para farinha e preparações à base de 

cereais; publicidade; serviços de centro comercial abrangente através da internet; serviços 

de gestão comercial de artistas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131814 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento realizados por cantores; planeamento de espectáculos de entre-

tenimento; organização de concertos de música pop; produção de vídeos musicais; serviços 

de artistas de espectáculos; gravações de discos; reportagens fotográficas; organização de 

exibições para fins de entretenimento; organização de desfiles de moda para fins de en-

tretenimento; aluguer de cenários de palco; serviços de clube nocturno [entretenimento]; 

organização e realização de exposições para fins de entretenimento, culturais ou educacio-

nais; instrução de dança; serviços de karaoke; serviços de fotografia; serviços de parques de 

diversões e serviços de parques temático; adestramento de animais; serviços de publicação 

digital em linha; fornecimento de conteúdo fotográfico/de vídeo numa website na internet 

para fins educacionais; serviços de educação e formação relacionados com as indústrias da 

música e do entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131820 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : DAREONE (BEIJING) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD

 地址 Endereço : (F2-01-R04) Floor 2 (02) Room 209 Building No. 9, Guanghua Road, Chaoyang District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário pronto-a-vestir; pijamas; roupa interior; cuecas; sutiãs; fatos de banho; jerseys 

para desporto; sapatos; chapéus; hosiery; véus para noivas; cintas; lenços de cabeça e pes-

coço; luvas [vestuário]; bodies [roupa interior]; cuecas de senhora; vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131848 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : YUMESHOKUNIN CO., LTD

 地址 Endereço : 4-5, Sakurai 2-chome, Minoo-shi, Osaka 562-0043, 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 : Preparados antiestáticos para fins domésticos; preparados desengordurantes para fins do-

mésticos; preparados para remoção de ferrugem; amaciadores de tecido para lavagem de 
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roupa; preparados para branqueamento de roupa; composições para remoção de pintura; 

preparados para polimento; sabonetes para o corpo; detergentes para a casa; dentífricos; 

cosméticos; produtos de perfumaria sintéticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131849 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : YUMESHOKUNIN CO., LTD

 地址 Endereço : 4-5, Sakurai 2-chome, Minoo-shi, Osaka 562-0043, 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 : Dispositivos de fio dental; escovas de dentes para animais; escovas de dentes; escovas de 

dentes elétricos; utensílios cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131850 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : YUMESHOKUNIN CO., LTD

 地址 Endereço : 4-5, Sakurai 2-chome, Minoo-shi, Osaka 562-0043, 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 confeitaria em forma de tabletes; artigos de confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131851 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : YUMESHOKUNIN CO., LTD

 地址 Endereço : 4-5, Sakurai 2-chome, Minoo-shi, Osaka 562-0043, 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 : Dispositivos de fio dental; escovas de dentes para animais; escovas de dentes; escovas de 

dentes elétricos; utensílios cosméticos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131852 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : YUMESHOKUNIN CO., LTD

 地址 Endereço : 4-5, Sakurai 2-chome, Minoo-shi, Osaka 562-0043, 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 confeitaria em forma de tabletes; artigos de confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131853 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : 金湖飯店股份有限公司

   GOLDEN LAKE HOTEL CORPORATION

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金湖鎮太湖路2段218號

   No.218, Sec, 2, Taihu Rd., Jinhu Township, Kinmen County 89141, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 海報；紙或紙板製廣告牌；鉛筆；期刊；票；卡片；信封（文具）；包裝紙；照片；電版印刷物；印

刷品；印刷出版物；小冊子（手冊）；雜誌（期刊）；包裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋）；賀卡；

圓珠筆滾珠；桌上紙杯墊；便箋簿；日曆（年曆）；日曆；旗（紙製）；紙餐巾；非紡織品標籤；紙

或紙板製標誌牌；黏貼物（文具）；護照夾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131854 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : 金湖飯店股份有限公司

   GOLDEN LAKE HOTEL CORPORATION

 地址 Endereço : 中國台灣金門縣金湖鎮太湖路2段218號

   No.218, Sec, 2, Taihu Rd., Jinhu Township, Kinmen County 89141, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；臨時住宿處出租；旅遊房屋出

租；飯店；餐館；寄宿處預訂；旅館預訂；酒吧；活動房屋出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器

皿；會議室出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131861 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市燕加隆實業發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區文錦中路東側錦繡大廈裙樓三層第三層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告交易會；特許

經營的商業管理；為第三方進行商業貿易的談判和締約；為建築項目進行商業項目管理服務；

進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131883 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Consitex S.A.

 地址 Endereço : Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Vestuário para animais; anéis para chapéus-de-chuva; arções de selas; artigos de selaria; 

estojos para chaves; presilhas de selas; bandoleiras [correias] em couro; arreios [correaria]; 

bastões [bordões] de alpinista; bengalas de caminhada; bengala de chapéu-de-chuva; caixi-

nhas para artigos de toilette, não ajustadas; malas [baús]; cofres de viagem; sacos; alcofas 

para transportar crianças; sacos de praia; sacos de desporto; sacos de compras; sacos de 

compras com rodas; bolsas de malha de corrente; bolsas; sacos de mão; estojos de viagem 

[marroquinaria]; sacos de ferramentas vazios; rédeas [arreios]; bridões; correias para equi-

pamento militar; pele de cabrito; bolsas de caça; pastas [marroquinaria] [porta-documen-

tos]; pastas de tiracolo escolares; cartão-couro; estojos em couro ou em cartão-couro [imi-

tação de couro]; cabresto para cavalos; faixas de couro; coleiras para animais; coleiras para 

cavalos; cobertores para cavalos; atacadores em couro; correias de couro [selaria]; correias 

de arreios; correias para patins; couro, em bruto ou semitrabalhado; ferraduras; fios de 

couro; molesquine [imitação de couro]; estojos de chapéus-de-chuva; chicotes; joelheiras 

para cavalos; estojos, em couro, para molas; gualdrapas para selas de cavalos; almofadas 

para selas de cavalos; guarnições [enfeites] de couro para móveis; acessórios para arreios; 

trelas; imitações de couro; punhos de chapéus-de-chuva; pegas de malas; panos para o 

transporte de bebés; bolsas porta-bebés; chicotes com múltiplas pontas; fitas de queixo [em 

couro]; freios para animais [arreios]; açaimes; chapéus-de-sol; antolhos [arreios]; chapéus-

-de-chuva; pelarias [peles de animais]; película de tripas de animais; peles de animais; pe-

les de vaca; peles curtidas; peles de camurça, excluindo as de limpeza; peças em borracha 
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para estribos; porta-cartões de visita; estojos para cartões de crédito [carteiras]; estojos 

para cartões [carteiras]; carteiras; estojos porta-música; “randsels” [mochilas escolares es-

tilo japonês]; rédeas; sacos de rede para compras; revestimentos de móveis em couro; mo-

chilas com uma alça; alcofas [sacos] manjedoiras; sacos [invólucros, bolsas] em couro para 

embalagem; sacos de campistas; sacos de viagem; sacos de alpinistas; caixas em couro ou 

em cartão-couro; caixas em fibra vulcanizada; estojos em couro para chapéus; crepões 

[partes de peles]; bengalas-bancos; selas de equitação; mantas de sela para cavalos; estri-

bos; correias de estribos; varetas para chapéus-de-chuva ou chapéus-de-sol; etiquetas de 

endereço para bagagem; armações de chapéus-de-chuva ou de chapéus-de-sol; armações 

de sacos de mão; tirantes [arreios]; malas de mão; malas de mão de viagem; maletas para 

documentos; sacos porta-vestuário para viagem; válvulas em couro; mochilas; sacos de cou-

ro para viagem; estojos de gravatas para viagem; estojos para cartões de crédito em couro; 

estojos para chaves em couro; estojos para cartões de crédito e suportes [marroquinaria]; 

estojos para chaves, em couro ou imitação  de couro; sacos vazios para material de barbear; 

estojos vazios para produtos de cosmética; acessórios para arreios de metal precioso; aces-

sórios para arreios, de metal não precioso; bagagem; sacos de mão; bagagem de viagem; 

bengalas para montanhismo; estojos de viagem; malões e sacos de viagem; estojos para 

bens pessoais; malas de viagem tipo-carrinho; estojos vazios para artigos de toilette; sacos 

de mendigo; bolsas de ombro; saco de viagem a tiracolo; sacos em forma de barril; sacos 

para compras com rodas; sacos para caça desportiva; sacos para montanhismo; sacos de 

viagem [marroquinaria]; bolsas de metal precioso; sacos porta-vestuário flexíveis; bolsas de 

malha de corrente de metal precioso; bolsas de malha de corrente, não de metais preciosos; 

sacos em couro; sacos [bolsas, estojos] em couro, para embalamento de amostras; sacos de 

mão para cavalheiro; bolsas de cordão; sacos pequenos para homem; bolsas multifuncionais 

(“shingen-bukuro”); pochete de feltro; pochete pequenas [sacos de mão]; bolsas pequenas 

[sacos de mão]; bolsas de couro [sacos de mão]; bolsas multiusos [sacos de mão]; bolsas [sa-

cos de mão], excepto de metais preciosos; sacos e sacos de ombro para vestuário de despor-

to; sacos para vestuário desportivo; bolsas de ferramentas, vendidas vazias; sacos para cha-

ves; sacos para jóias em tecido (vazios); sacos para fraldas; sacos para transporte de ani-

mais; sacos de compras com rodas  incorporadas; sacos de compras em couro; sacos de 

compras em materiais têxteis; sacos de telas para transporte de madeira; sacos para livros; 

sacos para livros escolares; sacos de lembranças; sacos porta-vestuário para viagem, em 

couro; sacos de malha de croché; sacos de malha, excepto de metais preciosos; sacos de 

desporto multiusos; bolsa pequena decorativa sem alças ou uma alça; bolsas de noite [sacos 

de mão]; sacos de mão para senhoras; sacos, malas de mão e carteiras em couro; sacos va-

zios para produtos de cosmética; sacos compartimentados; sacos “duffle” para viajar; bol-

sas para guardar maquilhagem, chaves e outros itens pessoais; envelopes em couro para 

embalamento de amostras; casacos para cães; carteiras de tipo pasta; estojos para comboio; 

cintos de sela; correias para bagagem; cintas para sacos de mão; trelas; coleiras electrónicas 

para animais de estimação; coleiras para cão; recipientes de embalagem industrial em cou-

ro; couro; peles e peles curtidas de animais; couro e imitações em couro; couro para ar-

reios; couro para calçado; estojos para transporte de documentos; sacos para guarda-chu-

vas; estojos para cartões de identificação; etiquetas de bagagem em couro; ligaduras de per-

na equinas; ferraduras metálicas; ferraduras não metálicas; arreios; acessórios para arreios 

em ferro; chicotes, arreios e selaria; pequenos chicotes de caça; vara de jóquei; perneiras 

para animais; parkas para cães; almofadados para selaria; pegas para bastões e para benga-

las de caminhada; vestuário para cães; cordões; maletas para a cintura; freios para cavalos; 

artigos de couro de mascar para cães; chapéus de chuva para golfe; chapéus de chuva e  

chapéus de sol; chapéus de chuva de papel [“karakasa”]; chapéus de chuva de papel [“jano-

me-gasa”]; bengalas; chapéus de chuva para criança; chapéus de chuva telescópicos; cha-
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péus de chuva para pátios; chapéus de chuva para praia; parasóis à prova de água; antolhos 

para cavalos; antolhos para aves para evitar lutas; partes metálicas para chapéus de chuva; 

peles de animais; couro curtido; couro de poliuretano; couro para mobília; couro vendido a 

granel; peles de animais vendidas a granel; peles curtidas; peles em bruto; mochilas peque-

nas; pochetes; bolsinhas em couro para embalar amostras; sacos porta-fatos, camisas e ves-

tidos; suportes para notas [marroquinaria]; porta-crianças usados no corpo; caixas de cha-

péus para viagem; suportes para cartões de crédito em couro; suportes para chaves em cou-

ro ou peles; pastas desdobráveis; suporte de etiquetas para bagagem [marroquinaria]; car-

teiras para cartões [marroquinaria]; carteiras para cartões de crédito em couro; carteiras 

em metal precioso; carteiras em couro; carteiras, excepto de metal precioso; bolsas de pul-

so; bolsas para moedas, excepto de metal precioso; suportes para dinheiro sob a forma de 

carteiras; protectores de cascos; rédeas [arreios]; sacos para a cintura; sacos de ginásio; sa-

cos de viagem; sacos de sapatos para viagem; sacos de compras com motivos; sacos de com-

pras reutilizáveis; sacos de alimentação para animais; bolsas de charme [“omamori-ite”]; 

sapatos para cão; estojos de transporte; artigos de selaria em couro; imitação de couro a 

granel; estribos em metal; armações de guarda-chuva; armações de sacos; bandoleiras; bol-

sas de couro; maletas para documentos; maletas para documentos de couro; maletas para 

documentos em imitação de couro; malas de viagem de curta duração; saco com dois com-

partimentos iguais unidos por uma dobradiça; malas “pullman”; malas de viagem em cou-

ro; sacos para viagem de curta duração; mochilas pequenas para o dia; mochilas para trans-

porte de bebés; mochilas para montanhismo; mochilas para montanhistas; mochilas escola-

res; conjuntos para desporto; mochilas com duas alças com rodas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131884 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Consitex S.A.

 地址 Endereço : Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Matérias filtrantes de material têxtil; produtos de matérias têxteis e sucedâneos de produ-

tos de matérias têxteis; tecidos; roupa de uso doméstico; cobertas folgadas para móveis; 

cortinas; artigos têxteis excluíndo os de fiação; material em têxtil com padrão para uso em 

bordados; têxteis feitos de flanela; têxteis feitos de linho; artigos têxteis para uso doméstico 

fabricados com matérias sem ser de fiação; têxteis feitos de materiais sintéticas; toalhas 

[têxteis] para uso na cozinha; tecidos decorativos drapeados; bandeiras e galhardetes em 

têxtil; bandeiras em brocado; galhardetes em feltro; bandeiras em nylon; bandeiras em ma-

terial plástico; faixas em tecido; faixas em material têxtil; guardanapos de maquilhagem em 

matérias têxteis; revestimentos em matérias têxteis; tecido de reforço para têxteis excluíndo 

têxteis de fiação; fustão; pano; sanefa para cortinados; lenços em têxtil; estandartes em ma-

térias têxteis; forros [tecidos]; coifas de chapéus; tecido de forro de linho para calçado; ca-

pas de tecido ajustadas para tampas de sanita; flâmulas de plástico; bandeiras em têxtil ou 

materiais plásticos; sanefa; tecidos para móveis; mantas de imprensa em matérias têxteis; 
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artigos têxteis impermeabilizados; produtos de matérias têxteis não incluídos noutras clas-

ses; produtos têxteis para fazer cachecóis; artigos têxteis para uso doméstico; redes de pro-

tecção contra insectos; coberturas de matérias têxteis para assentos sanitários; panos para 

remoção de maquilhagem; seda para peneiras; bandeiras em matérias têxteis; estandartes 

em tecido; estandartes em matérias têxteis; pano de embrulho cerimonial (“Fukusa”); pano 

de embrulho (“Furoshiki”); materiais têxteis; mobiliário leve; forros de tecido para calça-

do; tecido aveludado; tecidos para secagem de vidros; panos têxteis para secagem de louça; 

sudários; tapeçarias em têxtil; lonas para colchões; lençóis para proteger da poeira; panos 

em esponja [produtos têxteis à peça]; panos em tecido turco de algodão (“Terry”) para uso 

têxtil; têxteis e sucedâneos têxteis; pano de couro; rolos de tecido; tecidos para mobiliário; 

materiais têxteis para mobiliário; têxteis para decoração de interiores; tecidos para uso têx-

til; pano traçado para bordados; têxteis revestidos; frisos [de tecido]; mosquiteiros; roupa 

de banho; roupa de cama e cobertores; tecidos para cozinha e mesa; panos para vidro [toa-

lhas]; lençóis de banho; toalhas em matéria têxtil; tecido turco de algodão (“Terry”) [têx-

teis] adaptados para utilização em dispensadores; toalhas [têxtil] para utilização por crian-

ças pequenas; toalhas [têxtil] para uso com bebés; toalhas para a praia; toalhas para o ba-

nho; toalhas para o golfe; toalhas de rosto de matéria têxtil; toalhas de algodão (“tenugui”); 

toalhas de materiais têxteis com logotipos das equipas de futebol americano; toalhas de 

materiais têxteis vendidas em lotes; toalhas de mão de matérias têxteis; toalhas para crian-

ças; toalhas de rosto; toalhas em tecido turco de algodão (“Terry”) para o rosto; toalhas de 

mãos; toalhas em tecido turco de algodão (“Terry”); toalhas de banho com capuz; roupa de 

banho, excepto vestuário; roupa de casa, incluindo toalhas para o rosto; cobertas para a 

cama de tecido felpudo; toalhetes cosméticos de tecido não impregnados com cosméticos; 

flanela sanitária; luvas de banho; luvas de banho em materiais excluíndo os de fiação; luvas 

para lavar o rosto; panos descartáveis de lavagem para uso pessoal; panos para remoção de 

maquilhagem [de material têxtil], excepto os impregnados com preparações de toilette; 

roupa atoalhada em tecido turco de algodão (“Terry”); panos de matérias têxteis excluíndo 

de fiação para lavar o corpo [excepto para uso médico]; panos de material  têxtil de fiação 

para lavar o corpo excepto para uso médico; panos para lavar o corpo excepto para uso mé-

dico; capa de edredão de em tecido turco de algodão (“Terry”); produtos têxteis para uso 

como roupa de cama; dossel para camas; roupa de cama feita de material têxtil excluindo 

de fiação; saias de cama em matérias têxteis; roupa de cama impermeável; roupa de cama e 

roupa de mesa; roupa de cama para bebés; roupa atoalhada (tecidos turcos) de algodão 

(“Terry”); roupagem decorativa (“Valence”); cobertores de cama; coberturas de cama em 

papel; cobertores de cama em algodão; cobertores de cama feitos de fibras sintéticas; co-

bertores de cama de seda; manta de viagem; mantas de viagem (“tartan”); cobertores de lã; 

cobertores de seda; cobertas para animais domésticos; cobertores para crianças; cobertores 

para cama de criança; cobertores para uso no exterior; cobertores para bebés; colchas de 

cama plissadas; capas para aquecedor de cama; colcha de material têxtil para sofá; cober-

turas de colchões elásticas; capas de edredão em materiais têxteis; roupa de cama de papel 

descartável; roupa de cama descartável em materiais têxteis; fronhas de almofada em pa-

pel; fronhas de almofada; capas para colchões; coberturas de almofadas; fronhas decorati-

vas para almofada; capas de edredão; lonas para edredões [de plumas] e edredões [de fibra 

sintética]; lençóis; lençóis ajustáveis; saias de cama; lençóis de cama de plástico [excluíndo 

lençóis de incontinência]; lençóis de cama de papel; lençóis para berços; forros para sacos-

-cama; capas para edredões; edredões [colchas]; edredões; colchas com enchimento em ma-

terial para almofada; edredões com enchimento de penas de ganso; edredões com enchi-

mento de materiais sintéticos almofadados; edredões de penas; edredões interiores; mantas 

de retalhos de cama; colchas para camas de criança; lençóis de sacos-cama; colchas acol-

choadas; colchões em mantas de retalho; capas para colchões e almofadas; dossel para ber-
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ços; coberturas de cama; edredões duplos; coberturas de cama tricotadas; edredões em ma-

teriais têxteis; colchão acolchoado estilo Japonês (“Futon”); artigos pequenos de material 

têxtil [roupa de mesa]; panos de cozinha; bandeiras de material têxtil usadas para marcado-

res de lugar; roupa de cozinha; roupa para a casa de matérias têxteis; individuais de mesa, 

não de papel; individuais de mesa em material têxtil; topos de mesa em tecido; tecidos para 

mesa; coberturas de mesa árabes (“damask”); coberturas de mesa de têxteis excepto de fia-

ção; roupa de mesa, excluíndo de papel; coberturas de mesa em plástico; roupa para casa 

(“napery”); toalhas para enxaguar pratos; base para copos [roupa de mesa]; bases para co-

pos, em matérias têxteis; tapetes de mesa de renda excluíndo feitos de papel; panos de mesa 

em tecido; toalhas de mesa, não de papel; panos de mesa em materiais têxteis; panos para 

bar; telas enceradas [toalhas de mesa]; toalhas de mesa de material têxtil; toalhas de mesa 

descartáveis de material têxtil; individuais de linho; esteiras de mesa em matérias têxteis; 

naperons, sem ser em papel; individuais de mesa, não de papel; guardanapos de mesa de 

material têxtil; capas para tampas de sanita (feitas de tecidos ou sucedâneos de tecido); co-

berturas de material têxtil para mobiliário; coberturas folgadas para mobiliário; coberturas 

protectoras para colchões e móveis; coberturas para mobiliário de jardim; coberturas amo-

vivéis para assento [móveis]; coberturas para bancos para apoio de pés; capas para sofás; 

capas para cadeiras; revestimentos de móveis [de matérias plásticas]; capas têxteis para sa-

nitários; coberturas têxteis para cama [mosquiteiros]; revestimentos de móveis ajustados 

em material têxtil; revestimentos de móveis de material têxtil; coberturas em material têxtil 

e plásticas para móveis como peças soltas; capas de protecção [coberturas] para uso em tra-

balhos de decoração; coberturas em material têxtil para cadeira; frisos [tapeçarias de mate-

rial têxtil); decorações de paredes de material têxtil; frisos [tapeçarias de parede em mate-

rial têxtil); tapeçarias artesanais de material têxtil; tapeçarias de pendurar em paredes 

[material têxtil]; painéis de material têxtil; cortinas de material têxtil plissadas; roupagem 

decorativa [cortinas de material têxtil]; suportes para cortinas de material têxtil; panos em 

forma de cortinas; guinaldas [cortinas]; sanefas; sanefas de cortinas de material têxtil; teci-

do estilizado [decorações para janelas]; cortinas para portas; materiais têxteis utilizados 

como revestimentos de janelas; revestimentos para janelas [redes]; reposteiros [cortinas de 

palco espessas]; tecidos em materiais têxteis para cortinas; reposteiros em forma de corti-

nas de material têxtil; cortinas prontas a colocar; cortinas prontas a colocar de materiais 

plásticos; cortinas prontas a colocar de material têxtil; cortinas de chuveiro de material 

têxtil resistente ao fogo; cortinas de renda; cortinas de plástico; cortinas de material têxtil; 

cortinas de material plástico; cortinas de plástico para uso em chuveiros; cortinas de vinil; 

cortinas de chuveiro de material têxtil ou de plástico; cortinas interiores e exteriores; corti-

nas para chuveiros; cortinas pequenas feitas de material têxtil; cortinas plissadas; materiais 

têxteis sob a forma de guarnições para janelas; identificadores de material têxtil para eti-

quetar a vestuário; identificadores de material têxtil para anexar à roupa; marcadores de 

pano [etiquetas] para panos para em têxtil; padrões têxteis para remendar; rótulos em ma-

terial têxtil para marcação de roupa; rótulos em material têxtil para identificação de roupa; 

etiquetas em material têxtil para identificação de vestuário; rótulos adesivos em materiais 

têxteis; rótulos de tecido auto-adesivo; rótulos em material têxtil para código de barras; ró-

tulos de pano para colocação com ferro  quente; rótulos em tecido impressos; mosquiteiros 

tratados com insecticida.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131885 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Consitex S.A.

 地址 Endereço : Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; chapéu vitoriano; bóinas; bonés para golfe; chapéus para 

esquiar; bonés para desporto; chapéu de feltro com abas largas (“borsalino”); bóinas mili-

tares; solidéus; chapelaria para a pesca; chapéus; chapéus-altos; chapéus turbantes para be-

bés; bóinas para basebol; chapéus de cozinheiro; chapéus para a chuva; chapéus de aba lar-

ga; chapéus para a praia; chapéus de papel para cozinheiros; chapéus de papel para enfer-

meiras; chapéus cónicos asiáticos (“suge-gasa”); toucas para dormir; chapéus em couro; 

chapelaria para crianças; bonés de lã; bóina de algodão com abas; chapéus decorativos para 

senhora; boné com pala (chapelaria); armações de chapéus; bóina achatada; chapelaria 

para senhora; chapelaria térmica; chapelaria para desporto com excepção de capacetes; fi-

tas para os ouvidos (vestuário); touca de banho; toucas para pólo aquático; toucas de duche; 

fitas para usar na cabeça [vestuário]; fitas de transpiração para a cabeça; fezes (barrete com 

forma de cone truncado); mantilhas; mitras [chapelaria]; cachecóis largos para a cabeça; 

touca de freira (vestuário); bóinas de lã com pom-poms;  bonés [vestuário]; palas de boné; 

véu muçulmano [“Yashmak”]; acessórios de metal para tamancos de madeira; acessórios 

antiderrapantes para calçado; sapatilhas de ballet; galochas; sapatos excepto sapatos orto-

pédicos; sapatos para conduzir; sapatos para obras de construção; calçado para a pesca; 

calçado para homem; calçado para mulher; sapatos de ioga; calçado de palha de arroz 

(“waraji”); calçado com separação de dedos; (“jikatabi”); calçado excepto para desporto; 

calçado para escalada; calçado infantil; botas de equitação; calçado de lazer; calçado para 

bebés; sapatos de lã para bebés; sapatos em vinil; meias para tornozelo; correias para sapa-

tos e botas; chinelos de enfiar nos dedos do pé (calçado); alças para separar os dois primei-

ros dedos do pé para tamancos de madeira; alças para calçado; capas para calçado, excepto 

para fins médicos; botas para pós-esqui; reforçadores para botas; partes principais de ma-

deira dos tamancos de madeira; elementos metálicos de protecção para sapatos e botas; 

acessórios metálicos para calçado; viras de calçado; línguas para sapatos e botas; sapatos 

de vela; ligas de pano e pele para protecção da perna; chinelos; chinelos de banho; chinelos 

dobráveis para senhora; chinelos para pedicure; chinelos de couro; chinelos descartáveis; 

palmilhas para calçado para fins não ortopédicos; caixas para biqueiras; protectores para 

calçado; reforçadores de calcanhares para calçado; botas para água; sandálias; sandálias de 

banho; sandálias para pedicure; sapatos e sandálias de praia; sandálias com correias de 

dedo (“asaura-zori”); sandálias de couro; sandálias (“zori”); sandálias de feltro; sapatos; sa-

patos impermeáveis; sapatos rasos; calçado com velcro; alpercatas;  sapatos de tacão alto; 

sapatos de treino; calçado de alpinismo; sapatos para desporto; sapatos para o banho; sapa-

tos de dança; sapatos de basebol; sapatos de “Bowling”; sapatos de boxe; sapatilhas de bal-

let (para dançar); sapatos de ginástica; sapatos para golfe; sapatos de hóquei; sapatos de 

corrida; sapatos de basquetbol;  sapatos de handebol; sapatos de voleibol; calçado para a 

chuva; sapatos de esqui e de snowboard e suas partes; botas de rugby; botas de esqui; botas 

de “snowboard” e suas partes; calçado de praia; sapatos de ténis; sapatos de sapateado; cal-

çado com sola de borracha; sapatos clássicos; calçado de couro; sapatos para indumentária 

casual; calçado de ciclismo; chuteiras de futebol; sapatos para voleibol; sapatos para cami-

nhada; calçado para pista e campos de atletismo; botinas; botas para bebés; botas de traba-

lho; botas de montanha; botas de esqui; botas de “snowboard”; ténis de borracha; solas in-

teriores; palmilhas para botas; palmilhas para calçado; borzeguins; botas; sapatos de caça; 

botas para senhora; botas de ginástica; botas para a pesca; botas para a chuva; botas para 
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pólo; botas impermeáveis para a pesca; botas de inverno; botas militares; botas para moto-

ciclismo; solas para calçado; saltos-altos e sola com relevo de borracha ou de matérias plás-

ticas; solas de borracha para calçado japonês de trabalho (“jikatabi”); solas intermédias; 

solas para reparação de sapatos; solas de chinelo; solas para sandálias; solas de sapatos; su-

portes de madeira de tamancos de madeira ao estilo Japonês; pitons de calçado de futebol;  

pitons para calçado de desporto; tacões [salto alto]; soletas para sapatos; reforços de calca-

nhar para calçado; saltos com relevo em borracha ou plástico; gáspeas para calçado; gáspe-

as de tecido rattan para sandálias; gáspeas para botas; gáspeas para calçado; gáspeas para 

sandália; valenki [botas de feltro]; sandália com tamancos; tamancos para a chuva com ro-

das (“ashida”); tamancos de madeira baixos (“hiyori-geta”); tamancos; tamancos de madei-

ra baixos (“koma-geta”); tamancos e sandálias; chinelos de madeira (“geta”); “zori” (sandá-

lias com correias de dedo); cachecol fechado [vestuário]; artigos de vestuário para roupa 

casual; roupa térmica; vestes de baptismo; roupa casual confortável para uso doméstico 

(“loungewear”); vestuário de senhora; vestuário para o exterior impermeável; vestuário 

para judo; vestuário de luta-livre; vestuário para uso profissional; vestuário para raparigas; 

vestuário para ténis; vestuário para Homem; vestuário de pele; roupa formal; vestido de 

noite formal; roupas impermeáveis; vestuário de cachemira; vestuário em imitação de cou-

ro; vestuário de lã; vestuário de couro; vestuário de pelúcia; vestuário de seda; roupa inte-

rior de malha; tops para bebés; cuecas para bebés; vestuário para motoristas; vestuário 

para ciclistas; vestuário para damas de honra; vestuário para maternidade; vestuário para 

ginástica; roupa casual; vestuário para hipismo [excepto chapéus de equitação]; roupas para 

dança; vestuário para artes marciais; vestuário para esqui; trajes para patinagem; vestuário 

para pesca; vestuário para rapazes; vestuário para surf; vestuário para triatlo; vestuário 

para desporto; vestuário tradicional Japonês; vestidos clássicos [frocks]; fatos; vestidos de 

baile; vestidos de cerimónia para senhora; vestidos de enfermeira; roupa formal de noite; 

smoking; vestidos de noiva; trajes folclóricos (vestuário); fatos de borracha impermeáveis; 

fato largo tipo “Zoot”; vestidos feitos de peles; vestidos para festa de despedida (“casamen-

to”); fatos de lazer; vestidos tipo “jumper”; robes para o banho; roupa para o pescoço; ves-

tuário de vela impermeável; vestuário para desporto; roupa de linho; roupa de criança; ar-

tigos de vestuário para uso teatral; vestuário em tecido; bandanas [lenços para pescoço]; 

babetes para bebé de material plástico; babetes para refeições de adultos de pano; babetes 

de pano para adultos; babetes, excepto de papel; bermudas; roupa de dormir; roupa de dor-

mir para maternidade; roupa interior para senhora; ceroulas; roupa interior descartável; 

roupa interior para bebés; roupa interior térmica; roupa interior; vestuário interior absor-

vente de transpiração; biquínis; blazers; aventais de maternidade; boás; boás [colares]; leo-

tards [fatos de ginástica ou dança]; bodies [roupa interior]; babygros para bebés; babygros 

para crianças pequenas; boleros; casacos alcochoados; calções de rapaz [roupa interior]; su-

tiã sem copas; suspensórios; suspensórios para homem; casaco árabe com capuz comprido 

e solto (“Burnous”);  espartilhos (roupa interior); faixa de tecido (“obiage-shin”); camise-

tes; cafetã; sapatos de dança para salão; collants [meias]; meias absorventes de transpira-

ção; meias para homem; meias; meias-chinelo; meias anti-transpirantes; meias para a água; 

meias para a cama; meias para ténis; meias de lã; meias (“tabi”); meias de desporto; meias 

sem pé; meias térmicas; cuecas; fato de banho; calças capri para caminhadas; calças para 

golf; calças compridas largas; camisas de manga curta; casacos brancos para uso hospitalar; 

batas para homem para cortar o cabelo no barbeiro; casacos de laboratório; batas para mé-

dicos; camisas; camisas de gola aberta; camisas de gola alta; camisas de gola fechada; cami-

sas corta-vento; camisas de botões; camisas com colarinho; camisas de caça; roupões de 

dormir conhecido por “nemaki”; camisas para a pesca; camisas para o ténis; camisas ha-

vaianas (“Aloha”); camisas de “Ramie”; camisas de polo de malha; camisas de camufla-

gem; camisas-vestido; camisas para smoking; camisas de desporto; polos de desporto de 
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manga curta; camisas tecidas; camisas anti-transpirantes para desporto; camisolas cavea-

das; justilho [roupa interior feminina]; coletes camuflados; coletes caveados; corpetesde 

mangas compridas; camisas interiores para quimonos (“koshimaki”); coletes caveados para 

desporto; camisas interiores para quimonos (“juban”); vestuário à prova de vento; capas e 

mantos; capas e mantos impermeáveis; chapéus de papel [vestuário]; chapéus e bonés para 

desporto; chapéus de papel para uso como artigos de vestuário; chapéus de festa [vestuá-

rio]; capotes [casacos]; jaquetas de trespasse; casacos de noite; sobretudos de homem; casa-

cos de algodão; sobretudos de couro; capotes e casacos de peles; capotes [casacos] de gan-

ga; capotes [casacos] de inverno; casacos para senhora; casacos pesados; capuzes [vestuá-

rio]; casaco curto de lã; casacos para desporto; casulas; calças de couro justas [vestuário]; 

“Cheongsams” (vestido tradicional chinês); cordão em tecido para prender o “haori” (“ha-

ori-himo”); cintos [vestuário]; cintos em imitação de couro; cintos de couro [vestuário]; cin-

tos de pano; cintos de matérias têxteis [vestuário]; cintos para kimonos (“datemaki”); cintos 

para dinheiro [vestuário]; presilhas para calças; collants; collants de lã; cintas [vestuário]; 

colarinhos para vestidos; acessórios de pescoço; colares destacáveis para quimonos (“hane-

ri”); colarinhos destacáveis; fatos sob medida; fatos “Aikido”; conjuntos curtos [vestuário]; 

fatos corta-vento; uniformes de marinheiro; fatos de noite; saia de bailarina; fatos de banho 

de uma peça; fatos de três peças [vestuário]; fatos de uma peça; camisas e fatos; fatos para 

motociclistas; fatos para senhora; corpetes interiores; vestido sem mangas;  vestidos de ve-

rão; ligadura de ombro [vestuário]; tops de senhora; enxovais de criança [vestuário]; corpe-

tes; vestido com corpete; roupas de fantasia do Dias das Bruxas; fatos de banho; fatos de 

banho para senhora e homem; fatos de carnaval; trajes de dança; roupas para a praia; trajes 

para uso em jogos de dramatização; trajes para o teatro; gravatas; laços para o pescoço 

(“western Bolo”); gravatas em seda; écharpes de homem; armação para interiores de saia; 

cuecas [roupa interior]; botas para o deserto; uniformes de basebol; vestuário para despor-

to de combate; bandas para maternidade; bandas de suporte do busto (“obiage”); aquece-

dores de pulso; faixas para a transpiração e bandas de esponja; faixas largas para quimono 

(“obi”); faixas de smoking; bandas de pano para envolver recém-nascidos; faixas para a 

transpiração para ténis; cachecóis [vestuário]; lenços de bolso; cachecóis de seda; camiso-

las; camisolas para transpiração com capuz; cordões para cintura para quimonos (“koshihi-

mo”); forros pré-feitos [partes de vestuário]; forros para jaquetas; lenços para pescoço; len-

ços; gabardinas [vestuário]; meias de joelho alto; meias de joelho alto para senhora; pedaço 

de pano para reforço [partes de peças de vestuário]; pedaço de pano para reforço nas axilas 

[partes de peças de vestuário]; pedaço de pano para reforço em roupa interior [partes de 

peças de vestuário]; pedaço de pano para reforço de meias de liga roupa interior [meias] 

[partes de peças de vestuário]; pedaço de pano para reforço de Leotards [fatos de ginástica 

ou dança] [parte de peças de vestuário]; pedaço de pano para reforço de soquetes [partes 

de peças de vestuário]; pedaço de pano para reforço de collants [partes de peças de vestuá-

rio]; pedaço de pano para reforço de fatos de banho [peças de vestuário]; perneiras; casa-

cos; casacos reflectores de luz; casacos com mangas; casaco de lenhador/madeireiro; jaque-

tas para cortar madeira; casacos de fato; casacos para a caça; casacos para a cama (vestuá-

rio); casacos de equitação; casacos de motocicleta; casacos de pescador; casacos de safari; 

casacos para jantar [fatos de “smoking”]; casacos de smoking; casacos de lã com botões; ca-

sacos de transpiração; casacos com zíper; casacos de pele de carneiro; casacos de peles; ca-

sacos polar; casacos de penas; casacos impermeáveis; casacos de ganga; casacos de malha; 

casacos longos; casacos de camuflagem; casacos reversíveis; casacos de safari; casacos com 

acabamento em couro; casacos sem mangas; casacos de treino; casacos acolchoados [vestu-

ário]; casacos nomeadamente, vestuário desportivo; casacos pesados; casacos três quartos; 

casacos para esqui; anoraques de “snowboard”; jarreteiras; casaco leve acolchoado sem 

mangas; coletes [fatos]; coletes corta-vento; coletes tradicionais coreanos para senhora 
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[“Baeja”]; coletes para caça; coletes de lã; coletes de couro cintados; coletes acolchoados; 

coletes de couro; aquecedores de corpo; coletes para a pesca; casacos para uso técnico; ja-

quetas; blusões; saias; saias de golfe; saias de ténis; saias plissadas para quimonos formais 

(“hakama”); saia dividida ou saia-calça (“Culotte”); macacão de enfermeira; aventais [ves-

tuário]; aventais de papel; aventais; aventais de plástico; cintas elásticas [roupa interior]; 

cintas; luvas [vestuário]; luvas com pontas dos dedos condutoras que podem ser usadas du-

rante o uso de dispositivos portáteis com ecrã táctil [vestuário]; luvas de equitação; luvas de 

motocicleta; luvas para conduzir; luvas de malha; luvas para o esqui; luvas de Inverno; luvas 

de camuflagem; luvas de ciclistas; luvas isotérmicas; luvas de “snowboard”; luvas, incluindo 

as feitas de pele, couro ou peles; impermeáveis; peles oleadas [vestuário]; uniformes de che-

fe de cozinha; vestuário confecionado; vestuário em papel; roupa à prova de água; vestuá-

rio em ganga; vestuário de couro para motociclistas; casacos com cobertura lanosa de ove-

lha; roupa de malha [vestuário]; roupa de exterior para senhora; roupas de bebé; vestuário 

de protecção; roupa interior masculina; espartilhos [suporte interior modelador para se-

nhora]; calças de ganga; jérsei [vestuário]; calças de equitação justas à perna do joelho ao 

tornozelo (“jodhpurs”); saiote escocês; quimonos; fatos de judo; roupas de karaté; réplica 

de uniformes de futebol; quimonos longos (“nagagi”); leggings [calças]; lingerie; lingerie 

para maternidade; librés;  camisolas [pullovers] com decote em V; camisolas para futebol; 

camisolas para voleibol; camisas de rugby; camisas acolchoadas para uso atlético; collants 

para dançarinos ou ginastas [meias de malha]; camisolas de poliéster (“Baselayer”); coletes 

para desporto; casaco de treino para desporto; jérsei sem mangas; jérsei para desporto; 

meias de malha; camisas interiores; camisetas de manga comprida; camisetas de manga 

curta (“T-shirts”); camisolas com capuz; camisolas de ciclistas; jaquetas de corrida; camise-

tas (“T-shirts”) de ioga; calças e camisolas de treino para desporto; camisolas térmicas; ca-

misolas [pullovers];  camisola grossa de lã azul marinho oleada para pescadores (“Guern-

sey”); camisolas [pullovers] de gola rolê; camisolas [pullovers] de gola alta; manguitos [ves-

tuário]; aquecedores de orelhas [vestuário] em pele; manípulos [estolas]; mitenes [vestuá-

rio]; capa de renda ou seda com pontas pontiagudas na frente ao centro para senhora (“Pe-

lerines”); capotes impermeáveis; capotes de pele; capotes; casaca; capas para uso no cabe-

leiro; adornos de disfarce [vestuário]; máscaras para dormir; máscaras para os olhos; maca-

cão para bebé [vestuário]; mini-saias; skorts (calção – saia); monoquínis [vestuário]; casacos 

tipo “Duffel”; luvas de snowboard; boxers [calções]; cuecas; fraldas-calça [roupa interior]; 

fatos para windsurf; fatos para esqui aquático e mergulho; fatos multi-usos para desportos 

aquáticos de superfície; fatos para surf; coletes de protecção para desportos aquáticos; ves-

tidos tradicionais do Havaí [“Muu muus”]; negligé; roupa interior de senhora com duas pe-

ças de vestuário juntas como uma; coletes; collants sem pé; calções [vestuário]; calções de 

nadar; roupas de banho para homem; calções de boxe; calções para desporto; calções de 

golf; calções de rugby; calções de banho; calções de ténis; calções de corrida; calções de te-

cido macio; calções acolchoados para desporto; calções de ciclismo; calças; calças para se-

nhora, pelo joelho (“Bloomers”); calças axadrezadas ajustadas; calças contra-vento; corsá-

rios; calças folgadas; calças curtas; calças de caça; calças de enfermeira; gaúchos; calças de 

neve; calças-pirata; calças de esqui; calças de snowboard; calças de ioga; calças pijama; cal-

ças de transpiração; calças de fatos de treino; calças elásticas; calças-vestido; calças, cami-

sas e saias de golfe; calças acolchoadas para desporto; calças impermeáveis; calças de cou-

ro; calças de veludo; calças elásticas de homem; cáquis [vestuário]; calças militares; calças 

camufladas; calças casuais; calças para crianças; calças para desporto; calças térmicas; cal-

ças de desporto anti-humidade; gravata na forma de um laço; aquecedores de orelhas [ves-

tuário]; roupa de praia para mulher; parcas; peças de vestuário para a parte inferior do cor-

po; balaclavas de esqui; peliças; peles [vestuário]; tangas [roupa interior]; encaixes de cami-

sa; calções longos de algodão ou rendas, com babados; coletes coloridos para futebol; cole-
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tes para futebol americano; pijama; pijamas de jérsei; roupa interior para homem tipo ma-

cacão; camisas de noite; gravatas “Ascots” (gravatas); camisas pólo; pólos em malha; pu-

nhos de camisa [vestuário]; ponchos; ponchos para a chuva; fato de praia para criança tipo 

macacão para protecção do sol; camisola com decote redondo e sem colarinho; camisolas 

[pullovers] de manga comprida; camisolas [pullovers] com capuz; camisolas [pullovers] 

para o ténis; camisolas [pullovers] sem mangas; casaco de homem formal longo; ligas de 

meias; suspensórios para meias; bandulete em tecido (“Bandeaux”) [vestuário]; soutiens 

adesivos; soutiens de desporto; soutiens sem alças; soutiens de desporto anti-humidade; 

soutiens; calcanheiras para meias; fatos tipo “jumper”; macacão justo, elástico e térmico; 

calças quentes; macacão para caça; saris; sarongs; écharpes para o pescoço [cachecóis]; 

aquecedores de joelho [acessórios de vestuário]; aquecedores de mão [vestuário]; perneiras 

[polainas]; mitenes longas; aquecedores de pés, não aquecidos electricamente; dobra ou 

banda para botas; sapatos para pescadores; xailes; xailes [só de tricot]; xailes e lenços de 

cabeça; estolas; faixas para usar como vestuário; cachecóis de caxemira; cachecol, abafo 

para o pescoço [vestuário]; sobretudos [vestuário]; sobretudo coreano [“Durumagi”];  so-

bretudo curto para quimono (“haori”); camisa para usar sobre outra camisa; casacos de ex-

terior usados sobre roupas básicas [“Magoja”]; roupas exteriores; jaquetas tradicionais [“Je-

ogori”]; suspensórios [roupa interior]; sovacos para vestuário; anágas [saias interiores]; 

combinados [roupa interior]; sobre-calças; alças de soutien; frentes de camisa; casacos anti-

-poeira; [vestuário]; lenços de ombro; estolas de peles (“datejime”); cordões para apertar 

quimonos (“datejime”); t-shirts de mangas curtas ou de mangas compridas; t-shirts com 

impressões; colete de trabalho como peça de traje; fatos e calça de fatos; fatos com saia 

(“tailleurs”); bolsos para vestuário; t-shirts; robe árabe [robes tradicionais]; calças de com-

pressão para atletismo, não para uso médico; togas; vestes de coro; batinas de padre; tops 

[vestuário]; tops de gola alta simulada; tops cai-cai; tops recortados; correias (vestuário); 

trajes para uso em  jogos de crianças; gabardinas; túnicas; meias-corpo; fatos de corrida de 

lazer [vestuário]; equipamentos de roupa para corrida; artigos de desporto para corrida de 

lazer [vestuário]; macacões de trabalho; fatos de esqui; fatos de esqui para competição; fa-

tos de snowboard; combinados [vestuário]; macacões [vestuário]; fatos de Taekwondo; fatos 

de vôo; fatos impermeáveis para motociclistas; fato de treino de poliéster;  fatos de couro; 

macacão infantil para dormir; fato de ginástica peça única de tecido elástico; roupa de bal-

let; cardigan para senhora constituído por conjunto camisola e pulôver; uniformes; traje de 

samurai (“Kendo”); uniformes para artes marciais; uniformes de árbitros; uniformes para 

enfermeiros; uniformes para uso comercial; uniformes escolares; roupões; vestido de noite; 

vestido de elastano (vestuário); uniformes de atletas; vestidos para senhora; vestidos de té-

nis; roupas descartáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131886 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Consitex S.A.

 地址 Endereço : Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Administração comercial; serviços de promoção; serviços prestados por consultores e 

assessoria em direção de negócios comerciais; serviços de venda a retalho de produtos 

de perfumaria, também na internet; cosméticos e produtos de higiene pessoal, vestuário, 

acessórios de moda, joalharia, relógios, telefones portáteis, produtos de metais preciosos, 

óculos [óptica], acessórios e estojos para aparelhos de processamento de dados, produtos 

em papel, artigos de couro, bagagem e acessórios para viagem, tecidos e revestimentos têxteis/co-

berturas para parede, carpetes, tapetes, estofamento e coberturas de superfícies em geral, peças 

de veículos, acessórios de veículos e selaria para veículos, acessórios para mobiliário e acessórios 

para a casa em geral; publicidade; gestão de negócios comerciais; funções administrativas; 

serviços de agências de publicidade; serviços de agências de importação-exportação; actua-

lização de documentação publicitária; administração comercial do licenciamento de produ-

tos e serviços para terceiros [serviços de]; assistência na direção de empresas comerciais ou 

industriais; consultadoria profissional em negócios comerciais; difusão de anúncios publi-

citários; distribuição de amostras; demonstração de produtos; serviços de aconselhamento 

e informação comercial aos consumidores [loja do consumidor]; investigações em negócios 

comerciais; serviços de paginação [layout] para fins publicitários; aluguer de espaços pu-

blicitários; marketing; organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; 

organização de feiras para fins comerciais ou de publicidade; organização de desfiles de 

moda para fins promocionais; apresentação de produtos nos meios de comunicação, para 

fins de venda a retalho; produção de filmes publicitários; projectos [assistência na direção 

de negócios comerciais]; promoção de vendas [para terceiros]; serviços de agências de pu-

blicidade; publicação de textos publicitários; publicidade de bens e serviços; publicidade 

on-line numa rede informática; publicidade por correspondência; correio publicitário; pu-

blicidade radiofónica; publicidade pela televisão; redacção de textos publicitários; relações 

públicas; angariação de patrocínios; estudo de mercado; serviços de assinatura de jornais 

[para terceiros]; subscrição de serviços de telecomunicações para terceiros; serviços de for-

necimento para terceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas]; serviços de 

comparação de preços; consultoria em organização de negócios comerciais; consultoria em 

gestão e organização de negócios; serviços de assessoria para a direcção de negócios co-

merciais; serviços de modelos para fins publicitários ou de promoção de vendas; serviços de 

recorte de notícias; serviços de telemarketing; avaliações de negócios comerciais; estudos 

de mercado; transcrição de comunicações [funções administrativas]; processamento admi-

nistrativo de ordens de compra; decoração de montras e serviços de expositores; decoração 

para montras de loja; prestação de aconselhamento às empresas relacionado com franquia; 

assistência às empresas relacionada com franquia; promoção comercial (“merchandising”), 

nomeadamente serviços de publicidade e promoção de vendas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131887 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom
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 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e programas de computador relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de pe-

rícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, 

competições, concursos e eventos de poker; plataformas de software informático para re-

des sociais relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, 

jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos 

e eventos de poker; software de aplicações informáticas relacionadas com jogos, jogos de 

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

ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de poker; videojogos; videojogos 

interactivos; jogos electrónicos descarregáveis e plataformas de software informático para 

redes sociais que podem ser acedidas através da Internet, correio electrónico ou dispositi-

vos portáteis, móveis, de mão ou tablet; CDs, DVDs e discos com conteúdos pré-gravados 

relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, jogos de 

casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de 

poker; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados, publicações electró-

nicas descarregáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, con-

cursos e eventos de poker; publicações electrónicas difundidas através da Internet, correio 

electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; óculos de sol; armações de 

óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; óculos para a prática desportiva; 

suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para binóculos; bolsas e estojos espe-

cialmente adaptados para guardar ou transportar qualquer dispositivo de comunicações 

portátil que seja de mão ou de uso corporal, qualquer dispositivo informático portátil tal 

como um smartphone, qualquer peça de equipamento informático que possa ser utilizada 

na mão, tal como um smartphone ou tablet e qualquer computador genérico composto por 

um painel touchscreen; bolsas para telefones móveis; estojos para telefones móveis; supor-

tes adaptados para telefones móveis; capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; 

malas de transporte para laptops; capas para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; 

smart cards; cartões codificados magneticamente; cartões de dados electrónicos; charge 

cards; cartões bancários; cartões de crédito; cartões de débito; cartões com chip; cartões 

de valor armazenado; cartões de pagamento; cartões pré-pagos; cartões com memórias 

magnéticas e memórias de circuito integrado; cartões com um chip de circuito integrado; 

suportes de dados com chip electrónicos integrados; suportes de dados com chips de micro-

processador integrados; cartões magnéticos pré-pagos; cartões com chip codificados com 

programação para utilização com aplicações financeiras, programas de fidelidade, progra-

mas de bonificações e preferências de utilizadores de cartões; cartões de segurança codi-

ficados; cartões codificados com funcionalidades de segurança com fins de autenticação; 

cartões impregnados com hologramas; unidades de disco amovível [flash drives].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131888 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom
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 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário desportivo; vestuário de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131889 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; peluches; jogos de cartas; fichas de póquer; fichas de jogo; conjuntos de 

fichas de jogo; fichas e dados (equipamento de jogo); dados (copos para -); cartas de jogar; 

estojos para cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de 

jogo de pré-pagamento, jogos relacionados com desporto; equipamento desportivo; bolas 

(artigos de desporto); malas adaptadas para o transporte de artigos desportivos; malas es-

pecialmente adaptadas para equipamento desportivo; caixas adaptadas para o transporte 

de aparelhos de desporto; luvas de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131890 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de divertimento; serviços de divertimento televisivo; prestação de programas 

televisivos; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços de jogos de 

diversão; serviços de jogos; serviços de jogos de azar ou fortuna; serviços de apostas; ser-

viços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jogos de póquer; disponibilização 

de jogos de técnica; organização, produção e apresentação de quaisquer dos serviços acima 

mencionados; organização, produção e apresentação de torneios, competições, jogos, con-

cursos e eventos; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados ao vivo através 

de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de jogos electró-

nicos disponibilizados através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões de jogos 

de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televisão ou de 
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dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apresentação de 

quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, consultadoria 

e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação 

de informações relacionadas com serviços de entretenimento, serviços de divertimento 

televisivo, programas televisivos, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento, jogos de divertimento; prestação de informações relacionadas com servi-

ços de jogos, serviços de jogos de fortuna ou azar, serviços de apostas, serviços de casino, 

serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e 

eventos; disponibilização de publicações electrónicas on-line; fornecimento de circulares 

electrónicas difundidas através da Internet, correio electrónico ou dispositivos portáteis, 

móveis, de mão ou tablet; organização, gestão e condução de serviços de entretenimento, 

serviços de divertimento televisivo, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento; organização, gestão e condução de serviços de divertimento, serviços de 

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

de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e eventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131891 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário desportivo; vestuário de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131892 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; peluches; jogos de cartas; fichas de póquer; fichas de jogo; conjuntos de 

fichas de jogo; fichas e dados (equipamento de jogo); dados (copos para -); cartas de jogar; 

estojos para cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de 

jogo de pré-pagamento, jogos relacionados com desporto; equipamento desportivo; bolas 

(artigos de desporto); malas adaptadas para o transporte de artigos desportivos; malas es-
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pecialmente adaptadas para equipamento desportivo; caixas adaptadas para o transporte 

de aparelhos de desporto; luvas de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131893 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e programas de computador relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de pe-

rícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, 

competições, concursos e eventos de poker; plataformas de software informático para re-

des sociais relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, 

jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos 

e eventos de poker; software de aplicações informáticas relacionadas com jogos, jogos de 

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

ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de poker; videojogos; videojogos 

interactivos; jogos electrónicos descarregáveis e plataformas de software informático para 

redes sociais que podem ser acedidas através da Internet, correio electrónico ou dispositi-

vos portáteis, móveis, de mão ou tablet; CDs, DVDs e discos com conteúdos pré-gravados 

relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, jogos de 

casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de 

poker; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados, publicações electró-

nicas descarregáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, con-

cursos e eventos de poker; publicações electrónicas difundidas através da Internet, correio 

electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; óculos de sol; armações de 

óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; óculos para a prática desportiva; 

suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para binóculos; bolsas e estojos espe-

cialmente adaptados para guardar ou transportar qualquer dispositivo de comunicações 

portátil que seja de mão ou de uso corporal, qualquer dispositivo informático portátil tal 

como um smartphone, qualquer peça de equipamento informático que possa ser utilizada 

na mão, tal como um smartphone ou tablet e qualquer computador genérico composto por 

um painel touchscreen; bolsas para telefones móveis; estojos para telefones móveis; supor-

tes adaptados para telefones móveis; capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; 

malas de transporte para laptops; capas para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; 

smart cards; cartões codificados magneticamente; cartões de dados electrónicos; charge 

cards; cartões bancários; cartões de crédito; cartões de débito; cartões com chip; cartões 

de valor armazenado; cartões de pagamento; cartões pré-pagos; cartões com memórias 

magnéticas e memórias de circuito integrado; cartões com um chip de circuito integrado; 

suportes de dados com chip electrónicos integrados; suportes de dados com chips de micro-

processador integrados; cartões magnéticos pré-pagos; cartões com chip codificados com 
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programação para utilização com aplicações financeiras, programas de fidelidade, progra-

mas de bonificações e preferências de utilizadores de cartões; cartões de segurança codi-

ficados; cartões codificados com funcionalidades de segurança com fins de autenticação; 

cartões impregnados com hologramas; unidades de disco amovível [flash drives].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131894 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário desportivo; vestuário de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131895 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; peluches; jogos de cartas; fichas de póquer; fichas de jogo; conjuntos de 

fichas de jogo; fichas e dados (equipamento de jogo); dados (copos para -); cartas de jogar; 

estojos para cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de 

jogo de pré-pagamento, jogos relacionados com desporto; equipamento desportivo; bolas 

(artigos de desporto); malas adaptadas para o transporte de artigos desportivos; malas es-

pecialmente adaptadas para equipamento desportivo; caixas adaptadas para o transporte 

de aparelhos de desporto; luvas de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131896 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de divertimento; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços 

de jogos de diversão; serviços de jogos; serviços de jogos de azar ou fortuna; serviços de 

apostas; serviços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jogos de póquer; dis-

ponibilização de jogos de técnica; organização, produção e apresentação de quaisquer dos 

serviços acima mencionados; organização, produção e apresentação de torneios, competi-

ções, jogos, concursos e eventos; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados 

ao vivo através de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática 

ou através da Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de jo-

gos electrónicos disponibilizados através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões 

de jogos de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televi-

são ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apre-

sentação de quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, 

consultadoria e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencio-

nados; prestação de informações relacionadas com serviços de entretenimento, actividades 

desportivas, actividades culturais, serviços de divertimento, jogos de divertimento; pres-

tação de informações relacionadas com serviços de jogos, serviços de jogos de fortuna ou 

azar, serviços de apostas, serviços de casino, serviços de jogos de cartas, serviços de jogos 

de poker, torneios, competições, concursos e eventos; disponibilização de publicações elec-

trónicas on-line; fornecimento de circulares electrónicas difundidas através da Internet, 

correio electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, gestão 

e condução de serviços de entretenimento, actividades desportivas, actividades culturais, 

serviços de divertimento; organização, gestão e condução de serviços de divertimento, ser-

viços de jogos, serviços de jogos de fortuna ou azar, serviços de apostas, serviços de casino, 

serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e 

eventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131897 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e programas de computador relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de pe-

rícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, 

competições, concursos e eventos de poker; plataformas de software informático para re-

des sociais relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, 

jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos 

e eventos de poker; software de aplicações informáticas relacionadas com jogos, jogos de 

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

ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de poker; videojogos; videojogos 

interactivos; jogos electrónicos descarregáveis e plataformas de software informático para 

redes sociais que podem ser acedidas através da Internet, correio electrónico ou dispositi-

vos portáteis, móveis, de mão ou tablet; CDs, DVDs e discos com conteúdos pré-gravados 
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relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, jogos de 

casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de 

poker; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados, publicações electró-

nicas descarregáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, con-

cursos e eventos de poker; publicações electrónicas difundidas através da Internet, correio 

electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; óculos de sol; armações de 

óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; óculos para a prática desportiva; 

suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para binóculos; bolsas e estojos espe-

cialmente adaptados para guardar ou transportar qualquer dispositivo de comunicações 

portátil que seja de mão ou de uso corporal, qualquer dispositivo informático portátil tal 

como um smartphone, qualquer peça de equipamento informático que possa ser utilizada 

na mão, tal como um smartphone ou tablet e qualquer computador genérico composto por 

um painel touchscreen; bolsas para telefones móveis; estojos para telefones móveis; supor-

tes adaptados para telefones móveis; capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; 

malas de transporte para laptops; capas para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; 

smart cards; cartões codificados magneticamente; cartões de dados electrónicos; charge 

cards; cartões bancários; cartões de crédito; cartões de débito; cartões com chip; cartões 

de valor armazenado; cartões de pagamento; cartões pré-pagos; cartões com memórias 

magnéticas e memórias de circuito integrado; cartões com um chip de circuito integrado; 

suportes de dados com chip electrónicos integrados; suportes de dados com chips de micro-

processador integrados; cartões magnéticos pré-pagos; cartões com chip codificados com 

programação para utilização com aplicações financeiras, programas de fidelidade, progra-

mas de bonificações e preferências de utilizadores de cartões; cartões de segurança codi-

ficados; cartões codificados com funcionalidades de segurança com fins de autenticação; 

cartões impregnados com hologramas; unidades de disco amovível [flash drives].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131898 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário desportivo; vestuário de desporto.

[540] 商標 Marca : 



3590 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

[210] 編號 N.º : N/131899 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; peluches; jogos de cartas; fichas de póquer; fichas de jogo; conjuntos de 

fichas de jogo; fichas e dados (equipamento de jogo); dados (copos para -); cartas de jogar; 

estojos para cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de 

jogo de pré-pagamento, jogos relacionados com desporto; equipamento desportivo; bolas 

(artigos de desporto); malas adaptadas para o transporte de artigos desportivos; malas es-

pecialmente adaptadas para equipamento desportivo; caixas adaptadas para o transporte 

de aparelhos de desporto; luvas de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131900 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de divertimento; serviços de divertimento televisivo; prestação de programas 

televisivos; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços de jogos de 

diversão; serviços de jogos; serviços de jogos de azar ou fortuna; serviços de apostas; ser-

viços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jogos de póquer; disponibilização 

de jogos de técnica; organização, produção e apresentação de quaisquer dos serviços acima 

mencionados; organização, produção e apresentação de torneios, competições, jogos, con-

cursos e eventos; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados ao vivo através 

de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de jogos electró-

nicos disponibilizados através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões de jogos 

de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televisão ou de 

dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apresentação de 

quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, consultadoria 

e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação 

de informações relacionadas com serviços de entretenimento, serviços de divertimento 

televisivo, programas televisivos, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento, jogos de divertimento; prestação de informações relacionadas com servi-

ços de jogos, serviços de jogos de fortuna ou azar, serviços de apostas, serviços de casino, 

serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e 

eventos; disponibilização de publicações electrónicas on-line; fornecimento de circulares 
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electrónicas difundidas através da Internet, correio electrónico ou dispositivos portáteis, 

móveis, de mão ou tablet; organização, gestão e condução de serviços de entretenimento, 

serviços de divertimento televisivo, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento; organização, gestão e condução de serviços de divertimento, serviços de 

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

de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e eventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131901 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e programas de computador relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de pe-

rícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, 

competições, concursos e eventos de poker; plataformas de software informático para re-

des sociais relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, 

jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos 

e eventos de poker; software de aplicações informáticas relacionadas com jogos, jogos de 

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

ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de poker; videojogos; videojogos 

interactivos; jogos electrónicos descarregáveis e plataformas de software informático para 

redes sociais que podem ser acedidas através da Internet, correio electrónico ou dispositi-

vos portáteis, móveis, de mão ou tablet; CDs, DVDs e discos com conteúdos pré-gravados 

relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, jogos de 

casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de 

poker; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados, publicações electró-

nicas descarregáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, con-

cursos e eventos de poker; publicações electrónicas difundidas através da Internet, correio 

electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; óculos de sol; armações de 

óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; óculos para a prática desportiva; 

suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para binóculos; bolsas e estojos espe-

cialmente adaptados para guardar ou transportar qualquer dispositivo de comunicações 

portátil que seja de mão ou de uso corporal, qualquer dispositivo informático portátil tal 

como um smartphone, qualquer peça de equipamento informático que possa ser utilizada 

na mão, tal como um smartphone ou tablet e qualquer computador genérico composto por 

um painel touchscreen; bolsas para telefones móveis; estojos para telefones móveis; supor-

tes adaptados para telefones móveis; capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; 

malas de transporte para laptops; capas para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; 

smart cards; cartões codificados magneticamente; cartões de dados electrónicos; charge 
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cards; cartões bancários; cartões de crédito; cartões de débito; cartões com chip; cartões 

de valor armazenado; cartões de pagamento; cartões pré-pagos; cartões com memórias 

magnéticas e memórias de circuito integrado; cartões com um chip de circuito integrado; 

suportes de dados com chip electrónicos integrados; suportes de dados com chips de micro-

processador integrados; cartões magnéticos pré-pagos; cartões com chip codificados com 

programação para utilização com aplicações financeiras, programas de fidelidade, progra-

mas de bonificações e preferências de utilizadores de cartões; cartões de segurança codi-

ficados; cartões codificados com funcionalidades de segurança com fins de autenticação; 

cartões impregnados com hologramas; unidades de disco amovível [flash drives].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131902 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário desportivo; vestuário de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131903 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; peluches; jogos de cartas; fichas de póquer; fichas de jogo; conjuntos de 

fichas de jogo; fichas e dados (equipamento de jogo); dados (copos para -); cartas de jogar; 

estojos para cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de 

jogo de pré-pagamento, jogos relacionados com desporto; equipamento desportivo; bolas 

(artigos de desporto); malas adaptadas para o transporte de artigos desportivos; malas es-

pecialmente adaptadas para equipamento desportivo; caixas adaptadas para o transporte 

de aparelhos de desporto; luvas de desporto.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131904 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de divertimento; serviços de divertimento televisivo; prestação de programas 

televisivos; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços de jogos de 

diversão; serviços de jogos; serviços de jogos de azar ou fortuna; serviços de apostas; ser-

viços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jogos de póquer; disponibilização 

de jogos de técnica; organização, produção e apresentação de quaisquer dos serviços acima 

mencionados; organização, produção e apresentação de torneios, competições, jogos, con-

cursos e eventos; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados ao vivo através 

de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de jogos electró-

nicos disponibilizados através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões de jogos 

de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televisão ou de 

dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apresentação de 

quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, consultadoria 

e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação 

de informações relacionadas com serviços de entretenimento, serviços de divertimento 

televisivo, programas televisivos, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento, jogos de divertimento; prestação de informações relacionadas com servi-

ços de jogos, serviços de jogos de fortuna ou azar, serviços de apostas, serviços de casino, 

serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e 

eventos; disponibilização de publicações electrónicas on-line; fornecimento de circulares 

electrónicas difundidas através da Internet, correio electrónico ou dispositivos portáteis, 

móveis, de mão ou tablet; organização, gestão e condução de serviços de entretenimento, 

serviços de divertimento televisivo, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento; organização, gestão e condução de serviços de divertimento, serviços de 

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

de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e eventos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131905 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e programas de computador relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de pe-

rícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, 

competições, concursos e eventos de poker; plataformas de software informático para re-

des sociais relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, 

jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos 

e eventos de poker; software de aplicações informáticas relacionadas com jogos, jogos de 

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

ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de poker; videojogos; videojogos 

interactivos; jogos electrónicos descarregáveis e plataformas de software informático para 

redes sociais que podem ser acedidas através da Internet, correio electrónico ou dispositi-

vos portáteis, móveis, de mão ou tablet; CDs, DVDs e discos com conteúdos pré-gravados 

relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, jogos de 

casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de 

poker; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados, publicações electró-

nicas descarregáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, con-

cursos e eventos de poker; publicações electrónicas difundidas através da Internet, correio 

electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; óculos de sol; armações de 

óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; óculos para a prática desportiva; 

suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para binóculos; bolsas e estojos espe-

cialmente adaptados para guardar ou transportar qualquer dispositivo de comunicações 

portátil que seja de mão ou de uso corporal, qualquer dispositivo informático portátil tal 

como um smartphone, qualquer peça de equipamento informático que possa ser utilizada 

na mão, tal como um smartphone ou tablet e qualquer computador genérico composto por 

um painel touchscreen; bolsas para telefones móveis; estojos para telefones móveis; supor-

tes adaptados para telefones móveis; capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; 

malas de transporte para laptops; capas para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; 

smart cards; cartões codificados magneticamente; cartões de dados electrónicos; charge 

cards; cartões bancários; cartões de crédito; cartões de débito; cartões com chip; cartões 

de valor armazenado; cartões de pagamento; cartões pré-pagos; cartões com memórias 

magnéticas e memórias de circuito integrado; cartões com um chip de circuito integrado; 

suportes de dados com chip electrónicos integrados; suportes de dados com chips de micro-

processador integrados; cartões magnéticos pré-pagos; cartões com chip codificados com 

programação para utilização com aplicações financeiras, programas de fidelidade, progra-

mas de bonificações e preferências de utilizadores de cartões; cartões de segurança codi-

ficados; cartões codificados com funcionalidades de segurança com fins de autenticação; 

cartões impregnados com hologramas; unidades de disco amovível [flash drives].

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131906 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário desportivo; vestuário de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131907 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; peluches; jogos de cartas; fichas de póquer; fichas de jogo; conjuntos de 

fichas de jogo; fichas e dados (equipamento de jogo); dados (copos para -); cartas de jogar; 

estojos para cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de 

jogo de pré-pagamento, jogos relacionados com desporto; equipamento desportivo; bolas 

(artigos de desporto); malas adaptadas para o transporte de artigos desportivos; malas es-

pecialmente adaptadas para equipamento desportivo; caixas adaptadas para o transporte 

de aparelhos de desporto; luvas de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131908 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de divertimento; serviços de divertimento televisivo; prestação de programas 

televisivos; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços de jogos de 

diversão; serviços de jogos; serviços de jogos de azar ou fortuna; serviços de apostas; ser-

viços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jogos de póquer; disponibilização 
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de jogos de técnica; organização, produção e apresentação de quaisquer dos serviços acima 

mencionados; organização, produção e apresentação de torneios, competições, jogos, con-

cursos e eventos; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados ao vivo através 

de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de jogos electró-

nicos disponibilizados através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões de jogos 

de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televisão ou de 

dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apresentação de 

quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, consultadoria 

e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação 

de informações relacionadas com serviços de entretenimento, serviços de divertimento 

televisivo, programas televisivos, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento, jogos de divertimento; prestação de informações relacionadas com servi-

ços de jogos, serviços de jogos de fortuna ou azar, serviços de apostas, serviços de casino, 

serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e 

eventos; disponibilização de publicações electrónicas on-line; fornecimento de circulares 

electrónicas difundidas através da Internet, correio electrónico ou dispositivos portáteis, 

móveis, de mão ou tablet; organização, gestão e condução de serviços de entretenimento, 

serviços de divertimento televisivo, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento; organização, gestão e condução de serviços de divertimento, serviços de 

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

de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e eventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131909 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e programas de computador relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de pe-

rícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, 

competições, concursos e eventos de poker; plataformas de software informático para re-

des sociais relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, 

jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos 

e eventos de poker; software de aplicações informáticas relacionadas com jogos, jogos de 

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

ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de poker; videojogos; videojogos 

interactivos; jogos electrónicos descarregáveis e plataformas de software informático para 

redes sociais que podem ser acedidas através da Internet, correio electrónico ou dispositi-

vos portáteis, móveis, de mão ou tablet; CDs, DVDs e discos com conteúdos pré-gravados 

relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, jogos de 
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casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de 

poker; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados, publicações electró-

nicas descarregáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, con-

cursos e eventos de poker; publicações electrónicas difundidas através da Internet, correio 

electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; óculos de sol; armações de 

óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; óculos para a prática desportiva; 

suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para binóculos; bolsas e estojos espe-

cialmente adaptados para guardar ou transportar qualquer dispositivo de comunicações 

portátil que seja de mão ou de uso corporal, qualquer dispositivo informático portátil tal 

como um smartphone, qualquer peça de equipamento informático que possa ser utilizada 

na mão, tal como um smartphone ou tablet e qualquer computador genérico composto por 

um painel touchscreen; bolsas para telefones móveis; estojos para telefones móveis; supor-

tes adaptados para telefones móveis; capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; 

malas de transporte para laptops; capas para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; 

smart cards; cartões codificados magneticamente; cartões de dados electrónicos; charge 

cards; cartões bancários; cartões de crédito; cartões de débito; cartões com chip; cartões 

de valor armazenado; cartões de pagamento; cartões pré-pagos; cartões com memórias 

magnéticas e memórias de circuito integrado; cartões com um chip de circuito integrado; 

suportes de dados com chip electrónicos integrados; suportes de dados com chips de micro-

processador integrados; cartões magnéticos pré-pagos; cartões com chip codificados com 

programação para utilização com aplicações financeiras, programas de fidelidade, progra-

mas de bonificações e preferências de utilizadores de cartões; cartões de segurança codi-

ficados; cartões codificados com funcionalidades de segurança com fins de autenticação; 

cartões impregnados com hologramas; unidades de disco amovível [flash drives].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131910 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário desportivo; vestuário de desporto.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131911 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; peluches; jogos de cartas; fichas de póquer; fichas de jogo; conjuntos de 

fichas de jogo; fichas e dados (equipamento de jogo); dados (copos para -); cartas de jogar; 

estojos para cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de 

jogo de pré-pagamento. jogos relacionados com desporto; equipamento desportivo; bolas 

(artigos de desporto); malas adaptadas para o transporte de artigos desportivos; malas es-

pecialmente adaptadas para equipamento desportivo; caixas adaptadas para o transporte 

de aparelhos de desporto; luvas de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131912 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

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 divertimento; serviços de divertimento televisivo; prestação de programas 

televisivos; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços de jogos de 

diversão; serviços de jogos; serviços de jogos de azar ou fortuna; serviços de apostas; ser-

viços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jogos de póquer; disponibilização 

de jogos de técnica; organização, produção e apresentação de quaisquer dos serviços acima 

mencionados; organização, produção e apresentação de torneios, competições, jogos, con-

cursos e eventos; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados ao vivo através 

de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de jogos electró-

nicos disponibilizados através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões de jogos 

de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televisão ou de 

dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apresentação de 

quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, consultadoria 

e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação 

de informações relacionadas com serviços de entretenimento, serviços de divertimento 

televisivo, programas televisivos, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento, jogos de divertimento; prestação de informações relacionadas com servi-

ços de jogos, serviços de jogos de fortuna ou azar, serviços de apostas, serviços de casino, 

serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e 

eventos; disponibilização de publicações electrónicas on-line; fornecimento de circulares 
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electrónicas difundidas através da Internet, correio electrónico ou dispositivos portáteis, 

móveis, de mão ou tablet; organização, gestão e condução de serviços de entretenimento, 

serviços de divertimento televisivo, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento; organização, gestão e condução de serviços de divertimento, serviços de 

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

de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e eventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131913 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

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 : Software e programas de computador relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de pe-

rícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, 

competições, concursos e eventos de poker; plataformas de software informático para re-

des sociais relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, 

jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos 

e eventos de poker; software de aplicações informáticas relacionadas com jogos, jogos de 

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

ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de poker; videojogos; videojogos 

interactivos; jogos electrónicos descarregáveis e plataformas de software informático para 

redes sociais que podem ser acedidas através da Internet, correio electrónico ou dispositi-

vos portáteis, móveis, de mão ou tablet; CDs, DVDs e discos com conteúdos pré-gravados 

relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, jogos de 

casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de 

poker; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados. publicações electró-

nicas descarregáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, con-

cursos e eventos de poker; publicações electrónicas difundidas através da Internet, correio 

electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; óculos de sol; armações de 

óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; óculos para a prática desportiva; 

suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para binóculos; bolsas e estojos espe-

cialmente adaptados para guardar ou transportar qualquer dispositivo de comunicações 

portátil que seja de mão ou de uso corporal, qualquer dispositivo informático portátil tal 

como um smartphone, qualquer peça de equipamento informático que possa ser utilizada 

na mão, tal como um smartphone ou tablet e qualquer computador genérico composto por 

um painel touchscreen; bolsas para telefones móveis; estojos para telefones móveis; supor-

tes adaptados para telefones móveis; capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; 

malas de transporte para laptops; capas para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; 

smart cards; cartões codificados magneticamente; cartões de dados electrónicos; charge 
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cards; cartões bancários; cartões de crédito; cartões de débito; cartões com chip; cartões 

de valor armazenado; cartões de pagamento; cartões pré-pagos; cartões com memórias 

magnéticas e memórias de circuito integrado; cartões com um chip de circuito integrado; 

suportes de dados com chip electrónicos integrados; suportes de dados com chips de micro-

processador integrados; cartões magnéticos pré-pagos; cartões com chip codificados com 

programação para utilização com aplicações financeiras, programas de fidelidade, progra-

mas de bonificações e preferências de utilizadores de cartões; cartões de segurança codi-

ficados; cartões codificados com funcionalidades de segurança com fins de autenticação; 

cartões impregnados com hologramas; unidades de disco amovível [flash drives].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131914 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário desportivo; vestuário de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131915 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; peluches; jogos de cartas; fichas de póquer; fichas de jogo; conjuntos de 

fichas de jogo; fichas e dados (equipamento de jogo); dados (copos para -); cartas de jogar; 

estojos para cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de 

jogo de pré-pagamento, jogos relacionados com desporto; equipamento desportivo; bolas 

(artigos de desporto); malas adaptadas para o transporte de artigos desportivos; malas es-

pecialmente adaptadas para equipamento desportivo; caixas adaptadas para o transporte 

de aparelhos de desporto; luvas de desporto.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131916 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United King-

dom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de divertimento; serviços de divertimento televisivo; prestação de programas 

televisivos; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços de jogos de 

diversão; serviços de jogos; serviços de jogos de azar ou fortuna; serviços de apostas; ser-

viços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jogos de póquer; disponibilização 

de jogos de técnica; organização, produção e apresentação de quaisquer dos serviços acima 

mencionados; organização, produção e apresentação de torneios, competições, jogos, con-

cursos e eventos; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados ao vivo através 

de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de jogos electró-

nicos disponibilizados através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões de jogos 

de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televisão ou de 

dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apresentação de 

quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, consultadoria 

e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação 

de informações relacionadas com serviços de entretenimento, serviços de divertimento 

televisivo, programas televisivos, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento, jogos de divertimento; prestação de informações relacionadas com servi-

ços de jogos, serviços de jogos de fortuna ou azar, serviços de apostas, serviços de casino, 

serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e 

eventos; disponibilização de publicações electrónicas on-line; fornecimento de circulares 

electrónicas difundidas através da Internet, correio electrónico ou dispositivos portáteis, 

móveis, de mão ou tablet; organização, gestão e condução de serviços de entretenimento, 

serviços de divertimento televisivo, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento; organização, gestão e condução de serviços de divertimento, serviços de 

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

de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e eventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131917 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

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 : Software e programas de computador relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de pe-

rícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, 

competições, concursos e eventos de poker; plataformas de software informático para re-
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des sociais relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, 

jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos 

e eventos de poker; software de aplicações informáticas relacionadas com jogos, jogos de 

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

ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de poker; videojogos; videojogos 

interactivos; jogos electrónicos descarregáveis e plataformas de software informático para 

redes sociais que podem ser acedidas através da Internet, correio electrónico ou dispositi-

vos portáteis, móveis, de mão ou tablet; CDs, DVDs e discos com conteúdos pré-gravados 

relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, jogos de 

casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de 

poker; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados, publicações electró-

nicas descarregáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, con-

cursos e eventos de poker; publicações electrónicas difundidas através da Internet, correio 

electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; óculos de sol; armações de 

óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; óculos para a prática desportiva; 

suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para binóculos; bolsas e estojos espe-

cialmente adaptados para guardar ou transportar qualquer dispositivo de comunicações 

portátil que seja de mão ou de uso corporal, qualquer dispositivo informático portátil tal 

como um smartphone, qualquer peça de equipamento informático que possa ser utilizada 

na mão, tal como um smartphone ou tablet e qualquer computador genérico composto por 

um painel touchscreen; bolsas para telefones móveis; estojos para telefones móveis; supor-

tes adaptados para telefones móveis; capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; 

malas de transporte para laptops; capas para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; 

smart cards; cartões codificados magneticamente; cartões de dados electrónicos; charge 

cards; cartões bancários; cartões de crédito; cartões de débito; cartões com chip; cartões 

de valor armazenado; cartões de pagamento; cartões pré-pagos; cartões com memórias 

magnéticas e memórias de circuito integrado; cartões com um chip de circuito integrado; 

suportes de dados com chip electrónicos integrados; suportes de dados com chips de micro-

processador integrados; cartões magnéticos pré-pagos; cartões com chip codificados com 

programação para utilização com aplicações financeiras, programas de fidelidade, progra-

mas de bonificações e preferências de utilizadores de cartões; cartões de segurança codi-

ficados; cartões codificados com funcionalidades de segurança com fins de autenticação; 

cartões impregnados com hologramas; unidades de disco amovível [flash drives].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131918 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário desportivo; vestuário de desporto.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131919 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; peluches; jogos de cartas; fichas de póquer; fichas de jogo; conjuntos de 

fichas de jogo; fichas e dados (equipamento de jogo); dados (copos para -); cartas de jogar; 

estojos para cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de 

jogo de pré-pagamento. jogos relacionados com desporto; equipamento desportivo; bolas 

(artigos de desporto); malas adaptadas para o transporte de artigos desportivos; malas es-

pecialmente adaptadas para equipamento desportivo; caixas adaptadas para o transporte 

de aparelhos de desporto; luvas de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131920 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

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 divertimento; serviços de divertimento televisivo; prestação de programas 

televisivos; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços de jogos de 

diversão; serviços de jogos; serviços de jogos de azar ou fortuna; serviços de apostas; ser-

viços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jogos de póquer; disponibilização 

de jogos de técnica; organização, produção e apresentação de quaisquer dos serviços acima 

mencionados; organização, produção e apresentação de torneios, competições, jogos, con-

cursos e eventos; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados ao vivo através 

de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de jogos electró-

nicos disponibilizados através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões de jogos 

de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televisão ou de 

dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apresentação de 

quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, consultadoria 

e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação 

de informações relacionadas com serviços de entretenimento, serviços de divertimento 
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televisivo, programas televisivos, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento, jogos de divertimento; prestação de informações relacionadas com servi-

ços de jogos, serviços de jogos de fortuna ou azar, serviços de apostas, serviços de casino, 

serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e 

eventos; disponibilização de publicações electrónicas on-line; fornecimento de circulares 

electrónicas difundidas através da Internet, correio electrónico ou dispositivos portáteis, 

móveis, de mão ou tablet; organização, gestão e condução de serviços de entretenimento, 

serviços de divertimento televisivo, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento; organização, gestão e condução de serviços de divertimento, serviços de 

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

de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e eventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131921 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

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 : Software e programas de computador relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de pe-

rícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, 

competições, concursos e eventos de poker; plataformas de software informático para re-

des sociais relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, 

jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos 

e eventos de poker; software de aplicações informáticas relacionadas com jogos, jogos de 

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

ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de poker; videojogos; videojogos 

interactivos; jogos electrónicos descarregáveis e plataformas de software informático para 

redes sociais que podem ser acedidas através da Internet, correio electrónico ou dispositi-

vos portáteis, móveis, de mão ou tablet; CDs, DVDs e discos com conteúdos pré-gravados 

relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, jogos de 

casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de 

poker; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados publicações electró-

nicas descarregáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, con-

cursos e eventos de poker; publicações electrónicas difundidas através da Internet, correio 

electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; óculos de sol; armações de 

óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; óculos para a prática desportiva; 

suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para binóculos; bolsas e estojos espe-

cialmente adaptados para guardar ou transportar qualquer dispositivo de comunicações 

portátil que seja de mão ou de uso corporal, qualquer dispositivo informático portátil tal 

como um smartphone, qualquer peça de equipamento informático que possa ser utilizada 

na mão, tal como um smartphone ou tablet e qualquer computador genérico composto por 

um painel touchscreen; bolsas para telefones móveis; estojos para telefones móveis; supor-
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tes adaptados para telefones móveis; capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; 

malas de transporte para laptops; capas para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; 

smart cards; cartões codificados magneticamente; cartões de dados electrónicos; charge 

cards; cartões bancários; cartões de crédito; cartões de débito; cartões com chip; cartões 

de valor armazenado; cartões de pagamento; cartões pré-pagos; cartões com memórias 

magnéticas e memórias de circuito integrado; cartões com um chip de circuito integrado; 

suportes de dados com chip electrónicos integrados; suportes de dados com chips de micro-

processador integrados; cartões magnéticos pré-pagos; cartões com chip codificados com 

programação para utilização com aplicações financeiras, programas de fidelidade, progra-

mas de bonificações e preferências de utilizadores de cartões; cartões de segurança codi-

ficados; cartões codificados com funcionalidades de segurança com fins de autenticação; 

cartões impregnados com hologramas; unidades de disco amovível [flash drives].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131922 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário desportivo; vestuário de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131923 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; peluches; jogos de cartas; fichas de póquer; fichas de jogo; conjuntos de 

fichas de jogo; fichas e dados (equipamento de jogo); dados (copos para -); cartas de jogar; 

estojos para cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de 

jogo de pré-pagamento. jogos relacionados com desporto; equipamento desportivo; bolas 

(artigos de desporto); malas adaptadas para o transporte de artigos desportivos; malas es-

pecialmente adaptadas para equipamento desportivo; caixas adaptadas para o transporte 

de aparelhos de desporto; luvas de desporto.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131924 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

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 divertimento; serviços de divertimento televisivo; prestação de programas 

televisivos; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços de jogos de 

diversão; serviços de jogos; serviços de jogos de azar ou fortuna; serviços de apostas; ser-

viços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jogos de póquer; disponibilização 

de jogos de técnica; organização, produção e apresentação de quaisquer dos serviços acima 

mencionados; organização, produção e apresentação de torneios, competições, jogos, con-

cursos e eventos; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados ao vivo através 

de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de jogos electró-

nicos disponibilizados através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões de jogos 

de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televisão ou de 

dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apresentação de 

quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, consultadoria 

e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação 

de informações relacionadas com serviços de entretenimento, serviços de divertimento 

televisivo, programas televisivos, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento, jogos de divertimento; prestação de informações relacionadas com servi-

ços de jogos, serviços de jogos de fortuna ou azar, serviços de apostas, serviços de casino, 

serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e 

eventos; disponibilização de publicações electrónicas on-line; fornecimento de circulares 

electrónicas difundidas através da Internet, correio electrónico ou dispositivos portáteis, 

móveis, de mão ou tablet; organização, gestão e condução de serviços de entretenimento, 

serviços de divertimento televisivo, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento; organização, gestão e condução de serviços de divertimento, serviços de 

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

de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e eventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131925 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

Kingdom
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 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e programas de computador relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de pe-

rícia, poker, jogos de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, 

competições, concursos e eventos de poker; plataformas de software informático para re-

des sociais relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, 

jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos 

e eventos de poker; software de aplicações informáticas relacionadas com jogos, jogos de 

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

ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de poker; videojogos; videojogos 

interactivos; jogos electrónicos descarregáveis e plataformas de software informático para 

redes sociais que podem ser acedidas através da Internet, correio electrónico ou dispositi-

vos portáteis, móveis, de mão ou tablet; CDs, DVDs e discos com conteúdos pré-gravados 

relacionados com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos de poker, jogos de 

casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, concursos e eventos de 

poker; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados. publicações electró-

nicas descarregáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, poker, jogos 

de poker, jogos de casino, jogos de azar ou fortuna ou apostas e torneios, competições, con-

cursos e eventos de poker; publicações electrónicas difundidas através da Internet, correio 

electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; óculos de sol; armações de 

óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; óculos para a prática desportiva; 

suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para binóculos; bolsas e estojos espe-

cialmente adaptados para guardar ou transportar qualquer dispositivo de comunicações 

portátil que seja de mão ou de uso corporal, qualquer dispositivo informático portátil tal 

como um smartphone, qualquer peça de equipamento informático que possa ser utilizada 

na mão, tal como um smartphone ou tablet e qualquer computador genérico composto por 

um painel touchscreen; bolsas para telefones móveis; estojos para telefones móveis; supor-

tes adaptados para telefones móveis; capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; 

malas de transporte para laptops; capas para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; 

smart cards; cartões codificados magneticamente; cartões de dados electrónicos; charge 

cards; cartões bancários; cartões de crédito; cartões de débito; cartões com chip; cartões 

de valor armazenado; cartões de pagamento; cartões pré-pagos; cartões com memórias 

magnéticas e memórias de circuito integrado; cartões com um chip de circuito integrado; 

suportes de dados com chip electrónicos integrados; suportes de dados com chips de micro-

processador integrados; cartões magnéticos pré-pagos; cartões com chip codificados com 

programação para utilização com aplicações financeiras, programas de fidelidade, progra-

mas de bonificações e preferências de utilizadores de cartões; cartões de segurança codi-

ficados; cartões codificados com funcionalidades de segurança com fins de autenticação; 

cartões impregnados com hologramas; unidades de disco amovível [flash drives].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131926 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited
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 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário desportivo; vestuário de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131927 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; peluches; jogos de cartas; fichas de póquer; fichas de jogo; conjuntos de 

fichas de jogo; fichas e dados (equipamento de jogo); dados (copos para -); cartas de jogar; 

estojos para cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de 

jogo de pré-pagamento. jogos relacionados com desporto; equipamento desportivo; bolas 

(artigos de desporto); malas adaptadas para o transporte de artigos desportivos; malas es-

pecialmente adaptadas para equipamento desportivo; caixas adaptadas para o transporte 

de aparelhos de desporto; luvas de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131928 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/21

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, United 

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 divertimento; serviços de divertimento televisivo; prestação de programas 

televisivos; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços de jogos de 

diversão; serviços de jogos; serviços de jogos de azar ou fortuna; serviços de apostas; ser-

viços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jogos de póquer; disponibilização 

de jogos de técnica; organização, produção e apresentação de quaisquer dos serviços acima 

mencionados; organização, produção e apresentação de torneios, competições, jogos, con-
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cursos e eventos; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados ao vivo através 

de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de jogos electró-

nicos disponibilizados através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões de jogos 

de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televisão ou de 

dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apresentação de 

quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, consultadoria 

e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação 

de informações relacionadas com serviços de entretenimento, serviços de divertimento 

televisivo, programas televisivos, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento, jogos de divertimento; prestação de informações relacionadas com servi-

ços de jogos, serviços de jogos de fortuna ou azar, serviços de apostas, serviços de casino, 

serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e 

eventos; disponibilização de publicações electrónicas on-line; fornecimento de circulares 

electrónicas difundidas através da Internet, correio electrónico ou dispositivos portáteis, 

móveis, de mão ou tablet; organização, gestão e condução de serviços de entretenimento, 

serviços de divertimento televisivo, actividades desportivas, actividades culturais, serviços 

de divertimento; organização, gestão e condução de serviços de divertimento, serviços de 

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

de jogos de cartas, serviços de jogos de poker, torneios, competições, concursos e eventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131940 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 株式會社佳丹

   Garden Co., Ltd.

 地址 Endereço : 日本東京都新宿區新宿二丁目8番8號（郵編: 160-0022）

   2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, 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 : 咖啡、茶、可可及代用咖啡；米；樹薯粉及西谷米；麵粉及穀類調製品；麵包、糕點及糖果；食用

冰；糖、蜂蜜、糖漿；酵母、發酵粉；鹽；芥末；醋、醬（調味品）；調味用香料；冰；包子；餃子；

拉麵（日式麵條為主）；麵粉製糰子；冷凍飯速食調理包；冷凍麵速食調理包；速食飯；調味品；

甜點；麵條；醬菜（調味品）；佐料（調味品）；壽司；醬油；春卷；茶葉飲料；麵速食調理餐；可

食用米製紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131941 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 株式會社佳丹

   Garden Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 日本東京都新宿區新宿二丁目8番8號（郵編: 160-0022）

   2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, 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 : 提供食物及飲料之服務；臨時住宿；備辦宴席；餐廳服務；和食餐廳服務；咖啡館服務；自助餐

廳服務；旅館服務；小吃店服務；酒吧服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131942 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 關茂雙 

 地址 Endereço : 中國遼寧省大連市金州區華家屯鎮楊家店村沙包子12號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香皂；洗潔精；鞋油；研磨膏；香草油；化妝品；牙膏；香木；空氣芳香劑；動物用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131944 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 青島可藍礦泉水有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省青島市城陽區惜福鎮街道王沙路1469號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 礦泉水；蘇打水；啤酒；果汁；葡萄汁；無酒精飲料；汽水；可樂；花生奶（軟飲料）；奶茶（非奶

為主）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131945 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 青島可藍礦泉水有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省青島市城陽區惜福鎮街道王沙路1469號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；蔬菜汁（飲料）；水（飲料）；果汁；汽水；無酒精飲料；植物飲料；蘇打水；奶茶（非奶為

主）；礦泉水（飲料）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131946 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 廣州暨北生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區雲城西路888號1613房 

 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；口紅；化妝品；美容面膜；成套化妝品；皮膚增白霜；香水；香；清潔製劑；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131947 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 杭州江南布衣服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市西湖區益樂路39號1幢18A01室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；圍巾；皮帶

（服飾用）；腰帶；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131948 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 雲南書劍茶葉有限公司 

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市官渡區官南大道188號雲南康樂茶文化城36幢508號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 用作茶葉代用品的花或葉；冰茶；茶；咖啡飲料；甘菊茶飲料；茶飲料；咖啡；可可；咖啡用調味

品；食品用香料（含醚香料和香精油除外）；糖；棕櫚糖；蜂蜜；天然增甜劑；蛋糕；麵包；穀類

製品；麵粉；麵條；食用澱粉。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131949 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 雲南書劍茶葉有限公司 

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市官渡區官南大道188號雲南康樂茶文化城36幢508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 : 廣告片製作；替他人推銷；進出口代理；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；會計；計

算機網絡上的在線廣告；商業信息代理；商業管理輔助；通過郵購定單進行的廣告宣傳；製作

電視購物節目；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；為零售目的在通訊媒體上展示商品；

市場營銷；電話市場營銷；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；工商管理

輔助；商業組織諮詢；商業管理和組織諮詢；市場分析。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131950 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 雲南書劍茶葉有限公司 

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市官渡區官南大道188號雲南康樂茶文化城36幢508號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 把有形的數據和文件轉換成電子媒體；室內設計；藝術品鑒定；計算機軟件設計；提供互聯網

搜索引擎；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服務）；替他人創建和維護網站；化妝品

研究；臨床試驗；服裝設計；造型（工業品外觀設計）；工業品外觀設計；包裝設計；建築製圖；

建築學服務；平面美術設計；材料測試；室內裝飾設計；技術研究；節能領域的諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131951 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 雲南書劍茶葉有限公司 
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 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市官渡區官南大道188號雲南康樂茶文化城36幢508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 : 日間托兒所（看孩子）；快餐館；飯店；自助餐廳；咖啡館；酒吧服務；日式料理餐廳；餐廳；餐

館；備辦宴席；寄宿處；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；寄宿處預訂；提供野營場地設施；養老

院；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；照明設備出租；會議室出租；動物寄養。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131980 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : Tai Tong Ah Co Pte Ltd

 地址 Endereço : Block 1026, Tai Seng Ave, #05-3532/3534, Singapore 534413

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos herbáceos Chineses; óleos herbáceos; medicamentos em forma de compri-

midos, tabletes, bálsamo, creme e pós; todos para o tratamento de dores de dente, picadas 

e mordidas de insectos, erupções cutâneas, pequenos cortes, queimaduras e escoriações, 

coceiras e inchaços; antiépicos fortes; gessos e inalantes; óleos medicamentosos para alívio 

da dor reumática, neuralgia, dores persistentes nos braços e pernas e nas articulações, do-

res lombares, dores no corpo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131981 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : Tai Tong Ah Co Pte Ltd

 地址 Endereço : Block 1026, Tai Seng Ave, #05-3532/3534, Singapore 534413

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos herbáceos Chineses; óleos herbáceos; medicamentos em forma de compri-

midos, tabletes, bálsamo, creme e pós; todos para o tratamento de dores de dente, picadas 

e mordidas de insectos, erupções cutâneas, pequenos cortes, queimaduras e escoriações, 

coceiras e inchaços; antiépicos fortes; gessos e inalantes; óleos medicamentosos para alívio 

da dor reumática, neuralgia, dores persistentes nos braços e pernas e nas articulações, do-

res lombares, dores no corpo.

[540] 商標 Marca : 



3614 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

[210] 編號 N.º : N/131982 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : Tai Tong Ah Co Pte Ltd

 地址 Endereço : Block 1026, Tai Seng Ave, #05-3532/3534, Singapore 534413

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Óleos medicamentosos para alívio da dor reumática, neuralgia, dores persistentes nos bra-

ços e pernas e nas articulações, dores lombares, dores no corpo, dores abdominais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, rosa, amarelo, verde e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/131983 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : Mars, Incorporated

 地址 Endereço : 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Confeitos de chocolate; confeitos de açúcar; chocolate; bombons; sobremesas; doces; café; 

chá; cacau; açúcar; cereais e preparados de cereais; aperitivos à base de cereais; barras de 

cereais e barras energéticas; bolachas; bolos; artigos de pastelaria; artigos de pastelaria; 

biscoitos; bombons; muesli; bebidas à base de cacau; wafers comestíveis; gelos comestíveis; 

gelado; iogurte congelado; gelo (natural ou artificial); pós para gelado; confeitos congela-

dos; mouse de chocolate; sorvetes; aromatizadores para bebidas, sem ser óleos essenciais; 

aromatizadores para alimentos sem ser óleos essenciais; frutas cobertas com chocolate; 

nozes cobertas com chocolate; aperitivos à base de grãos; granola; aperitivos em barras à 

base de granola; pastas de chocolate para barrar; pastas de cacau para barrar; molhos de 

chocolate; preparados para endurecimento de creme de leite; xarope de chocolate; xaropes 

para coberturas/guarnições; farinha.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, castanho e branco.

[210] 編號 N.º : N/131984 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

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

 地址 Endereço : rue de la Richonne, 16100 Cognac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); essências alcoólicas; extractos alcoólicos; 

extractos de frutas alcoólicos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131985 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

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

 地址 Endereço : rue de la Richonne, 16100 Cognac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; disseminação de material publicitário; publicação de material publicitário; re-

lações públicas; organização de eventos promocionais de comunicação, cerimónias, exposi-

ções, feiras comerciais, operações de lealdade de clientes, sendo todos para fins comerciais 

ou de publicidade; vendas a retalho de bebidas alcoólicas em lojas, na internet e através de 

encomendas por correio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131986 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

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

 地址 Endereço : rue de la Richonne, 16100 Cognac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); essências alcoólicas; extractos alcoólicos; 

extractos de frutas alcoólicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131987 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

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

 地址 Endereço : rue de la Richonne, 16100 Cognac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; disseminação de material publicitário; publicação de material publicitário; re-

lações públicas; organização de eventos promocionais de comunicação, cerimónias, exposi-

ções, feiras comerciais, operações de lealdade de clientes, sendo todos para fins comerciais 

ou de publicidade; vendas a retalho de bebidas alcoólicas em lojas, na internet e através de 

encomendas por correio.

[540] 商標 Marca : 



3616 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

[210] 編號 N.º : N/132001 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : Sport Lisboa e Benfica

 地址 Endereço : Av. Eusébio da Silva Ferreira, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, 1500-313 Lisboa, Portu-

gal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Promoção de venda para terceiros; serviços de merchandising; serviços de venda por gros-

so e a retalho e serviços de venda por grosso e a retalho online, por catálogo e através de 

redes mundiais de informática de tintas, vernizes e lacas, preparações para branquear e 

outras substâncias para a lavagem, preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, 

sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos, óleos 

e gorduras industriais, lubrificantes, produtos para absorver, regar e ligar a poeira, combus-

tíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação, velas, mechas para a 

iluminação, metais comuns, ferramentas e instrumentos manuais conduzidos manualmen-

te, cutelaria, garfos e colheres, armas brancas, máquinas de barbear, aplicações de software 

informático descarregáveis, kit de desenvolvimento de software (sdk), pacotes de software, 

plataformas de software, plataformas e software de telefonia digital, programas de compu-

tador (software descarregável), software aplicativo para dispositivos sem fios, software apli-

cativo para serviços de redes sociais via internet, software aplicativo para telemóveis, soft-

ware de aplicação, software de aplicação para computadores para telemóveis, software de 

mensagens pela internet, software de mensagens instantâneas, software de reconhecimento 

de imagens, software de reconhecimento de voz, software de reconhecimento de fala, apa-

relhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, 

de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias, veículos, apa-

relhos de locomoção por terra, por ar ou por água, metais preciosos e suas ligas, joalharia, 

bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos de mú-

sica, fotografias, artigos de papelaria, incluindo cromos e agendas, instrumentos de escrita, 

incluindo canetas e esferográficas, publicações impressas, incluindo livros e revistas, papel, 

cartão, produtos de impressão, artigos para encadernação, fotografias, papelaria, adesivos 

(matérias colantes), para papelaria ou para uso doméstico, material para artistas, pincéis, 

máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis), material de ins-

trução ou de ensino (com excepção dos aparelhos), matérias plásticas para a embalagem, 

caracteres de imprensa, clichés (estereótipos), borracha, guta-percha, goma, amianto, mica 

e produtos nestas matérias, produtos em matérias plásticas semi-acabados, matérias para 

calafetar, vedar e isolar, tubos flexíveis não metálicos, peles, malas, chapéus-de-chuva e 

chapéus de sol, móveis, espelhos, molduras, artigos de madeira, cortiça e matérias plásti-

cas, artigos de cama, com excepção de roupa de cama, utensílios e recipientes para a casa 

ou para a cozinha (não em metal precioso, nem em plaqué), pentes e esponjas, escovas (com 

excepção dos pincéis), material para a fabricação de escovas, material de limpeza, palha-

-de-aço, vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro de construção), vidraria, 

porcelana e faiança, fios, tecidos e produtos têxteis, coberturas de cama e de mesa, vestu-

ário, calçado, chapelaria, linóleos e outros artigos que sirvam para cobrir o chão (excepto 

tapetes, capachos e esteiras), tapeçarias (excepto tecidos), jogos, brinquedos, cartas de 

jogar, artigos de ginástica e de desporto, decorações para árvores de natal, batatas fritas, 

conservas de peixe, conservas de carne, conservas de legumes, gorduras comestíveis, frutos 

secos preparados, geleias, compotas, ovos, leite e lacticínios, farinhas e preparações feitas 

de cereais, pão, biscoitos, bolos, pastelaria, confeitaria, incluindo nougat, sorvetes, pipocas 

e chocolates, café, chá, açúcar e especiarias, cervejas, águas minerais, gasosas e outras be-

bidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta, vinhos e outras bebidas alcoólicas, 

tabaco, artigos para fumadores, fósforos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132002 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : BALMUDA Inc.

 地址 Endereço : 5-1-21, Kyonancho, Musashino-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de ionização para o tratamento de ar ou água; esterilizadores de ar; aparelhos 

de aquecimento, eléctricos; instalações de filtragem de ar; secadores de ar; aparelhos para 

desodorização de ar; instalações para arrefecimento de água; vitrinas expositores para 

refrigeração; secadores para lavandaria, eléctricas, para fins industriais; engomadores a 

vapor para toalhas para fins de cabeleireiros; máquinas de secadores de cabelos para uso 

nos salões de beleza; aparelhos de vapor para cabelo para uso nos salões de beleza; bacias 

para lavagem de cabelo para uso em barbearias; aparelhos e instalações para cozinhar para 

uso comercial; máquinas de secar loiça para uso comercial; aparelhos para desinfectar loi-

ça para uso comercial; bancadas de cozinha com lava-loiças integradas para uso comercial; 

lava-loiças para uso comercial; torradeiras eléctricas para fins industriais; fornos para tos-

tar eléctricos para fins industriais; chaleiras eléctricas para fins industriais; panelas de co-

zer arroz industriais; fogões para fins industriais; lâmpadas eléctricas e outros aparelhos de 

iluminação; lâmpadas de raios ultravioletas, sem ser para fins médicos; lustres; aparelhos 

de iluminação para díodos emissores de luz [LED]; abat-jours para lâmpadas eléctricas; 

cobertores, eléctricos, sem ser para fins médicos; máquinas para fazer pão para fins domés-

ticos; tapetes aquecidos electricamente; ventoínhas eléctricas; humidificadores eléctricos 

para fins domésticos; aparelhos electrotérmicos domésticos; secadores de cabelo; aparelhos 

e instalações para cozinhar; fogões; fogões de cozinha (fornos); utensílios de cozinha, eléc-

tricos; fornos para tostar eléctricos; chaleiras, eléctricas; máquinas para fazer pão eléctri-

cas para fins domésticos; fornos microondas (aparelhos de cozinha); aquecedores de água, 

eléctricos; panelas de cozer arroz, eléctricas; autoclaves (panelas de pressão), eléctricas, 

para cozinhar; máquinas de café, eléctricas; torradeiras de café; placas de aquecimento de 

cozinha não-eléctricas para fins domésticos; bancadas de cozinha com lava-loiças integra-

das para fins domésticos; lava-loiças para fins domésticos; filtros de água para torneiras de 

uso doméstico; lanternas de papel de pé (Andon); lanternas de papel portáteis (Chochin); 

candeeiros a gás; candeeiros a óleo; tubos para candeeiros; fogões para fins domésticos, 

não-eléctricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132003 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : BALMUDA Inc.
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 地址 Endereço : 5-1-21, Kyonancho, Musashino-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de ionização para o tratamento de ar ou água; esterilizadores de ar; aparelhos 

de aquecimento, eléctricos; instalações de filtragem de ar; secadores de ar; aparelhos para 

desodorização de ar; instalações para arrefecimento de água; vitrinas expositores para re-

frigeração; secadores para lavandaria, eléctricas, para fins industriais; secadores de roupa, 

eléctricos, para fins industriais; engomadores a vapor para toalhas para fins de cabeleirei-

ros; máquinas de secadores de cabelos para uso nos salões de beleza; aparelhos de vapor 

para cabelo para uso nos salões de beleza; bacias para lavagem de cabelo para uso em 

barbearias; aparelhos e instalações para cozinhar para uso comercial; máquinas de secar 

loiça para uso comercial; aparelhos para desinfectar loiça para uso comercial; bancadas de 

cozinha com lava-loiças integradas para uso comercial; lava-loiças para uso comercial; tor-

radeiras eléctricas para fins industriais; fornos para tostar eléctricos para fins industriais; 

chaleiras eléctricas para fins industriais; panelas de cozer arroz industriais; fogões para fins 

industriais; lâmpadas eléctricas e outros aparelhos de iluminação; lâmpadas de raios ultra-

violetas, sem ser para fins médicos; lustres; aparelhos de iluminação para díodos emissores 

de luz [LED]; abat-jours para lâmpadas eléctricas; cobertores, eléctricos, sem ser para fins 

médicos; máquinas para fazer pão para fins domésticos; tapetes aquecidos electricamente; 

ventoínhas eléctricas; humidificadores eléctricos para fins domésticos; aparelhos electro-

térmicos domésticos; secadores de cabelo; aparelhos e instalações para cozinhar; fogões; 

fogões de cozinha (fornos); utensílios de cozinha, eléctricos; fornos para tostar eléctricos; 

chaleiras, eléctricas; máquinas para fazer pão eléctricas para fins domésticos; fornos mi-

croondas (aparelhos de cozinha); aquecedores de água, eléctricos; panelas de cozer arroz, 

eléctricas; autoclaves (panelas de pressão), eléctricas, para cozinhar; máquinas de café, 

eléctricas; torradeiras de café; placas de aquecimento de cozinha não-eléctricas para fins 

domésticos; bancadas de cozinha com lava-loiças integradas para fins domésticos; lava-

-loiças para fins domésticos; filtros de água para torneiras de uso doméstico;  lanternas de 

papel de pé (Andon); lanternas de papel portáteis (Chochin); candeeiros a gás; candeeiros 

a óleo; tubos para candeeiros; fogões para fins domésticos, não-eléctricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132027 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

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

 地址 Endereço : 81, Tojeong-ro 31-gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 朝鮮民主主義人民共和國 Republica Popular Democratica da Coreia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cremes cosméticos; loções para o corpo; loções para a pele; preparações cosméticas para o 

cuidado da pele; cremes para a pele; loções para os olhos; cremes para os olhos; cosméticos, 

nomeadamente, reparadores para os lábios; loções faciais; produtos cosméticos para rosto e 

corpo, nomeadamente cremes para o sol; águas de toilette; loções para uso cosmético; pre-

parações para desmaquilhagem; cosméticos para sobrancelhas; maquilhagem; preparações 
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cosméticas para banho e duche; cremes para cuidado com o cabelo; perfumes; cremes para 

branquear a pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132045 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 深圳市泛美貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區蓮花街道新洲路華富大廈2412房 

 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 : 潔膚乳液；洗髮液；香皂；洗手膏；護髮素；洗面乳；浴液；香精油；唇膏；口紅；化妝用棉簽；美

容面膜；染髮劑；化妝品；化妝棉；化妝品；防皺霜；增白霜；保濕乳液；防曬乳液；護手霜；化妝

用爽膚水；噴霧式護膚品；身體乳液；非醫用漱口劑；牙膏；口氣清新噴霧；口氣清新片；動物用

化妝品；空氣芳香劑；家用芳香劑；動物用沐浴露（不含藥物的清潔製劑）；柔膚水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132046 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 深圳市泛美貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區蓮花街道新洲路華富大廈2412房 

 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 : 潔膚乳液；洗髮液；香皂；洗手膏；護髮素；洗面乳；浴液；香精油；唇膏；口紅；化妝用棉簽；美

容面膜；染髮劑；化妝品；化妝棉；化妝品；防皺霜；增白霜；保濕乳液；防曬乳液；護手霜；化妝

用爽膚水；噴霧式護膚品；身體乳液；非醫用漱口劑；牙膏；口氣清新噴霧；口氣清新片；動物用

化妝品；空氣芳香劑；家用芳香劑；動物用沐浴露（不含藥物的清潔製劑）；柔膚水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132047 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 深圳市泛美貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區蓮花街道新洲路華富大廈2412房 

 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 : 潔膚乳液；洗髮液；香皂；洗手膏；護髮素；洗面乳；浴液；香精油；唇膏；口紅；化妝用棉簽；美

容面膜；染髮劑；化妝品；化妝棉；化妝品；防皺霜；增白霜；保濕乳液；防曬乳液；護手霜；化妝



3620 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

用爽膚水；噴霧式護膚品；身體乳液；非醫用漱口劑；牙膏；口氣清新噴霧；口氣清新片；動物用

化妝品；空氣芳香劑；家用芳香劑；動物用沐浴露（不含藥物的清潔製劑）；柔膚水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132048 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 深圳市泛美貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區蓮花街道新洲路華富大廈2412房 

 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 : 潔膚乳液；洗髮液；香皂；洗手膏；護髮素；洗面乳；浴液；香精油；唇膏；口紅；化妝用棉簽；美

容面膜；染髮劑；化妝品；化妝棉；化妝品；防皺霜；增白霜；保濕乳液；防曬乳液；護手霜；化妝

用爽膚水；噴霧式護膚品；身體乳液；非醫用漱口劑；牙膏；口氣清新噴霧；口氣清新片；動物用

化妝品；空氣芳香劑；家用芳香劑；動物用沐浴露（不含藥物的清潔製劑）；柔膚水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132061 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 南昌市三為果業有限公司 

 地址 Endereço : 中國江西省南昌市青雲譜區熊坊農民公寓1棟4單元602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 新鮮水果；新鮮葡萄；新鮮桔；新鮮檸檬；新鮮蔬菜；水果渣；樹木；植物種子；活動物；植物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132062 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 南昌市三為果業有限公司 

 地址 Endereço : 中國江西省南昌市青雲譜區熊坊農民公寓1棟4單元602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 市場營銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；為商品和服務的買賣雙方提供在線市

場；進出口代理；廣告宣傳；計算機網絡上的在線廣告；商業管理諮詢；商業調查；為外出客戶

應接電話；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132069 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品；礦物質食品補充劑；亞麻籽膳食補充劑；小麥胚芽膳食補充劑；酵母膳食補充劑；

膳食纖維；蜂王漿膳食補充劑；蜂膠膳食補充劑；酶膳食補充劑；葡萄糖膳食補充劑；卵磷脂

膳食補充劑；藻酸鹽膳食補充劑；酪蛋白膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；營養補充

劑；嬰兒尿褲；防溢乳墊；魚肝油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132070 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；數據處理設備；計算機外圍設備；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟

件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132071 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 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 : 護理器械；外科儀器和器械；健美按摩設備；振動按摩器；體脂監測儀；奶瓶；奶瓶用奶嘴；嬰

兒用安撫奶嘴；醫療器械和儀器。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132072 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用海藻提取物；酸奶；牛奶飲料（以牛奶為主）；乳清；牛奶製品；牛奶替代品；奶昔；蛋白質

牛奶；豆奶；食用油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132073 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 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 : 甜食（糖果）；軟糖（糖果）；糖；糖果；果凍（糖果）；蜂蜜；蜂膠；蜂王漿；燕麥食品；燕麥片；

以穀物為主的零食小吃；人食用小麥胚芽；高蛋白穀物條；穀物棒；穀類製品；大豆粉；以米為

主的零食小吃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132074 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精果汁；無酒精果汁飲料；乳清飲料；果汁；蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；果昔；大豆為主

的飲料（非牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132075 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；廣告宣

傳；通過網站提供商業信息；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；進出口代理；替他人推

銷；市場營銷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132076 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；培訓；組織教育或娛樂競賽；組織文化或教育展覽；電子書籍和雜誌的在線出版；攝影；

娛樂服務；健身俱樂部（健身和體能訓練）；票務代理服務（娛樂）；無線電文娛節目。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132077 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；包裝設計；計算機編程；替他人創建和維護網站；托管計算機站（網站）；網站設計

諮詢；軟件運營服務（SaaS）；通過網站提供計算機技術和編程信息；平面美術設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132078 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 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；醫療服務；保健；理療；美容服務；醫療護理；醫療設備出租；護理院；按摩；醫療診

所服務；療養院。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132079 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品；礦物質食品補充劑；亞麻籽膳食補充劑；小麥胚芽膳食補充劑；酵母膳食補充劑；

膳食纖維；蜂王漿膳食補充劑；蜂膠膳食補充劑；酶膳食補充劑；葡萄糖膳食補充劑；卵磷脂

膳食補充劑；藻酸鹽膳食補充劑；酪蛋白膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；營養補充

劑；嬰兒尿褲；防溢乳墊；魚肝油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132080 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；數據處理設備；計算機外圍設備；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟

件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132081 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 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 : 護理器械；外科儀器和器械；健美按摩設備；振動按摩器；體脂監測儀；奶瓶；奶瓶用奶嘴；嬰

兒用安撫奶嘴；醫療器械和儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132082 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 10 — 7-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3625

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用海藻提取物；酸奶；牛奶飲料（以牛奶為主）；乳清；牛奶製品；牛奶替代品；奶昔；蛋白質

牛奶；豆奶；食用油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132083 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 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 : 甜食（糖果）；軟糖（糖果）；糖；糖果；果凍（糖果）；蜂蜜；蜂膠；蜂王漿；燕麥食品；燕麥片；

以穀物為主的零食小吃；人食用小麥胚芽；高蛋白穀物條；穀物棒；穀類製品；大豆粉；以米為

主的零食小吃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132084 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精果汁；無酒精果汁飲料；乳清飲料；果汁；蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；果昔；大豆為主

的飲料（非牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132085 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；廣告宣

傳；通過網站提供商業信息；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；進出口代理；替他人推

銷；市場營銷。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132086 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；培訓；組織教育或娛樂競賽；組織文化或教育展覽；電子書籍和雜誌的在線出版；攝影；

娛樂服務；健身俱樂部（健身和體能訓練）；票務代理服務（娛樂）；無線電文娛節目。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132087 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；包裝設計；計算機編程；替他人創建和維護網站；托管計算機站（網站）；網站設計

諮詢；軟件運營服務（SaaS）；通過網站提供計算機技術和編程信息；平面美術設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132088 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州雲養邦互聯科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區中山大道89號A棟9層南1-7房 

 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；醫療服務；保健；理療；美容服務；醫療護理；醫療設備出租；護理院；按摩；醫療診

所服務；療養院。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132089 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區幸福大街甲39號1號樓三層303房 

 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；動畫片；平板電腦；C D播放機；便攜式媒體播放器；嬰兒監控器；眼鏡盒；計算機軟件

（已錄製）；光盤；電子出版物（可下載）；計算機程序（可下載軟件）；計算機遊戲軟件；可下

載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；錄像帶USB閃存盤；可下載的計算機

應用軟件；智能手機；電子圖書閱讀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132090 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區幸福大街甲39號1號樓三層303房 

 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；書簽；海報；地圖冊；歌曲集；書籍；地圖；印刷出版物；連環漫畫書；教學材料（儀器除

外）；報紙；期刊；雜誌（期刊）；圖畫；雕版版畫；鑲框或未鑲框的繪畫（圖畫）；文具；書寫工

具；繪畫材料；建築模型。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132091 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區幸福大街甲39號1號樓三層303房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；腰帶；圍巾；睡眠用眼罩；非紙製圍涎；游

泳衣；防水服；連身襯裙；內衣；內褲；包頭巾；圍脖；背帶；睡衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132092 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區幸福大街甲39號1號樓三層303房 

 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 : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；滑梯（玩具）；玩具；積木（玩具）；棋盤遊戲器具；體育活動用球；鍛煉身

體器械；體育活動器械；拼圖玩具；游泳池（娛樂用品）；高爾夫球手套；輪滑鞋；聖誕樹用裝飾

品（照明用物品和糖果除外）；釣魚用具；玩具娃娃；玩具小塑像；嬰兒健身架；玩具車；玩具機

器人。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132093 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區幸福大街甲39號1號樓三層303房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 無線電廣播；電視播放；無線廣播；信息傳送；電報通訊；電傳業務；計算機終端通訊；計算機

輔助信息和圖像傳送；視頻點播傳輸；光纖通訊；電子公告牌服務（通訊服務）；提供與全球計

算機網絡的電訊聯接服務；電話會議服務；為電話購物提供電訊渠道；提供互聯網聊天室；語

音郵件服務；在線賀卡傳送；數字文件傳送；視頻會議服務；提供在線論壇。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132094 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 北京凱聲文化傳媒有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區幸福大街甲39號1號樓三層303房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在計算機網絡上提供在線遊戲；出借書籍的圖書館；流動圖書館；文字出版（廣告宣傳材料除

外）；書籍出版；在線電子書籍和雜誌的出版；提供在線電子出版物（非下載）；演出；廣播和

電視節目製作；配音；提供在線音樂（非下載）；提供在線錄像（非下載）；遊樂園；俱樂部服務

（娛樂或教育）；提供博物館設施（表演、展覽）；教育；培訓；幼兒園；家教服務；組織教育或

娛樂競賽；  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132095 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 佛山市順德區法帕尼食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區大良街道辦事處近良居委會南國東路2號卓越大廈305之三 

 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；餐館；自助餐館；快餐館；日式料理餐廳；飯店；預訂臨時

住所。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132096 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東鋁遊家科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區桂城街道燈湖西路20號保利水城6棟33舖之一33C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工普通金屬；鋁；普通金屬合金；鋁箔；金屬管；金屬片和金屬板；金屬套筒（金

屬製品）；可移動金屬建築物；金屬製簡易小屋；金屬柵欄；金屬建築材料；金屬窗；建築用金

屬附件；建築用金屬框架；普通金屬線；金屬螺絲；門用金屬附件；傢俱用金屬附件；五金器

具；纜繩和管道用金屬夾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132097 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東鋁遊家科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區桂城街道燈湖西路20號保利水城6棟33舖之一33C 

 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；戶外廣告；計算機網絡上的在線廣告；工商管理輔助；商業管理和組織諮詢；組織商業或

廣告展覽；特許經營的商業管理；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；為第三方

進行商業貿易的談判和締約；通過網站提供商業信息；進出口代理；替他人採購（替其他企業

購買商品或服務）；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；市場營銷；人事管理諮詢；會計；

替他人預訂電訊服務；將信息編入計算機數據庫；為推銷優化搜索引擎；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132098 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東鋁遊家科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區桂城街道燈湖西路20號保利水城6棟33舖之一33C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；替他人研究和開發新產品；環境保護領域的研究；工程學；機械研究；節能領域的諮

詢；科學研究；質量控制；地質勘測；化學分析；材料測試；生物學研究；包裝設計；造型（工業
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品外觀設計）；建築學服務；室內設計；替他人創建和維護網站；通過網站提供計算機技術和

編程信息；軟件運營服務[SaaS] ；藝術品鑒定 。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132099 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東鋁遊家科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區桂城街道燈湖西路20號保利水城6棟33舖之一33C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工普通金屬；鋁；普通金屬合金；鋁箔；金屬管；金屬片和金屬板；金屬套筒（金

屬製品）；可移動金屬建築物；金屬製簡易小屋；金屬柵欄；金屬建築材料；金屬窗；建築用金

屬附件；建築用金屬框架；普通金屬線；金屬螺絲；門用金屬附件；傢俱用金屬附件；五金器

具；纜繩和管道用金屬夾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132100 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東鋁遊家科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區桂城街道燈湖西路20號保利水城6棟33舖之一33C 

 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；戶外廣告；計算機網絡上的在線廣告；工商管理輔助；商業管理和組織諮詢；組織商業或

廣告展覽；特許經營的商業管理；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；為第三方

進行商業貿易的談判和締約；通過網站提供商業信息；進出口代理；替他人採購（替其他企業

購買商品或服務）；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；市場營銷；人事管理諮詢；會計；

替他人預訂電訊服務；將信息編入計算機數據庫；為推銷優化搜索引擎；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132101 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東鋁遊家科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區桂城街道燈湖西路20號保利水城6棟33舖之一33C 

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

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；替他人研究和開發新產品；環境保護領域的研究；工程學；機械研究；節能領域的諮

詢；科學研究；質量控制；地質勘測；化學分析；材料測試；生物學研究；包裝設計；造型（工業

品外觀設計）；建築學服務；室內設計；替他人創建和維護網站；通過網站提供計算機技術和

編程信息；軟件運營服務[SaaS]；藝術品鑒定 。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132102 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東鋁遊家科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區桂城街道燈湖西路20號保利水城6棟33舖之一33C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工普通金屬；鋁；普通金屬合金；鋁箔；金屬管；金屬片和金屬板；金屬套筒（金

屬製品）；可移動金屬建築物；金屬製簡易小屋；金屬柵欄；金屬建築材料；金屬窗；建築用金

屬附件；建築用金屬框架；普通金屬線；金屬螺絲；門用金屬附件；傢俱用金屬附件；五金器

具；纜繩和管道用金屬夾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132103 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東鋁遊家科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區桂城街道燈湖西路20號保利水城6棟33舖之一33C 

 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；戶外廣告；計算機網絡上的在線廣告；工商管理輔助；商業管理和組織諮詢；組織商業或

廣告展覽；特許經營的商業管理；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；為第三方

進行商業貿易的談判和締約；通過網站提供商業信息；進出口代理；替他人採購（替其他企業

購買商品或服務）；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；市場營銷；人事管理諮詢；會計；

替他人預訂電訊服務；將信息編入計算機數據庫；為推銷優化搜索引擎；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132104 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東鋁遊家科技有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區桂城街道燈湖西路20號保利水城6棟33舖之一33C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；替他人研究和開發新產品；環境保護領域的研究；工程學；機械研究；節能領域的諮

詢；科學研究；質量控制；地質勘測；化學分析；材料測試；生物學研究；包裝設計；造型（工業

品外觀設計）；建築學服務；室內設計；替他人創建和維護網站；通過網站提供計算機技術和

編程信息；軟件運營服務[SaaS]； 藝術品鑒定 。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132118 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : GOTICO LTD

 地址 Endereço : Room 1008B-9, 10/F., Conic Investment Building, 13 Hok Yuen Street, Hung Hom, 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 : Rebuçados (candy), chocolate, produtos de chocolate, aperitivos, artigos de confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132121 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : 翁木強 

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街濠景花園25棟7樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 出版服務，網上新聞（傳媒）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/132124 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : TEPPAN International Enterprise Corporation

 地址 Endereço : 1F., No. 18, Ln. 73, Sec. 2, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 10356, Taiwan, Chi-

na
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；奶茶；糕餅；三明治；土司；漢堡；派餅；麵包；蛋糕。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黑色及黃赭色。 

[210] 編號 N.º : N/132125 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : TEPPAN International Enterprise Corporation

 地址 Endereço : 1F., No. 18, Ln. 73, Sec. 2, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 10356, Taiwan, Chi-

na

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；飲食店；小吃店；冷熱飲料店；提供餐飲服務；備辦餐飲；備辦宴席之服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黑色及黃赭色。 

[210] 編號 N.º : N/132126 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : TEPPAN International Enterprise Corporation

 地址 Endereço : 1F., No. 18, Ln. 73, Sec. 2, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 10356, Taiwan, Chi-

na

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；奶茶；糕餅；三明治；土司；漢堡；派餅；麵包；蛋糕。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黑色及黃赭色。 

[210] 編號 N.º : N/132127 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : TEPPAN International Enterprise Corporation

 地址 Endereço : 1F., No. 18, Ln. 73, Sec. 2, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 10356, Taiwan, Chi-

na

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

[511] 服務 Serviços : 餐廳；飲食店；小吃店；冷熱飲料店；提供餐飲服務；備辦餐飲；備辦宴席之服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黑色及黃赭色。 

[210] 編號 N.º : N/132128 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 同方威視技術股份有限公司

   NUCTECH COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區雙清路清華大學同方大廈A 座2 層

   2nd Floor, Block A, TongFang Building, Shuangqinglu, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Detectores (na classe 9); aceleradores de partículas; ciclotrões; instrumentos de raios ató-

micos; detectores metálicos para fins industriais e militares; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e instalações para produção de raios-x, sem ser para fins médi-

cos; dispositivos de raios-x para inspecção de conteúdos em bagagens de mão e bagagens 

de porão; dispositivos de raios-x para inspecção de contentores e veículos; dispositivos de 

protecção contra raios-x, sem ser para fins médicos; aparelhos de processamento de dados; 

software de computador, gravados; cartões (cartões inteligentes) de circuitos integrados; 

programas de computador (software descarregável); sistemas de armazenamento de ima-

gens; sistemas de processamento de imagens; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; alarmes; dispositivos de detecção para segurança de bagagens; 

dispositivos de detecção automática para segurança contra explosivos; dispositivos de 

detecção de radiações; detectores metálicos; detectores de armas; sensores; aparelhos de 

inspeção laminográfica de raios X, sem ser para uso médico; aparelhos para digitalização 

(aparelhos para processamento de dados); instrumentos electrónicos para digitalização de 

imagens; programas para digitalizadores; digitalizadores raios-x e visualizadores, sem ser 

para uso médico; dispositivos electrónicos de monitorização; câmaras de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132129 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 同方威視技術股份有限公司

   NUCTECH COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區雙清路清華大學同方大廈A 座2 層

   2nd Floor, Block A, TongFang Building, Shuangqinglu, Haidian District, Beijing, China

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

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Detectores (na classe 9); aceleradores de partículas; ciclotrões; instrumentos de raios ató-

micos; detectores metálicos para fins industriais e militares; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e instalações para produção de raios-x, sem ser para fins médi-

cos; dispositivos de raios-x para inspecção de conteúdos em bagagens de mão e bagagens 

de porão; dispositivos de raios-x para inspecção de contentores e veículos; dispositivos de 

protecção contra raios-x, sem ser para fins médicos; aparelhos de processamento de dados; 

software de computador, gravados; cartões (cartões inteligentes) de circuitos integrados; 

programas de computador (software descarregável); sistemas de armazenamento de ima-

gens; sistemas de processamento de imagens; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; alarmes; dispositivos de detecção para segurança de bagagens; 

dispositivos de detecção automática para segurança contra explosivos; dispositivos de 

detecção de radiações; detectores metálicos; detectores de armas; sensores; aparelhos de 

inspeção laminográfica de raios X, sem ser para uso médico; aparelhos para digitalização 

(aparelhos para processamento de dados); instrumentos electrónicos para digitalização de 

imagens; programas para digitalizadores; digitalizadores raios-x e visualizadores, sem ser 

para uso médico; dispositivos electrónicos de monitorização; câmaras de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132151 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 顧從敏 

 地址 Endereço : 中國貴州省黔東南苗族侗族自治州從江縣丙妹鎮新城路76號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；香精油；牙膏；香木；動物用化妝品；空氣芳香劑；去污劑；研磨材料；擦鞋膏；洗髮

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132152 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 廣州市泰麗乳膠貿易進出口有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區環市中路205號自編B1201 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；墊枕；枕頭；磁療枕；室內百葉簾；傢俱門；草（編織原料）；未加工或半加工角、牙、介製

品；鏡子（玻璃鏡）；寵物靠墊。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132157 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : Christoph Geskes

 地址 Endereço : Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Prestação de cuidados em regime ambulatório; serviços de aromaterapia; cirurgia arbórea; 

consultadoria farmacêutica; serviços de estações termais/spa; banhos públicos com fins 

higiénicos; serviços de hospícios; serviços de sauna; serviços de solário; cuidados para ani-

mais; serviços de banhos turcos; serviços de arquitectura paisagista; serviços de medicina 

alternativa; serviços de bancos de sangue; serviços de parteira; serviços de clínicas de saú-

de; serviços farmacêuticos; serviços médicos; colheita e conservação de sangue humano; 

quiroprática [quiropatia]; serviços de arranjos florais; cabeleireiros; jardinagem paisagísti-

ca; serviços prestados por jardineiros; serviços prestados por naturopatas; serviços de hos-

pitais; serviços de terapia da fala; serviços de laboratórios médicos [excepto para pesquisas 

científicas]; serviços de oculista; serviços de psicólogos; serviços de cuidados de saúde; 

serviços de saúde animal; medicina dentária; serviços de aquicultura; serviços de viveiros 

de plantas; casas de convalescença e de repouso; serviços de centros de saúde; clínicas mé-

dicas; serviços de clínicas médicas [ambulatórios]; serviços de sanatórios; salões de beleza; 

serviços de visagistas; pulverização aérea e terrestre de fertilizantes e outros produtos 

químicos para uso agrícola; exames médicos e clínicos; massagistas; realização de terapias; 

serviços de reabilitação/desintoxicação de toxicodependentes; orientação em matéria de 

nutrição; jardinagem; horticultura; aconselhamento em saúde; manutenção de espaços ver-

des e relvados domésticos; depilação a cera; serviços de implante de cabelo; serviços de fer-

tilização/fecundação in vitro; serviços de ortodontia; enfermagem; confecção de grinaldas 

[arte floral]; serviços de inseminação artificial; design paisagístico; serviços de manicure; 

consultas médicas; plantação de árvores para fins de compensação de carbono; fisioterapia; 

cirurgia cosmética e plástica; acompanhamento psicossocial; manutenção de relvados; ex-

termínio de animais nocivos à agricultura; cuidados de enfermagem para idosos; serviços 

de tatuagens; serviços de tele-medicina; cuidados terapêuticos e assistência médica; servi-

ços de terapia; serviços de tratamento e beleza animal; criação de animais; eliminação de 

ervas daninhas; aluguer de material para exploração agrícola; aluguer de aparelhos médi-

cos; aluguer de equipamentos médicos; aluguer de instalações sanitárias; preparação de 

receitas em farmácias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132158 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : Christoph Geskes

 地址 Endereço : Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Processamento de operações financeiras efectuadas com cartões de crédito; emissão de 

cartões de débito; emissão de ordens de pagamento de valores; emissão de cartões de cré-
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dito; emissão de cheques de viagem; serviços bancários; serviços bancários sob a forma de 

serviços bancários on-line; empréstimos sobre penhores; empréstimo de títulos; forneci-

mento de informações financeiras através de um website; cotações na bolsa; operações de 

compensação [câmbio]; corretagem de créditos de carbono; depósito de valores; serviços 

atuariais; serviços prestados por entidades responsáveis pela execução de obras, nomeada-

mente preparação financeira de projectos de construções; serviços de corretagem de acções 

da bolsa de valores; serviços de corretores imobiliários e agências de seguros; corretagem; 

corretagem de acções e obrigações; serviços de caixas de pagamento de reformas; poupan-

ça [economias]; serviços de fundo de previdência; corretagem de valores mobiliários; servi-

ços de agências de cobrança de dívidas; cobrança de alugueres; transferência electrónica de 

fundos; consultadoria financeira relacionada com projectos de utilização comercial de imó-

veis; registo, realização e garantia de operações a prazo para terceiros; avaliações fiscais; 

informações em seguros; informação financeira; fomento comercial; subscrição de seguros 

contra incêndios; análise financeira; consultoria financeira; patrocínio financeiro; financia-

mento da investigação e educação; financiamento de programas científicos; financiamento 

da medicina; avaliação financeira da madeira na árvore; avaliação financeira de lã; avalia-

ções financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; apoio financeiro; serviços de financiamento; 

consultadoria financeira (consultadoria em matéria de empréstimos); administração de 

imóveis; troca de moeda e serviços de câmbio; serviços de liquidação de negócios [assuntos 

financeiros]; pagamentos por conta [prestações]; seguros para responsabilidade civil contra 

terceiros; gestão de bens imobiliários; serviços de agências imobiliárias; subscrição de se-

guros de responsabilidade civil; gestão de imóveis; administração, mediação, arrendamento 

e aluguer de imóveis; seguros de recheio; serviços de investimento; seguros de veículos 

motorizados; seguro de saúde; serviços de agências de crédito; serviços de financiamento 

aluguer-compra [leasing]; subscrição de seguros de vida; serviços bancários relacionados 

com hipotecas; operações de fusão e aquisição, nomeadamente consultadoria financeira 

em matéria de compra e venda de empresas, bem como de participações sociais; avaliação 

numismática; serviços bancários on-line; organização de financiamento para projectos de 

construção; resseguros; seguros de protecção jurídica; seguros para despesas legais; organi-

zação de colectas; colectas de beneficência; avaliação de selos; avaliação de joalharia; ava-

liação de antiguidades; estimativas imobiliárias [avaliações]; avaliação de objectos de arte; 

estimativa dos custos de reparação [peritagens]; verificação de cheques; aconselhamento 

em matéria de endividamento; consultadoria em seguros; serviços técnicos de seguros para 

seguros de todos os tipos; subscrição de seguros marítimos; garantias [cauções]; subscrição 

de seguros contra acidentes; empréstimos [finanças]; aluguer de escritórios [imobiliário]; 

aluguer de apartamentos; constituição de capitais; corretagem de seguros e resseguros; 

administração financeira; serviços fiduciários; aluguer de bens imobiliários; aluguer de 

explorações agrícolas; consultadoria em seguros; serviços de depósitos em cofresfortes; 

serviços de agências de alojamento temporário [apartamentos]; corretagem alfandegária; 

serviços de actuariado para seguros e resseguros; administração de seguros e resseguros; 

processamento de indemnizações de seguros e resseguros; consultadoria no domínio da 

subscrição de seguros e de resseguros; consultadoria no domínio de seguros de bens imó-

veis, seguros de responsabilidade civil, resseguros, seguros para despesas legais, apólices 

de resseguros, seguros de vida, seguros contra incêndios, seguros contra acidentes e segu-

ros de saúde, e no domínio da administração de indemnizações de seguros e resseguros; 

serviços de seguros no âmbito da subscrição de seguros e de resseguros; serviços de infor-

mações de seguros e resseguros.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132159 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : Christoph Geskes

 地址 Endereço : Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; actualização de do-

cumentação publicitárias; agências de emprego de trabalho temporário; análise do preço e 

custo; inquéritos de negócios comerciais; consultadoria em organização e direcção de negó-

cios; consultadoria para direcção de negócios comerciais; consultadoria para recursos hu-

manos; fornecimento de informações comerciais através de um website; serviços de forne-

cimento para terceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas]; serviços de 

agências de importação e exportação; consultoria empresarial; serviços de gestão de pro-

jectos comerciais para projectos de construção; serviços de contabilidade; gestão de fichei-

ros informáticos; serviços de agências de publicidade; serviços de leilões; serviços de sublo-

cação para empresas; serviços de venda a retalho ou a grosso de produtos farmacêuticos, 

veterinários, sanitários, bem como de produtos medicinais; serviços de venda a retalho, 

também prestados através da Internet e através de canais de televendas, bem como por ca-

tálogos de encomenda postal, nas seguintes áreas: produtos químicos, tintas, produtos de 

drogaria, cosméticos e artigos para uso doméstico, combustíveis e propulsores, produtos de 

saúde, maquinaria, ferramentas e artigos metálicos, artigos de construção, produtos de bri-

colage e de jardim, artigos para hobbies e artigos para trabalhos manuais, produtos eléctri-

cos e electrónicos, suportes de som e suportes de dados, instalações sanitárias, veículos e 

acessórios de veículos, fogos de artifício, relógios, relojoaria e joalharia, instrumentos de 

música, material impresso, produtos de papel e artigos de papelaria, artigos de escritório, 

artigos de maleiro e selaria, mobiliário e artigos de decoração, tendas, toldos, artigos de 

vestuário, sapatos e produtos têxteis, brinquedos, artigos de desporto, alimentos e bebidas, 

produtos agrícolas, produtos hortícolas e produtos florestais, produtos de tabaco e outros 

produtos de consumo; consultadoria profissional em negócios comerciais referente a pro-

jectos de utilização comercial de imóveis; investigações em negócios comerciais; compila-

ção de estatísticas; serviços de facturação (trabalhos de escritório); pareceres de gestão em-

presarial; fornecimento de informações de negócios; elaboração de extractos de conta; ela-

boração de declarações fiscais; previsões económicas; prestação de informações e aconse-

lhamento de consumidores em matéria de comércio e negócios [conselhos aos consumido-

res]; prestação de informações comerciais e de negócios; facturação; publicidade pela tele-

visão; reprodução por heliografia; serviços de promoção relacionados com investigação e 

educação; direcção profissional dos negócios artísticos; gestão comercial para serviços de 

freelance; gestão empresarial de desportistas; gestão hoteleira para terceiros; serviços de 

venda por grosso, também através da Internet ou por catálogos de encomenda postal, nas 

seguintes áreas: produtos químicos, tintas, produtos de drogaria, cosméticos e artigos para 

uso doméstico, combustíveis e propulsores, produtos de saúde, maquinaria, ferramentas e 

artigos metálicos, artigos de construção, produtos de bricolage e de jardim, artigos para 

hobbies e artigos para trabalhos manuais, produtos eléctricos e electrónicos, suportes de 

som e suportes de dados, instalações sanitárias, veículos e acessórios de veículos, fogos de 

artifício, relógios, relojoaria e joalharia, instrumentos de música, material impresso, produ-

tos de papel e artigos de papelaria, artigos de escritório, artigos de maleiro e selaria, mobi-

liário e artigos de decoração, tendas, toldos, artigos de vestuário, sapatos e produtos têx-

teis, brinquedos, artigos de desporto, alimentos e bebidas, produtos agrícolas, produtos 

hortícolas e produtos florestais, produtos de tabaco e outros produtos de consumo; publica-

ção de texto publicitários; assistência na direcção de empresas comerciais ou industriais; 
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informações comerciais; administração comercial de licenças de produtos e serviços de ter-

ceiros; angariação e manutenção de clientes através de publicidade ao domicílio (“mai-

ling”); serviços de paginação [layout] para fins publicitários; preparação de folhas de paga-

mento; serviços de modelos para fins publicitários ou de promoção de vendas; marketing; 

pesquisa [investigação] de mercado; estudo de mercados; sondagem de opinião; pesquisas 

de informações em ficheiros informáticos [para terceiros]; pesquisas comerciais; serviços 

de relações públicas (relações públicas); publicidade em linha em redes informáticas; opti-

mização de tráfego de websites; optimização de motores de busca; organização e realização 

de actividades publicitárias; organização e realização de desfiles de moda para fins de pu-

blicidade e de promoção de vendas; organização de exposições e feiras comerciais com fins 

comerciais e promocionais; organização de desfiles de moda para fins publicitários; consul-

tadoria organizacional em matéria de negócios comerciais; serviços de consultadoria em 

matéria de organização empresarial; gestão organizacional de projectos na área da infor-

mática; serviços de outsourcing [assistência em negócios comerciais]; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); agências de emprego; recrutamento de pessoal; selecção de 

pessoal por meio de testes psicotécnicos; locação de mão-de-obra; afixação de cartazes; 

planeamento e monitorização do desenvolvimento de empresas do ponto de vista organiza-

cional; planeamento de acções publicitárias; assistência na direcção de negócios; apresenta-

ção de companhias através da Internet e de outros meios de comunicação; apresentação de 

produtos em meios de comunicação, para fins de comércio retalhista; serviços de compara-

ção de preços; produção de filmes publicitários; publicação de produtos de impressão, tam-

bém em formato electrónico, para fins publicitários; publicação de catálogos de venda por 

correspondência; publicidade radiofónica; serviços de revista de imprensa; decoração de 

montras; tratamento de texto; serviços de dactilografia; serviços de secretariado; angaria-

ção de patrocínios; publicidade, incluindo promoção de produtos e serviços de terceiros 

mediante acordos de patrocínio; estenografia; sistematização de dados numa base de dados 

informática; serviços de resposta telefónica [para assinantes ausentes]; cálculo e facturação 

de custos telefónicos; serviços de telemarketing; transcrição de comunicações; agências de 

emprego de trabalho temporal; serviços de consultadoria e assessoria empresarial; organi-

zação de feiras com fins comerciais ou de publicidade; serviços de assessoria para consumi-

dores; difusão de anúncios publicitários; redacção de textos publicitários; promoção de 

vendas [para terceiros]; aluguer de máquinas e aparelhos de escritório; aluguer de fotoco-

piadoras; aluguer de distribuidores automáticos; aluguer de stands de vendas; aluguer de 

espaços publicitários; aluguer de espaços publicitários na Internet; aluguer de material pu-

blicitário; aluguer de tempo de publicidade em meios de comunicação; mediação e conclu-

são de transacções comerciais para terceiros; subscrição de serviços de telecomunicação 

para terceiros; mediação de endereços para fins de publicidade; mediação de contactos co-

merciais, incluindo através da Internet; mediação de negócios comerciais para terceiros, 

também através de comércio electrónico; fornecimento de informações em matéria de con-

tactos comerciais; mediação de contratos relativos a radiocomunicações móveis para tercei-

ros; preparação de contratos de compra e venda de mercadorias para outros; preparação de 

contratos de prestação de serviços para outros; mediação de contratos (produtos e serviços)

com fornecedores de energia eléctrica; preparação de contratos publicitários para outros; 

mediação de pessoal temporário; mediação de assinaturas de jornais para terceiros; servi-

ços de intermediação comercial; publicidade por correspondência; distribuição de amos-

tras; distribuição de material publicitário [folhetos, prospectos, impressos, amostras]; difu-

são de anúncios publicitários; reprodução de documentos; processamento administrativo 

de ordens de compra; demonstração de produtos com fins publicitários; apresentação de 

produtos e serviços; publicidade para terceiros na Internet; avaliações em negócios comer-

ciais; auditorias de empresas; compilação de informação numa base de dados informática; 
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agrupamento, em proveito de terceiros, de produtos (com excepção do transporte dos mes-

mos), permitindo aos clientes ver e comprar adequadamente esses produtos; consultoria 

empresarial em matéria de organização, gestão de pessoal e estudos sobre a gestão de ne-

gócios comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132203 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 廣東東鵬控股股份有限公司

   GUANGDONG DONGPENG HOLDINGS COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國廣東省清遠市高新技術開發區陶瓷工業城內

   Town Of Ceramic Industry, High-Technology Development District, Qingyuan City, 

Guangdong Province, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 蒸汽浴裝置；澡盆；坐浴浴盆；沐浴用設備；浴室裝置；抽水馬桶；沐浴器；盥洗池（衛生設備部

件）；水箱液面控制閥；衛生器械和設備；衛生間用手乾燥器；坐便器；馬桶座圈；沖水裝置；桑

拿浴設備；淋浴隔間；洗滌槽；蒸臉器具（蒸汽浴）；小便池（衛生設施）；水按摩洗浴設備；水

管龍頭；衛生設備用水管；壓力水箱；龍頭；進水裝置；照明器械及裝置；冷卻裝置和機器；空

氣調節裝置；頭髮乾燥器；水加熱器（儀器）；供水設備；水淨化設備和機器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132204 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 廣東東鵬控股股份有限公司

   GUANGDONG DONGPENG HOLDINGS COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國廣東省清遠市高新技術開發區陶瓷工業城內

   Town Of Ceramic Industry, High-Technology Development District, Qingyuan City, 

Guangdong Province, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 屋面瓦；磚；建築用嵌磚；非金屬磚瓦；建築用非金屬磚瓦；非金屬地板磚；非金屬磚地板；玻

形瓦；建築用非金屬牆磚；建築用木材；鋪地木板；膠合木板；拼花地板條；木地板條；建築石

料；大理石；人造石；石膏；水泥；混凝土建築構件；非金屬耐火建築材料；瀝青；非金屬建築材

料；非金屬地板；非金屬建築物；建築玻璃；塗層（建築材料）；製磚用粘合料；石頭、混凝土或

大理石藝術品；非金屬紀念碑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132205 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St., Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計

算機應軟件；手機應用軟件；手機及行動裝置遊戲軟件；計算機遊戲軟件；動畫片；虛擬現實遊

戲軟件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132206 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育或娛樂競賽；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；娛樂；娛樂信

息（消遣）；在流動網路上提供線上遊戲；在計算機網路上提供在線遊戲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132207 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計

算機應用軟件；手機應用軟件；手機及行動裝置遊戲軟件；計算機遊戲軟件；動畫片；虛擬現實

遊戲軟件；USB閃存盤；鼠標墊；電腦存儲裝置；移動電源（可充電電池）；揚聲器音箱；穿戴

式行動追蹤器；智能手機用殼；耳機；自拍杆（手持單腳架）；眼鏡。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132208 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手鐲（首飾）；鏈（首飾）；項鍊（首飾）；戒指（首飾）；耳環；貴重金屬徽章；鑰匙鏈（帶小飾物

或短鏈飾物的扣環）；鑰匙圈（帶小飾物或短鏈飾物的扣環）；鐘；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132209 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙巾；紙或紙板制看板；日曆；筆記本；貼紙（文具）；海報；雜誌（期刊）；圖畫；郵票；資料夾

（文具）；書寫工具；文具用膠帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132210 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包；卡片盒（皮夾子）；背包；錢包（錢夾）；手提包；行李箱；鑰匙包；護照夾（皮夾）；名片

夾；傘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132211 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED
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 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；鏡子（玻璃鏡）；手持鏡子（化妝鏡）；個人用扇（非電動）；木、蠟、石膏或塑膠像；可充

氣廣告物；嬰兒床欄用防撞條（非床用織品）；墊枕；枕頭；室內百葉簾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132212 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯、餐具（刀、叉、匙除外）；水壺；飯盒；玻璃杯（容器）；瓷、陶瓷、陶土或玻璃藝術品；紙巾

盒；梳；保溫瓶；化妝用具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132213 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 織物；氈；紡織品毛巾；紡織品手帕；床罩；被子；床單和枕套；紡織品制杯盤墊；門簾；紡織品

製或塑膠製旗幟。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132214 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；T恤衫；睡衣；化裝舞會用服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；腰

帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132215 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 發帶；刺繡品；衣服裝飾品；小飾物（非首飾、非鑰匙圈、非鑰匙鏈用）；臂章；胸針（服裝配

件）；頭髮裝飾品；別針（非首飾）；非貴重金屬製佩戴徽章；裝飾徽章（扣）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132216 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；自動和投幣啟動的遊戲機；帶有液晶顯示幕的可攜式遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；

遊戲器具；遊戲用籌碼；玩具；室內遊戲玩具；棋盤遊戲器具；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和

糖果除外）；木偶；玩具娃娃；長毛絨玩具；玩具小塑像。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132217 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 廣告；計算機網絡上的在線廣告；點擊付費廣告；廣告片製作；廣告策劃；組織商業或廣告展

覽；通過網站提供商業信息；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；表演藝術

家經紀；計算機數據庫中升級和維護數據。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132218 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；信息傳送；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；電子郵件傳輸；電信信

息；提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供互聯網聊天室；提供在線論壇；視頻點播傳輸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132219 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育或娛樂競賽；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；娛樂；娛樂信

息（消遣）；在流動網路上提供線上遊戲；在計算機網路上提供在線遊戲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132220 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機系統設計；計算機軟件安裝；計算機程

序和數據的數據轉換（非有形轉換）；提供互聯網搜索引擎；計算機遊戲軟件的設計和開發；

虛擬現實軟件的設計和開發；手機應用軟件的設計和開發。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132221 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 北京善义善美科技有限公司

   BEIJING SHANYI SHANMEI TECHNOLOGY CO.,LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街1號院6號樓4層431

   Room 431, 4Th Floor, Building No.6 Courtyard No.1, Shangdi 10Th Street, Haidian Dis-

trict, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的手機應用軟件；行車記錄儀；計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機程

序（可下載軟件）；全球定位系統（GPS）設備；閃光信號燈；可攜式媒體播放器；運載工具用自

動轉向裝置；報警器；移動電源（可充電電池）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132222 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 北京善义善美科技有限公司

   BEIJING SHANYI SHANMEI TECHNOLOGY CO.,LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街1號院6號樓4層431

   Room 431, 4Th Floor, Building No.6 Courtyard No.1, Shangdi 10Th Street, Haidian Dis-

trict, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告；替他人推銷；通過網站

提供商業信息；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；人員招收；計算機數據庫信息系統化；

進出口代理；商業管理諮詢；通過互聯網提供二手車經紀買賣服務；通過手機應用軟件提供二

手車經紀買賣服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132223 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 北京善义善美科技有限公司

   BEIJING SHANYI SHANMEI TECHNOLOGY CO.,LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街1號院6號樓4層431

   Room 431, 4Th Floor, Building No.6 Courtyard No.1, Shangdi 10Th Street, Haidian Dis-

trict, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；基金投資；通過網站提供金融資訊；經紀；擔保；信託；典當；融資服務；募集慈善基

金；藝術品估價。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132224 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 北京善义善美科技有限公司

   BEIJING SHANYI SHANMEI TECHNOLOGY CO.,LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街1號院6號樓4層431

   Room 431, 4Th Floor, Building No.6 Courtyard No.1, Shangdi 10Th Street, Haidian Dis-

trict, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 車輛性能檢測；技術研究；品質檢測；節能領域的諮詢；手機解鎖；計算機軟件設計；計算機軟

件更新；工業品外觀設計；室內裝飾設計；計算機硬件設計和開發諮詢；地圖繪製服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132225 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 北京善义善美科技有限公司

   BEIJING SHANYI SHANMEI TECHNOLOGY CO.,LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街1號院6號樓4層431

   Room 431, 4Th Floor, Building No.6 Courtyard No.1, Shangdi 10Th Street, Haidian Dis-

trict, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的手機應用軟件；行車記錄儀；計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機程

序（可下載軟件）；全球定位系統（GPS）設備；閃光信號燈；可攜式媒體播放器；運載工具用自

動轉向裝置；報警器；移動電源（可充電電池）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132226 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 北京善义善美科技有限公司

   BEIJING SHANYI SHANMEI TECHNOLOGY CO.,LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街1號院6號樓4層431

   Room 431, 4Th Floor, Building No.6 Courtyard No.1, Shangdi 10Th Street, Haidian Dis-

trict, Beijing, China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告；替他人推銷；通過網站

提供商業信息；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；人員招收；計算機數據庫信息系統化；

進出口代理；商業管理諮詢；通過互聯網提供二手車經紀買賣服務；通過手機應用軟件提供二

手車經紀買賣服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132227 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 北京善义善美科技有限公司

   BEIJING SHANYI SHANMEI TECHNOLOGY CO.,LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街1號院6號樓4層431

   Room 431, 4Th Floor, Building No.6 Courtyard No.1, Shangdi 10Th Street, Haidian Dis-

trict, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；基金投資；通過網站提供金融資訊；經紀；擔保；信託；典當；融資服務；募集慈善基

金；藝術品估價。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132228 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 北京善义善美科技有限公司

   BEIJING SHANYI SHANMEI TECHNOLOGY CO.,LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地十街1號院6號樓4層431

   Room 431, 4Th Floor, Building No.6 Courtyard No.1, Shangdi 10Th Street, Haidian Dis-

trict, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 車輛性能檢測；技術研究；品質檢測；節能領域的諮詢；手機解鎖；計算機軟件設計；計算機軟

件更新；工業品外觀設計；室內裝飾設計；計算機硬件設計和開發諮詢；地圖繪製服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132229 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳華商晟寶投資發展有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區東門街道深南東路2010號奧康德大廈六樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；珠寶首飾；項鏈（首飾）；手鐲（首飾）；金剛石；戒指（首

飾）；鐘；手錶；小飾物（首飾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132230 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳華商晟寶投資發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區東門街道深南東路2010號奧康德大廈六樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；防水服；鞋；帽；腰帶；圍巾；游泳衣；成品衣；襪。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132231 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 北京大米科技有限公司

   BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京巿海西區四環北路158號1幢9層9071號

   Room 9071, Floor 9, Buiding 1, No. 158 West Fourth RIng North Road, Haidian District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；卡紙板；手冊；印刷出版物；期刊；宣傳畫；包裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋）；文具書寫材

料；教學材料（儀器除外）；複印紙（文具）；紙巾；印刷品；書裝訂材料；墨水；文具用膠帶；直

角尺；繪畫材料；色帶；建築模型。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132232 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 北京大米科技有限公司

   BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京巿海西區四環北路158號1幢9層9071號
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   Room 9071, Floor 9, Buiding 1, No. 158 West Fourth RIng North Road, Haidian District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；通過網站提供商業信息；為商品和服務的買賣雙方提供在線巿場；巿場營銷；人事管理諮

詢；商業企遷移；網站流量優化；審計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售

或批發服務；計算機網絡上的在線廣告；商業管理和組織諮詢；特許經營的商業管理；提供商

業和商務聯信息；替他人推銷；電話巿場營銷；自由職業者的商業管理；將信息編入計算機數

據庫；在計算機數據庫中更新和維護數據；預約安排服務（辦公事務）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132233 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 北京大米科技有限公司

   BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京巿海西區四環北路158號1幢9層9071號

   Room 9071, Floor 9, Buiding 1, No. 158 West Fourth RIng North Road, Haidian District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 無線廣播；信息傳送；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；提供全球計算機網絡用戶

接入服務（服務商）；電子郵件傳輸；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；視頻會議服務；

提供在線論壇；全球計算機網絡訪問時間出租；電子公告牌服務（通訊服務）；提供互聯絡聯天

室；提供數據庫接入服務；數字文件傳送；視頻點播傳輸；數據流傳輸；電話會議服務；在線賀

卡傳送；語音郵件服務；無線電通訊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132234 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 寧波利洋窗飾股份有限公司

   NINGBO LIYANG CURTAIN COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國浙江省寧波巿鄭州經濟開發區啟航北路418號

   No. 418 Qihang North Road, Yinzhou Economical Development Zone, Ningbo, Zhejiang, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 窗簾杆；窗簾環；窗用非金屬附件；支架（傢俱）；傢俱非金屬部件；木製編織百葉窗（傢俱）；

室內百葉窗（遮陽）（傢俱）；枕頭；竹簾。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132235 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 陝西鄭遠元專業修腳保建服務集團有限公司

   SHAANXI ZHENG YUAN YUAN PEDICURE SPECIALIZED HEALTH CARE 

SERVICE GROUP CO., LTD

 地址 Endereço : 中國陝西省西安巿碑林區和平路108號佳騰大廈1幢1單元11303室

   Room 11303, Unit 1, Buiding 1, Jia Teng Building, 108 Heping Road, Beilin District, Xi’an, 

Shaanxi Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療護理；理療；療養院；醫療輔助；公共衛生浴；修指甲；醫療按摩；芳香按摩；保健；藥劑師

配藥服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132236 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 华 技 有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 

Shenzhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 藍牙耳機；藍牙音箱；智能手環；智能腳環；智能項鍊；智能手錶；智能戒指；智能手機；移動電

源；行動電話電池；多頭插線板；觸控式螢幕；VR眼鏡；插頭聯接器；航空器飛行模擬器；平板

相機；視頻監控器；電子書閱讀器；耳機；頭戴式耳機；電視接收器（電視機）；帶有時鐘的收音

機；對講機；電腦網路交換機；體重秤；虛擬實境遊戲軟體；圖像、圖表和文書處理軟體；數位

類比轉換器；編輯圖像、聲音和視頻用電腦程式；作業系統程式；智能空氣鬧鐘；電子秤；體脂

秤；智慧插座；USB充電器；車載手機支架；USB數據線；轉接頭；運動手機臂套；智能照片印

表機；可㩦式印表機；頭戴式虛擬實境裝置；可㩦式路由器；車載導航套件；補光美拍杆；車載

無線充電器；無線充電底座；便攜美拍杆；全景相機；旅行三腳架；數據線；插頭、插座和其它

接觸器（電連接）；空氣分析儀器；秤；帶身體品質分析儀的秤；氣體檢測儀；照相機用三腳架；

具有人工智慧的人形機器人；互動式觸屏終端；黑匣子（資料記錄儀）；可穿戴式腕帶狀智能手

環；可穿戴式腕帶狀智能腳環；已錄製的電腦操作程式；計步器；停車計時器；驗手紋機；人臉

識別設備；嬰兒秤；穿戴式行動追蹤器；行車記錄儀；機上盒；嬰兒監控器；照相機；閃光燈泡；

自拍杆（手持單腳架）；數字天氣預報儀；氣象儀器；運載工具輪胎低壓自動指示器；運載工具

用測速儀；運載工具用里程表；運載工具用自動轉向裝置；運載工具駕駛和控制模擬器；晶片

（積體電路）；電子晶片；視頻顯示幕；電子鑰匙（遙控裝置）；聯鎖門用電子門禁裝置；電鎖；

3D眼鏡；平板電腦；手機作業系統；可下載的手機應用軟體；筆記型電腦；電腦週邊設備；電腦
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遊戲軟體；可下載的音樂檔；可下載的影像檔；可㩦式電腦；可下載的電腦應用軟體；平板電腦

用套；發光式電子指示器；智能手機用套；智能手機用殼；運載工具用導航儀器（隨載電腦）；

智慧手機用螢幕專用保護膜；揚聲器；聲音傳送裝置；可㩦式媒體播放機；數碼相框；音訊介

面；學習機；帶有圖書的發聲裝置；食物分析儀器；連線手環（測量儀器）；視聽教學儀器；積體

電路；印刷電路板；電器聯接器；電源插頭轉換器；穩壓電源；低壓電源；螢光屏；家用遙控器；

電門鈴；電池充電器；電池；移動電源（可充電電池）；可㩦式遙控阻車器；數字顯示標牌；視

頻投影機；電線；電纜；電腦晶片；穿戴式電腦；首飾形式的通訊設備；手機用自拍杆；個人數

位助理（PDA）；已錄製的或可下載的電腦軟體平臺；精簡型用戶端電腦；掌上型電子字典；已

錄製的或可下載的電腦屏保軟體；行動電話用可下載圖像；安全監控機器人；穿戴式視頻顯示

器；自拍鏡頭；實驗室機器人；教學機器人；顯示數位用電子顯示幕；運載工具用手機電池充電

器；布制或紡織材料制手機套；皮革或人造皮革制手機殼；電動汽車充電站；電影攝影機；電

腦電纜；數位彩色文檔印表機；小型數碼相機；一次性相機；手機用擴展塢；掌上型掃描器；行

動電話用免提裝置；手機用免提耳機；手機用免提底座；電話用成套免提工具；撞擊式印表機；

多功能照相機；數據機電纜；高保真身歷聲系統；網路路由器；口袋秤；銷售終端機（POS機）；

可㩦式數位電子秤；無線電話設備；智慧手機用軟體；USB適配器；手機用USB數據線；景觀

照相機；無線路由器；錄音載體；非醫用監控裝置；變流器；投影銀幕；攝影用屏；高頻儀器；照

相製版用屏；運載工具用無線電設備；可㩦式電腦用套；生物晶片；衛星尋星儀；戒指圈碼尺；

戒指指圍尺；運載工具用後視攝像頭；復蘇訓練模擬器；汽車電線束；潛水用水下通氣管；運動

哨；非醫用磁共振成像（MRI）裝置；救援鐳射信號燈。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132237 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[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 : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para remover a maquilhagem; folhas antiestáticas para máquinas de secar; toa-

lhitas para bebé; produtos para polir móveis e pisos [encáusticas]; cremes para a limpeza da 

pele [não medicinais]; desodorizantes para uso pessoal; saquetas com fragrâncias; toalhetes 

descartáveis impregnados com compostos de limpeza para usar no rosto; cremes antirru-

gas; preparações para desengordurar; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; hidratantes 

não medicinais; toalhetes de limpeza húmidos para fins higiénicos e cosméticos; máscaras 

para os cuidados da pele dos pés; máscaras faciais; esfoliantes faciais (não medicinais); 

máscaras de limpeza facial; produtos de limpeza para o rosto [cosméticos]; toalhetes faciais 

impregnados com cosméticos; produtos para lavar o rosto [cosméticos]; máscaras para os 

cuidados da pele das mãos; produtos para amaciar a pele; máscaras para a pele [cosméticos]; 

cremes amaciadores de pele para uso cosmético; produtos para os cuidados da pele; cremes 

de cuidado da pele, sem ser para uso medicinal; produtos para o cuidado da pele com o fim 

de eliminar rugas; creme de limpeza de pele; loção para limpar a pele; produtos de limpeza 

da pele [não medicinais]; toalhetes impregnados para limpeza [não medicinais, para uso 

pessoal]; máscaras corporais; artigos de higiene pessoal; preparações cosméticas para os 

cuidados faciais; produtos para limpar a pele [cosméticos]; produtos para remover o verniz 

das unhas [cosméticos]; preparações cosméticas para uso tópico facial para minimizar ru-

gas; adesivos cosméticos com protecção solar para aplicar na pele; toalhetes descartáveis 
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impregnados com água de colónia; panos de limpeza impregnados com uma preparação 

para limpar lentes de óculos; panos de limpeza impregnados com detergente; toalhetes 

impregnados com um produto de limpeza da pele; panos de limpeza impregnados com um 

produtos de polimento para limpeza; toalhetes pré-humedecidos impregnados com deter-

gente para limpeza; panos de limpeza impregnados com detergente; toalhetes que incorpo-

ram produtos de limpeza; preparações para remoção de verniz de unhas; preparações não 

medicinais para os cuidados do corpo; lenços perfumados; esfoliantes para o rosto; exfo-

liantes para os cuidados da pele; esfoliantes para a limpeza da pele; produtos esfoliantes 

para fins cosméticos; preparações para polir; máscaras para fechar poros utilizadas como 

cosméticos; preparações amaciadoras de tecidos; matérias para polir; produtos para limpar 

e perfumar; máscaras de limpeza; matérias para polir; toalhetes de limpeza para a higiene 

feminina; abrasivos; máscaras cosméticas; máscaras de beleza para o rosto; cosméticos para 

cuidados de beleza; preparações de autobronzeamento [cosméticas]; champôs; tecidos im-

pregnados com óleos essenciais, para uso cosmético; lenços impregnados com preparações 

para remover maquilhagem; algodão para uso cosmético; cotonetes algodoados para uso 

cosmético; amaciadores de tecidos para uso em lavandaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132238 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[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 : 5

[511] 產品 Produtos : Matérias para impressões dentárias; artigos absorventes para higiene pessoal; fraldas ab-

sorventes em celulose para animais de estimação; compressas embebidas em álcool para 

o tratamento de feridas; agentes de administração de medicamentos na forma de wafers 

comestíveis para embalagem de fármacos em pó; agentes de administração de fármacos 

que facilitam a administração de produtos farmacêuticos; cremes medicinais para a pro-

tecção da pele; pele humana processada de doadores para a substituição de tecidos moles; 

tiras dissolúveis para parar o sangramento de pequenos cortes e arranhões; palas oculares 

[oclusores] para uso médico; compressas oculares para uso médico; vendas para os olhos 

para uso médico; implantes cirúrgicos obtidos a partir de células estaminais [tecidos vi-

vos]; fraldas para bebés e incontinentes; fraldas-calça para bebés; fraldas de bebés; fraldas 

para bebés em papel ou celulose; fraldas descartáveis de papel e celulose para bebés; fibras 

dietéticas; ligaduras para pensos; algodão para uso medicinal; ligaduras para fazer gessos; 

ligaduras cirúrgicas; implantes cirúrgicos compostos por tecidos vivos; emplastros cirúr-

gicos; pensos médicos e cirúrgicos; toalhas higiénicas; produtos de higiene feminina; ma-

térias dentárias para chumbar os dentes; matérias dentárias para fazer moldes de dentes; 

matérias dentárias para duplicar moldes de dentes; desodorizantes para vestuário e têxteis; 

soluções desinfetantes para uso doméstico; desinfetantes para uso higiénico; desinfetantes 

para aparelhos e instrumentos médicos; desinfetantes para instrumentos médicos; desinfe-

tantes para uso médico; desinfetantes para aparelhos e instrumentos dentários; toalhetes 
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higiénicos; zaragatoas desinfetantes; desodorizantes para sapatos; preparações para diag-

nósticos; agentes de diagnóstico para uso farmacêutico; substâncias de diagnóstico para 

uso medicinal; fraldas de formato triangular [papel] para bebés; materiais de incrustação 

para uso dentário; forros de fraldas de papel para incontinentes; forros de fraldas de celu-

lose para incontinentes; forros descartáveis em celulose para fraldas; proctetores descartá-

veis para fraldas para incontinentes; cuecas descartáveis em papel para manter as fraldas 

dos bebés no lugar; cuecas descartáveis em celulose para manter as fraldas dos bebés no 

lugar; almofadas descartáveis para incontinência; fraldas descartáveis em papel para incon-

tinentes; fraldas de natação descartáveis para bebés; fraldas de natação descartáveis para 

crianças e lactentes; cuecas de treino [fraldas] descartáveis; fraldas higiénicas descartáveis 

para incontinentes; ligaduras elásticas [pensos]; estojos de primeiros socorros para uso do-

méstico; pensos de primeiros socorros; toalhetes para uso médico; toalhetes humedecidos 

impregnados com loções farmacêuticas; materiais de revestimento para uso dentário; gaze 

para uso médico; fraldas moldadas de papel para bebés; fraldas moldadas de celulose para 

bebés; geles para uso dermatológico; materiais para absorção de odores; preparações para 

neutralizar odores de vestuário e têxteis; tecidos para uso cirúrgico; cintos para pensos hi-

giénicos [toalhas periódicas]; lápis hemostáticos; ligaduras adesivas; hemostáticos para uso 

médico; cremes medicinais para uso no cuidado da pele; preparações para os cuidados da 

pele para uso médico; enxertos de pele; esparadrapo; fitas adesivas para a medicina; anéis 

para calos dos pés; proteções higiénicas; produtos higiénicos para a medicina; preparações 

higiénicas para uso veterinário; implantes compostos de tecido vivo; implantes destinados 

à regeneração guiada de tecidos; material têxtil implantável para estimular o crescimento 

de tecidos; toalhetes medicinais impregnados; peças de vestuário para a incontinência; 

compressas para incontinência; fraldas em celulose descartáveis para incontinentes; cue-

cas higiénicas para incontinentes; fraldas-cuecas para incontinência; fitas adesivas para 

ligaduras [medicinal]; fitas adesivas para a medicina; fitas adesivas para varizes; pensos 

adesivos; resina dental para pontes temporárias, coroas e facetas; compressas; tisanas [be-

bidas medicinais]; materiais para moldes de gesso cirúrgicos; material para reparação de 

dentes; materiais implantáveis destinados à regeneração guiada de tecidos; materiais para 

pensos; material para prótese dentária; materiais para dentes artificiais; matérias para pon-

tes dentárias; matérias para coroas dentárias; material para pensos destinados a feridas; 

gessos medicinais; tiras de teste para diagnóstico médico; reagentes de diagnóstico para 

uso medicinal; esfoliantes medicinais para o rosto; loções para os cuidados da pele [medi-

cinais]; adesivos médicos para ligar tecidos internos; adesivos médicos para ligar feridas; 

produtos medicinais para lavar as mãos; mechas medicinais; pensos higiénicos; compressas 

medicinais impregnadas; panos de limpeza impregnados com desinfetantes para fins de hi-

giene; toalhas de papel humedecidas para as mãos impregnadas com loções farmacêuticas; 

compressas impregnadas contendo produtos medicinais; pensos higiénicos; cuecas higié-

nicas para a menstruação; papel anti-traça; compressas de gaze; caldos de cultura para a 

bacteriologia; suplementos nutricionais; ligaduras para os ouvidos; papel encerado para uso 

médico; papel para emplastros de mostarda; forros de papel para fraldas; fraldas de papel; 

esfoliantes [preparações] para uso medicinal; emplastros; pensos para joanetes; emplastros 

com um íman incorporado; implantes farmacêuticos; produtos farmacêuticos para os cui-

dados da pele; preparações farmacêuticas para uso dentário; preparações farmacêuticas 

para feridas; artigos sanitários absorventes; fraldas absorventes em papel para animais de 

estimação; algodão em rama hidrófilo para uso medicinal; material esponjoso para tratar 

feridas; fraldas de natação para bebés; emplastros de mostarda; pensos higiénicos; pensos 

diários; pensos diários para incontinentes; pensos esterilizados; discos [almofadas] de ama-

mentação; materiais sintéticos para obturações dentárias; materiais sintéticos para o uso 

na fixação de ossos; material sintético destinado à produção de moldes de gesso; tampões; 
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tampões para uso médico; fitas de teste para medição dos níveis de glicose no sangue; ade-

sivos transdérmicos; sistemas transdérmicos para tratamento médico; toalhetes para uso 

médico; tecidos impregnados com preparações antibacterianas; tecidos impregnados com 

repelentes de insetos; desinfetantes impregnados em lenços; lenços impregnados de loções 

farmacêuticas; zaragatoas para uso médico; protecções higiénicas; ligaduras para feridas 

cutâneas; pensos para a prevenção de bolhas; gaze para pensos; caixas de primeiros socor-

ros; pensos médicos; materiais para fixação de pensos; curativos, ligaduras e aplicadores 

médicos; tecidos para pensos cirúrgicos; algodão hidrófilo; compostos dentários; algodão 

em rama para uso cirúrgico; algodão em rama para uso medicinal; algodão em rama para 

uso farmacêutico; algodão hidrófilo soba forma de sticks para uso medicinal; cuecas-fralda 

de treino descartáveis em papel para bebés; cuecas-fralda de treino descartáveis em papel 

ou celulose; cuecas-fralda de treino descartáveis para crianças; fraldas geriátricas descartá-

veis; fraldas-cueca de papel descartáveis para bebés; fraldas-cueca de celulose descartáveis 

para bebés; fraldas descartáveis; fraldas-calça descartáveis para bebés; fraldas de papel 

para incontinentes; fraldas para adultos; fraldas para animais de estimação; fraldas higié-

nicas para incontinentes; esponjas vulnerárias; pensos para feridas; matérias para chumbar 

os dentes; massas [mástiques] dentárias; preparações e artigos dentários; fraldas feitas de 

celulose; cuecas-fralda de treino descartáveis em celulose para bebés; mechas com álcool 

para uso médico; pensos líquidos antisséticos; produtos antissépticos para o tratamento de 

feridas; toalhetes de limpeza para incontinentes.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132239 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[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 : 17

[511] 產品 Produtos : Barreiras de isolamento acústico; artigos e materiais para isolamento elétrico; artigos e 

materiais de isolamento acústico; artigos e materiais de isolamento térmico; papel tratado 

para isolamento; fibras químicas não para uso têxtil; placas de isolamento; barreiras para 

protecção insonoras; materiais para vedar e isolar; fita para isolamento eléctrico; fio de 

fibras regeneradas não para uso têxtil; fibras para fins de isolamento; painéis de fibras para 

isolamento de altas temperaturas; tecidos retardadores de chama [amianto]; painéis isolan-

tes à prova de fogo; materiais isolantes refratários; materiais de filtragem [espumas ou pe-

lículas de plástico semi-processados]; feltro para isolamento; folhas de celulose regenerada 

sem ser para embalagem; celulose regenerada para uso na manufatura; folhas de celulose 

[sem ser para embalagem ou embrulho]; espuma moldada para embalar; fios de fibras de 

carbono [sem ser para fins têxteis]; tecidos de fibras produzidas quimicamente para uso 

como isolamento; tecidos de fibra de carbono para uso como isolamento; tecidos feitos de 

misturas de fibras sintéticas e naturais para uso como isolamento; tecidos de fibras orgâ-

nicas para uso como isolamento; tecidos feitos de fibras sintéticas [para isolamento]; fibras 

de vidro para isolamento; tecidos resistentes ao calor [material de isolamento]; isolantes 
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para condutores eléctricos; artigos e materiais isolantes e de protecção; materiais isolantes 

à base de matérias plásticas; tecidos isolantes; matérias isolantes; isolamento para fio mag-

nético; material de isolamento destinado à indústria aeronáutica; papel isolante; coberturas 

de isolamento para tubagens industriais; isolamentos com função de vedação para proteção 

térmica; isolamentos com funções vedantes para protecção acústica; fibra de carbono; fi-

bras de carbono destinadas à indústria; fibras de carbono, não sendo para uso têxtil; subs-

tâncias plásticas semitrabalhadas; fibras de plástico para usar no fabrico de cordões para 

pneumáticos; estruturas não metálicas para redução de ruído [isolamento]; tecidos de fibras 

de carbono impregnados com resina; fibras impregnadas com resinas sintéticas para isola-

mento; papel impregnado com óleo para isolamento; papel para condensadores eléctricos; 

fibras de carbono em estado bruto, não sendo para uso têxtil; isolamento de tubo; azulejos 

acústicos; isolamento acústico para edifícios; espuma de borracha; cobertores acolchoados 

para isolamento; substratos para isolamento eléctrico; fibras sintéticas sem ser para uso 

têxtil; isolamentos de materiais sintéticos para protecção térmica de tubos; invólucros para 

isolamento de condutas; invólucros de isolamento térmico para maquinarias industriais; 

fitas adesivas de embalagem, sem serem para uso doméstico ou papelaria; folhas de vis-

cose sem ser para proteções de embalagem; velos de fibras de vidro em bruto [material de 

isolamento]; velos de fibras de rocha em bruto [material de isolamento]; velos de fibras de 

carbono em bruto [materiais de isolamento]; componentes de isolamento pré-moldados; 

materiais de isolamento térmico.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132255 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : Best Western International, Inc.

 地址 Endereço : 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, 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 hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132256 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : Junji  Tajima / 田島  淳滋

 地址 Endereço : 17-23,  Iwazono-cho, Ashiya-shi, Hyogo 659-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；鞋靴；帽子。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132257 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : MAISON BOINAUD

 地址 Endereço : 140 rue de La Bonne Chauffe, Le Bois d’Angeac, 16130 Aivgeac-Champagne (France)

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒精飲料（啤酒和葡萄酒除外）；干邑法定產區白蘭地。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132258 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : CENTENARIO INTERNACIONAL S.A.

 地址 Endereço : Costa RIca, San Jose, Curridabat, One Hundred Meters North And Seventy Five Meter 

West from The City Hall

 國籍 Nacionalidade : 哥斯達黎加 Costa-Riquenha 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 朗姆酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132267 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 晉江領尚鞋業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市晉江市陳埭鎮洋埭村俊隆路13號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 嬰兒全套衣；鞋（腳上的穿著物）；運動鞋；鞋內底；鞋墊；帽；襪；手套（服裝）；領帶；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132270 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 蘇巧雲 

 地址 Endereço : 中國福建省安溪縣感德鎮槐植村埔上10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 : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；冰茶；茶飲料；糖；咖啡；麵粉製品；食用澱粉；調味品；家用嫩肉劑；食用預製穀蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132274 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 馬里奧餅店有限公司

   PADARIA NEW MÁRIO, LIMITADA

 地址 Endereço : Rua Cinco do Bairro da Areia Preta, n.
os

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 未發酵麵包，蛋糕，麵包，餅乾，蛋白杏仁餅（糕點），糕點，月餅，花生糖，糖果，甜食。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132275 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 馬里奧餅店有限公司

   PADARIA NEW MÁRIO, LIMITADA

 地址 Endereço : Rua Cinco do Bairro da Areia Preta, n.
os

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 未發酵麵包，蛋糕，麵包，餅乾，蛋白杏仁餅（糕點），糕點，月餅，花生糖，糖果，甜食。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132276 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : 馬里奧餅店有限公司

   PADARIA NEW MÁRIO, LIMITADA

 地址 Endereço : Rua Cinco do Bairro da Areia Preta, n.
os

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 未發酵麵包，蛋糕，麵包，餅乾，蛋白杏仁餅（糕點），糕點，月餅，花生糖，糖果，甜食。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132282 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Banquet Foods International FZE

 地址 Endereço : P.O Box: 327391, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

 國籍 Nacionalidade : 阿拉伯聯合酋長國 Emirados Árabes Unidos 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário, na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132286 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : 浙江大東鞋業有限公司

   ZHEJIANG DADONG SHOES CO., LTD

 地址 Endereço : North Industrial Park, Ruian City, Zhejiang Province, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, enxovais para bebés [vestuário], fatos de banho, vestuário impermeável, calça-

do, bonés [chapelaria], “hosiery”, luvas [vestuário], gravatas, cintas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132287 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第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，

非醫用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132298 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático fornecido na Internet; publicações electrónicas on-line (descarregá-

veis pela Internet ou numa rede informática ou numa base de dados informáticos); compu-

tadores, hardware e software informático, periféricos informáticos; aparelhos e instrumen-

tos científicos, agrimensores, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de 

medida, de sinalização; aparelhos e instrumentos para a gravação, recepção, transmissão 

e/ou de reprodução de dados, informações, fotos, imagens e/ou som; telefones, “pagers”, 

telemóveis, máquinas de fax; aparelhos e instrumentos para exibir e/ou imprimir dados, 

informações, fotos e/ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; 

cassetes de vídeo, cassetes áudio, discos compactos, disquetes, CD-ROMs e DVD-ROMs; 

equipamento de processo de dados; software informático para navegação e/ou pesquisa de 

dados, ou permissão para navegar e/ou pesquisar numa rede informática ou na Internet; 

cartões, cabos, discos e dispositivos semicondutores que transportam programas informá-

ticos; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; cabos, instalações de 

cabos, fibras ópticas, aparelhos de comunicação óptica e circuitos, tudo para fins de tele-

comunicações; instrumentos e software para comunicação com redes informáticas e redes 

globais da Internet; software informático para ligar com usuários de redes informáticos 

para criar páginas e sites na rede informática global; hardware e software informático para 

gestão de base de dados; hardware e software informático para descomprimir meios de co-

municação digital; aparelhos, equipamentos e dispositivos de vídeo e áudio; aparelhos para 

codificar e descodificar sinais; receptores descodificados integrados (set-top box); controlos 

remotos; antenas parabólicas; sistemas digitais de radiodifusão por satélite, nomeadamente 

receptores, transmissores e antenas para a radiodifusão por satélite; receptores de satélite 

analógica e digital; aparelhos e instrumentos para comunicação por dados, comunicação 

e telecomunicação por satélite; aparelhos ou dispositivos para televisões com antenas por 

satélite; receptores de satélite digital; sistemas de satélite digital; equipamentos de comuni-

cação por satélite, receptores descodificados integrados (set-top box); aplicação de software 

de multimédia fornecendo acesso para permitir compartilhamento de conteúdos e comen-

tários de multimédia entre usuários; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132299 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, 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 
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[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos e suas ligas ou em plaqué; arti-

gos de joalharia; imitação de joalharia e ornamentos; pedras preciosas; alfinetes de peito; 

amuletos; botões de punho; brincos; joalharia, artigos decorativos e ornamentos de imita-

ção de ouro; caixas de jóias; colares; alfinetes (artigos de joalharia); anéis; alfinetes para 

gravata; relógios de parede e mesa; relógios; pulseiras para relógios; cronómetros; desperta-

dores; argolas para chaves; pequenos adornos de joalharia; correntes para chaves e estojos 

para chaves; pendentes; pulseiras (artigos de joalharia); tudo incluído na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132300 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão; impressos; fotografias; artigos de papelaria; materiais plásticos para emba-

lagem (não incluídos noutras classes); calendários, livros, catálogos, postais, cartazes, ban-

deiras, periódicos, publicações impressas, jornais, e revistas; cartões de felicitações; papéis 

de embrulho e materiais para embalagem; sacos e envelopes; anteparos para livros, marca-

dores para livros; diários; ficheiros; bloco de apontamentos, blocos de memorando, papel 

para escrever; ornamentos e decorações feito de papel e/ou cartão; blocos de apontamentos 

de bolso; livros de autógrafos; arquivadores para papéis; autocolantes; folhetos; envelopes 

vermelhos (lai si); etiquetas para cassetes de vídeo, discos de vídeo digitais/discos digitais 

versáteis (DVD), discos de vídeo, discos laser; passe de identificação de trabalho, fita para 

o pescoço, emblemas/suportes de identificação; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132301 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, 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 
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[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais não incluídos noutras classes; 

guarda-chuvas; malas; carteiras e bolsas, estojos, malas de viagem, sacolas; sacos de com-

pras; cintos; estojos para cartões-de-visita; estojos para chaves; sacos de mão; tudo incluído 

na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132302 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (sem ser em metais precio-

sos ou revestidos dos mesmos); recipientes de uso doméstico de metais preciosos; loiças de 

mesa de metais preciosos; artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras clas-

ses; canecas; garrafas; tigelas; copos, tigelas; frascos para bebidas, mealheiro; lancheiras; 

jarras; tudo incluído na classe 21.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132303 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Calçado; aventais; luvas; vestuário para crianças, homens e mulheres; vestuário para dor-

mir e pijamas; chapéus; bonés; meias; sandálias; cachecóis; T-shirts; camisas; calças; tudo 

incluído na classe 25.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132304 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, 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 : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e objectos para brincar; bonecas; brinquedos de peluche; figurinhas de 

brinquedo e conjuntos de jogos; bolas e balões; jogos de tabuleiro; jogos de xadrez; tabulei-

ros de xadrez; roupas para bonecas; casinhas para bonecas; discos voadores (brinquedos); 

aparelhos para jogos eletrónicos sem ser adaptados apenas com receptores de televisão; 

papagaios; máscaras de brincar; móbiles (brinquedos); fantoches; cartas de jogar; quebra-

-cabeças; artigos de brincar para natação, jogos aquáticos, desportos e actividades; tudo 

incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132305 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, 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 : Chocolate, bolachas; bolachas de água e sal; pão, artigos de pastelaria e confeitaria, biscoi-

tos, bolos, bolos lunares, panquecas, bolos de estilo chineses e ocidentais; tudo incluído na 

classe 30.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132306 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, 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 : Serviços de publicidade, promoção, marketing e informação relacionada com os mesmos; 

serviços de parte cortada (clipping) de notícias; serviços de informações comerciais; difu-

são de material publicitário; actualização de materiais publicitários; publicação de material 

publicitário; aluguer e/ou venda de espaço publicitário; aluguer e/ou venda de tempo de 

publicidade em meios de comunicação; agências de publicidade; pesquisa de marketing; 

estudos de marketing; actualização de materiais publicitários e compilação de publicidades 

para uso quer on-line ou de outro modo; sistematização de dados em bases de dados infor-

máticas; processamento de dados informáticos; serviços computorizados de armazenamen-

to e obtenção de dados para texto digital, dados, imagem, áudio, e trabalhos de vídeo; ser-

viços de atendimento telefónico; gestão de pessoal; serviços de encomendas das mercado-

rias; fornecimento de informações comerciais via Internet; serviços de secretariado; infor-

mações estatísticas relacionadas com radiodifusão e publicação de informação comercial 

incluído índices de audiência, número de utilizador, custos, números de circulação e dados 

de publicidade; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; gestão de 

relacionamento com clientes; consultoria; preparação de relatórios relacionados com ra-

diodifusão e publicação de informação comercial, incluído números de telespectador para 

programas de televisão vigiar através de um canal de televisão, através do site oficial, fluxo 

de média (streaming), transmissão simultânea, catch-up, consciencialização de audiência 

do site oficial e aplicações móveis; serviços de informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132307 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de difusão, incluindo nomeadamente, carregar, captar, indexar, expor, tocar, flu-

xo, visão, antevisão, exibir, catalogar, publicação de diário on-line (blogging), partilhar 

e/ou reproduzir dados, conteúdos de multimédia, vídeo, fotografias, imagens, textos, fotos, 

jogos, conteúdo gerado pelo utilizador, conteúdo áudio, e informação através de uma apli-

cação de software na Internet e outras redes de comunicação descarregáveis no telemóvel, 

computadores tablets, computadores e dispositivos manuais; serviços de difusão, incluindo 

nomeadamente, carregar, captar, indexar, expor, tocar, fluxo, visão, antevisão, exibir, cata-
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logar, publicação de diário on-line (blogging), partilhar, e/ou reproduzir filmes através de 

uma aplicação de software na internet e outras redes de comunicação descarregáveis no 

telemóvel, computadores tablets, computadores e dispositivos manuais; serviços de envio, 

recepção e transmissão de mensagens postais, dados, média electrónica, conteúdo de multi-

média, vídeo, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo utiliza-

dor, conteúdo áudio, e informação através de uma aplicação de software na Internet e ou-

tras redes de comunicação descarregáveis no telemóvel, computadores tablets, computado-

res e dispositivos manuais; serviços de redes de comunicação electrónicas; serviços e redes 

de telecomunicações; difusão, transmissão e recepção de informação de vídeo e áudio por 

meios de cabo, fio, fibra, satélite ou sinais digitais; serviços de teletexto; serviços de trans-

missão de dados de vídeo; transmissão de informação de áudio e vídeo através de infraes-

truturas fixas de telecomunicações feita sobre uma rede privada segura fechada utilizando 

protocolos de IP; transmissão das informações de vídeo e áudio através de uma rede global 

de computadores compreendendo redes interligadas usando protocolos standard, que in-

cluem sem limitações a rede global de computadores e todas as redes de telecomunicações 

e tecnologias associadas; transmissão de informação de vídeo e áudio pela Internet sem o 

operador de sistema múltipla envolvendo no controlo ou distribuição de conteúdos (OTT); 

serviços de difusão interactivos de telecomunicações e televisão, serviços de subscrição de 

vídeos a pedido, serviços de difusão de televisão; serviços de visionamento de dados; servi-

ços de televisão móvel, serviços de transmissão em rede; serviços de protocolo de Internet 

de televisão; serviços de televisão por Internet; serviços de televisão via OTT; fornecimen-

to de acesso a software não-descarregável para permitir carregar, descarregar, capturar, 

indexar, editar, tocar, fluxo, visão, antevisão, exibir, catalogar, publicação de diário on-line 

(blogging), partilhar, manipular, distribuir, publicar e/ou reproduzir dados, conteúdo de 

multimédia, vídeo, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo 

utilizador, conteúdo áudio e informação através de uma aplicação de software na Internet 

e outras redes de comunicação; fornecimento de acesso a software não-descarregável para 

permitir o fornecimento de dados, conteúdo de multimédia, vídeo, filmes, fotos, imagens, 

texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo utilizador, conteúdo áudio, e informação 

através da Internet e outras redes de comunicação; fornecimento de acesso para permitir 

que provedores de conteúdo rastreiam conteúdo de multimédia; fornecimento de acesso à 

base de dados de computadores na rede global de computadores e base de dados de dispo-

sitivos manuais na rede global de comunicações para pesquisa e recuperação de informa-

ção, dados e recursos disponíveis em computador e outras redes de comunicações; serviços 

de consultadoria, informação e assessoria em relação aos serviços anteriores; fornecendo 

acesso à base de dados do computador na rede informática global para pesquisa e recupe-

ração de informações, dados, páginas e recursos disponíveis em redes informáticas; todos 

incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132308 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited
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 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, 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 : Serviços relacionados com a produção e distribuição de programas de televisão incluindo 

mas não se limitando a dramas, séries de humor, espectáculos de variedades, programas 

educacionais, de info-entertenimento e culturais bem como filmes; produção e distribuição 

de serviços de programas de televisão, programação audiovisual ou áudio, programas de 

televisão, filmes, televisão interactiva, entretenimento e concursos interactivos; entreteni-

mento e info-entertenimento fornecida através de média electrónica e digital interactiva; 

serviços de produção de filmes de vídeo digitais e vídeos; distribuição e aluguer de média 

electrónico, discos para gravação, discos compactos de áudio e vídeo, discos laser, discos 

de vídeo digitais/discos versáteis digitais (DVD) e cassetes contendo programas de televi-

são; serviços de educação e entretenimento, fornecimento de jogos de computador e con-

cursos on-line; fornecimento de informação relacionada com educação, entretenimento, 

notícias, jogos, música, filme, drama, programas de televisão e artistas, personalidades cé-

lebres, formação, recreação, desporto, actividades sociais e culturais através da Internet e 

de outras redes de comunicação no telemóvel, computadores tablet, computadores e dispo-

sitivos manuais; fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis) da 

Internet e de outras redes de comunicação; preparação e organização de eventos musicais, 

educacionais, desportivos e culturais, exposições e concursos; organização e apresentação 

de espectáculos ao vivo e teatros; organização e condução de conferências e exposições; 

formação para os serviços supra mencionados; serviços educacionais, formação e instru-

ção relacionados com serviços de clientes e gestão de relacionamento com clientes; treino 

prático e demonstração, preparação e organização de conferências, seminários e cursos 

de formação, todos relacionados com os serviços de clientes e gestão de relacionamento 

com clientes; edição, manipulação e publicação e/ou reprodução de dados, conteúdo de 

multimédia, video, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo 

utilizador, conteúdo áudio, e informação através de uma aplicação de software na Internet 

e outras redes de comunicação descarregáveis no telemóvel, computadores tablets, compu-

tadores e dispositivos manuais; distribuição de, filmes através de uma aplicação de software 

na Internet e outras redes de comunicação descarregáveis no telemóvel, computadores ta-

blets, computadores e dispositivos manuais; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132309 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, 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 : 42
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[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos; programação informática; concepção, desenho e elaboração de tex-

tos, tudo para a compilação de páginas na Internet; serviços informáticos on-line; serviços 

de provisão de aplicações (ASP); criação e manutenção de páginas de Internet; hospedeiros 

de conteúdos multimédia para terceiros; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132310 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Television Broadcasts Limited

 地址 Endereço : TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, 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 : 45

[511] 服務 Serviços : Licenciamento de programas de televisão, dados digitais, imagens fixas, imagens em mo-

vimento, vídeo, áudio e textos; licenciamento de dados digitais, imagens fixas, imagens em 

movimento, áudio e textos; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132311 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : Cathay United Bank Co., Ltd.

 地址 Endereço : No.7, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Produção e provisão de programas de vídeo para distribuição e transmissão através de te-

levisão, televisão por cabo, plataformas multimédia, satélite, internet; produção de filme; 

estreias de filmes; produção de vídeos; estreias de vídeos; serviços de formação; serviços 

educacionais, fornecimento de progamas de vídeo descarregáveis através de internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e verde claro.
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[210] 編號 N.º : N/132318 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳浩新工業產品設計有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道鹽田社區商住樓1棟405、406、407、408 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : USB閃存盤；筆記本電腦；計算機鍵盤；掃描儀（數據處理設備）；鼠標（計算機外圍設備）；車

輛故障警告三角牌；智能手機；便攜式媒體播放器；電視機；揚聲器音箱；音頻視頻接收器；電

線連接物；電子防盜裝置；電池充電器；視頻顯示屏；遙控裝置；便攜式媒體播放器；頭戴式耳

機；DVD播放機；錄音載體。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132319 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳浩新工業產品設計有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道鹽田社區商住樓1棟405、406、407、408 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 背包；公文包；購物袋；皮製傢俱罩；皮製系帶；錢包（錢夾）；手提包；傘；手杖；寵物服裝；旅

行箱；行李箱；毛皮；名片夾；樂譜盒；旅行包；書包；鑰匙包；傢俱用皮裝飾；皮製帶子。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132321 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳市豆妹科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道富康路107號7棟6樓603室 

 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 : 香皂；香料；美容面膜；皮膚增白霜；香木；香；薰日用織品用香囊；乾花瓣與香料混合物（香

料）；祭神用香；洗面奶；安神用香精油。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132322 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳市豆妹科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道富康路107號7棟6樓603室 

 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 : 碾成的粗粉；蛋糕糊；發麵團用酵素；以穀物為主的

粗粉；豆粉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132323 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 高勝投資有限公司

   Victory Tower Investments Limited

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道12號美國銀行中心19樓1910-10A室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；進出口代理；樣品散發；商業管理和組織諮詢；巿場分析；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

人伯採購商品或服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132324 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 高勝投資有限公司

   Victory Tower Investments Limited

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道12號美國銀行中心19樓1910-10A室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；進出口代理；樣品散發；商業管理和組織諮詢；巿場分析；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

人伯採購商品或服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132325 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 活力旅行社有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場20樓G 

 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、辦公室事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍、紅、橙、黃、綠、紫（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/132326 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 活力旅行社有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場20樓G 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸、商品包裝和貯藏，旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍、紅、橙、黃、綠、紫（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/132327 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 活力旅行社有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場20樓G 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍、紅、橙、黃、綠、紫（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/132328 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 活力旅行社有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場20樓G 

 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、辦公室事務。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍、紅、橙、黃、綠、紫（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/132329 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 活力旅行社有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場20樓G 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸、商品包裝和貯藏，旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍、紅、橙、黃、綠、紫（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/132330 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 活力旅行社有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場20樓G 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍、紅、橙、黃、綠、紫（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/132331 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : HEBRON SOFT LIMITED

 地址 Endereço : 12Fl, No. 32, Sec 3, Bade Road, Sungshan Dist., Taipei 105, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Discos ópticos; leitores [equipamento de processamento de dados]; aparelhos de ensino; 

canetas electrónicas [unidades de visualização]; leitores electrónicos de livros; dispositivos 

de memória do computador; aparelhos para o processamento de dados; programas de com-

putador [software descarregável]; programas de computador, gravados; programas de com-

putador, [software gravado].

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132332 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : HEBRON SOFT LIMITED

 地址 Endereço : 12Fl, No. 32, Sec 3, Bade Road, Sungshan Dist., Taipei 105, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Revistas [periódicos]; periódicos; livros; prospectos; atlas; desenhos impressos; cartões; 

manuais [livros]; cartazes; envelopes [papelaria].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132333 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : CAFE’NOIR S.P.A.

 地址 Endereço : Via Cascina Lari 20, San Miniato (Pisa), Frazione San Miniato Basso, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; óculos de sol; óculos anti-reflexo; óculos protectores para desporto; óculos protec-

tores para natação; estojos para óculos e óculos de sol; lentes para óculos e óculos de sol; 

armações de óculos e óculos de sol; correntes para óculos e óculos de sol; cordões para 

óculos e óculos de sol; lunetas (pince-nez); estojos para lunetas (pince-nez); correntes para 

lunetas (pince-nez); cordões para lunetas (pince-nez); armações para lunetas (pince-nez); 

lentes de correcção (óptica); casquilhos para computadores portáteis; estojos adaptados 

para computadores; tapetes para ratos; correias para telefones móveis; fitas (correias) para 

telefones celulares; capas para computadores em tablet; estojos adaptados para telefones 

celulares; estojos para telefones inteligentes (smartphones); estojos de protecção para leito-

res de livros electrónicos; estojos para telefones celulares feitos de cabedal ou imitações de 

cabedal; capas de telefones celulares feitos de pano ou materiais têxteis; capas para telefo-

nes celulares; auriculares para telefones móveis; auscultadores intra-auriculares; monopés 

de uso manual (selfie sticks); suportes para telemóveis; auscultadores para música; discos 

compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; software informático; aparelhos e 

instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 

de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; máquinas de venda automá-

tica e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de 

calcular, equipamento e computadores para processamento de dados; extintores de incên-

dio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132334 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : CAFE’NOIR S.P.A.
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 地址 Endereço : Via Cascina Lari 20, San Miniato (Pisa), Frazione San Miniato Basso, 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 : Estojos de viagem em couro; carteiras para cartões de crédito em couro; porta-chaves em 

couro; estojos para chaves em couro ou imitação de couro; malas de viagem para transpor-

tar na cabine do avião; malas de viagem; baús (malas de viagem); baús de viagem; cofres; 

estojos para artigos de higiene pessoal vendidos vazios; sacos; sacos a tiracolo; sacos cilín-

dricos; sacos com rodas; sacos da praia; sacos para desporto; malas de viagem (em couro); 

bolsas de rede, sem ser em metais preciosos; sacos de couro; sacos para cavalheiros; sacos 

decorados com vidrilhos; sacos pequenos para cavalheiros; bolsas de feltro; malas para ves-

tuário de desporto; sacos de compras em couro; sacos de mão; pochetes (carteiras de mão); 

bolsas da noite (sacos de mão); sacos de estopa para a viagem; malas pequenas para vestuá-

rio de desporto; bolsas para suportes de maquilhagem, chaves e outro artigo pessoal; sacos 

para guarda-chuvas; estojos para transporte para documentos; estojos para cartões de visi-

ta; bolsas para a anca; malas envelope; porta-chaves de couro e peles; pastas dobráveis; car-

teiras de bolso; carteiras para cartões (em couro); carteiras para cartão de crédito de couro; 

carteiras de couro; porta-moedas, sem ser de metais preciosos; compartimentos de moedas 

em forma de carteiras; sacos de estopa; bandoleiras; bolsas de couro; pastas para docu-

mentos; pastas para documentos de imitação de couro; malas de fim-de-semana; malas de 

viagem; malas para a viagem de couro; mochilas para artigos de uso diário; mochilas com 

duas alças; malas para viagem e para transporte; coleiras, trelas e vestuário para animais; 

couros e imitações de couro, e produtos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132335 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : CAFE’NOIR S.P.A.

 地址 Endereço : Via Cascina Lari 20, San Miniato (Pisa), Frazione San Miniato Basso, 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 para homens; vestuário para senhoras; vestuário de couros ou imitações de cou-

ros; vestuários de lã; gangas; vestuários de caxemira; vestuários de seda; vestuários para 

ar livre; fatos de lazer; vestuários para rapazes; fatos; vestuários de intempéries; fatos de 

riscas; vestuário para a noite; vestidos feitos de peles; fatos de três peças (vestuário); cami-

sas de noite; roupões de banho; vestidos tipo bibes; blusas; artigos de vestuário para uso 

em teatro; vestuário para crianças; sapatos de bailarina; lenços estampados (lenços para 

o pescoço); calções tipo bermudas; boinas; bonés (chapelaria); roupa interior; bonés em 

malha; biquínis; casaco tipo blazers; bodysuits; boas (para usar ao pescoço); blusões de 

aviador; calções para rapazes (roupa interior); suspensórios para vestuários (suspensórios); 

espartilhos (roupas interiores); calçados para homens e senhoras; calçados e botas para 

crianças; calçado informal; calçados feitos de madeira; calçado, sem ser para desportos; 

calçado para atletas; calçado para infantis; calçado para desportos; meias de vidro; meias 

de transpiração; peúgas; peúgas até o tornozelo; calções de banho; calções pelos joelhos; 
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alvas; camisas; camisas de manga comprida; camisas de manga curta; vestidos para a noite; 

corpetes (roupa interior de senhora); camisolas curtas; coletes de atletismo; vestuários para 

proteção de vento; chapéus de peles; chapéus para a chuva; barretes para dormir; chapéus 

lanosos; casacos; casacos de cabedal; casacos de peles; casacos feitos de algodão; casacos 

de ganga; capuzes (vestuário); casacos de malha; faixas para a cintura (vestuário); tiras 

para sapatos; cintos (vestuário); cintos feitos de imitação de couro; cintos de pano (ves-

tuário); cintos de cabedal (vestuário); cintos para dinheiro (vestuário); faixas de pescoço 

(peças de vestuário); fatos de cerimónia; fatos para homens; fatos para a chuva; enxovais 

para recém-nascidos (vestuário); cossoletes; fatos de banho; vestuários para a praia; grava-

tas; gravatas estilo cowboy; bonnets; ceroulas; anoraques (parkas); laços de pescoço; lenços 

para o pescoço; lenços quadrados de bolso; camisolas para treino; camisolas para treino 

com capucho; foulards (artigos de vestuário); gabardinas (vestuário); meias de senhora 

acima dos joelhos; casacos curtos (vestuário); coletes corta-vento; coletes acolchoados; 

blusões; blusões sem mangas; saias; macacões; luvas (vestuário); mitenes; luvas de inverno; 

vestuário pronto-a-vestir; artigos de malha (vestuário); calças de ganga; roupas interiores 

para homens; chinelos (calçado); jérsei (vestuário); polainas (polainas de lã); roupa interior 

(lingerie) para senhoras; camisolas de decotes em V; camisolas de gola alta; malhas de gi-

nástica (meias); meias de vidro; camisolas de malha sem gola; manguitos (vestuário); capas 

de pele; pelerines; fraldas-calça (roupa interior); coletes; calças; chinelos; abafos para as 

orelhas (vestuário); páreos; parkas; balaclavas; peliças; peitilhos de camisas (dickeys); pi-

jamas; ponchos; punhos de camisas; fatos para abrigar o sol; camisolas de treino com gola 

redonda; camisolas de treino com manga comprida; pulôveres sem mangas; biqueiras para 

calçado; biqueiras (peças de calçado); ligas para collants; ligas para meias; soutiens; san-

dálias; sandálias de banho; sapatos; chinelos de banho; sapatos para corrida; sapatos para 

senhoras; sapatos para ginástica; sapatos de treino; sapatos de cabedal; sapatos de lona; 

sapatos de borracha; xailes; cachecóis; fatos de cerimónia (smokings); calções; solas interio-

res; sobretudos; vestuário exterior; combinações; botas; meia-botas; botas com atacadores; 

estolas; solas para calçado; solas para sapatos; solas para chinelos; fatos saia-casaco; tacões 

(saltos altos); bolsos para vestuário; tops (vestuário); casacos impermeáveis; fatos de treino; 

combinações (vestuário); conjuntos de camisola e casaco; robes; véus (vestuário); sapatos 

de madeira; vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132336 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 太和洞藥廠有限公司

   TAI WO TUNG MEDICINE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道37-43號文迪工業大廈地下，一樓及二樓

   G/F, 1/F & 2/F, Mantex Industrial Building, 37-43 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territo-

ries, 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 : 草本營養補充品；中藥；西藥，醫療用營養補充品；人體用藥品；人體用藥品藥劑；藥用油；補腎

丸；醫藥製劑，治咳嗽藥；止咳劑；整腸劑；中藥品；治療官能性勃起障礙之藥品；腎虧保健藥

品；腎虧丸；藥用膠囊；久咳丸；化痰劑；健胃藥；止疴嘔肚痛劑；醫用營養保健食品；中成藥；

西藥成藥。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de laranja, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/132337 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : 太和洞藥廠有限公司

   TAI WO TUNG MEDICINE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道37-43號文迪工業大廈地下， 一樓及二樓

   G/F, 1/F & 2/F, Mantex Industrial Building, 37-43 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territo-

ries, 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 : 草本營養補充品；中藥；西藥，醫療用營養補充品；人體用藥品；人體用藥品藥劑；藥用油；補腎

丸；醫藥製劑，治咳嗽藥；止咳劑；整腸劑；中藥品；治療官能性勃起障礙之藥品；腎虧保健藥

品；腎虧丸；藥用膠囊；久咳丸；化痰劑；健胃藥；止疴嘔肚痛劑；醫用營養保健食品；中成藥；

西藥成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/132341 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : GRANDEUR WINWAY LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town Tortola, British Vigin 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 : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬的建築材料，建築用非金屬剛性管，瀝青，柏油，可移動非金屬建築物，非金屬碑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132342 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : GRANDEUR WINWAY LIMITED
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 地址 Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town Tortola, British Vigin 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 : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱，鏡子，相框，不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠

母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132343 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : Jiajia Foods Group, Co., Ltd.

 地址 Endereço : Station Road, Economic Development Zone, Ningxiang County, Hunan Province, 410600, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Molho de soja; vinagre; temperos; condimentos; colorau; “relish” [condimentos]; molho de 

ostra; caldo de galinha em pó [temperos]; glutamato de monosódio; molhos para tempero.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132344 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : Kracie Home Products, Ltd.

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões e detergentes; cosméticos e artigos de higiene pessoal; perfumaria; incensos e fra-

grâncias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132345 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : Kracie Home Products, Ltd.

 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 
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[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios cosméticos e de toilette.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132346 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : Kracie Home Products, Ltd.

 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 : 24

[511] 產品 Produtos : Artigos pessoais em matérias têxteis tecidas (sem ser para vestir).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132347 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : Kracie Home Products, Ltd.

 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário exterior sem ser de estilo japonês; roupa de dormir; corpetes interiores; camise-

tas; máscaras para dormir; aventais (vestuário); toucas para dormir; chapelaria para vestir; 

ligas; cintos para vestuário; sapatos e botas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132348 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : Kracie Home Products, Ltd.

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de sabões e detergentes, 

cosméticos e artigos de higiene pessoal, perfumaria, incensos e fragrâncias, utensílios 

cosméticos e de toilette, artigos pessoais em matérias têxteis tecidas (sem ser para vestir), 

vestuário exterior sem ser de estilo japonês, roupa de dormir, corpetes interiores, camise-

tas, máscaras para dormir, aventais (vestuário), toucas para dormir, chapelaria para vestir, 

ligas, cintos para vestuário, sapatos e botas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132349 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : Kracie Home Products, Ltd.

 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Salões de beleza; salões de cabeleireiro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132350 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 皮膚增白霜；曬黑製劑（化妝品）；化妝劑；美容面膜；防皺霜；化妝用油脂；化妝品；草本化妝

品；護膚用化妝劑；防曬劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132351 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人蔘；補藥；維生素製劑；洋蔘沖劑；中藥材；營養補充劑；醫用營養品；醫用洗浴製劑；藥物飲

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132352 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；茶飲料；用作茶葉代替品的花或葉；人蔘糖；茶葉製的茶粉；袋泡茶；袋裝茶葉；非醫用草本

茶；茶葉。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132353 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 皮膚增白霜；曬黑製劑（化妝品）；化妝劑；美容面膜；防皺霜；化妝用油脂；化妝品；草本化妝

品；護膚用化妝劑；防曬劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132354 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人蔘；補藥；維生素製劑；洋蔘沖劑；中藥材；營養補充劑；醫用營養品；醫用洗浴製劑；藥物飲

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132355 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；茶飲料；用作茶葉代替品的花或葉；人蔘糖；茶葉製的茶粉；袋泡茶；袋裝茶葉；非醫用草本

茶；茶葉。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132356 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 皮膚增白霜；曬黑製劑（化妝品）；化妝劑；美容面膜；防皺霜；化妝用油脂；化妝品；草本化妝

品；護膚用化妝劑；防曬劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132357 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人蔘；補藥；維生素製劑；洋蔘沖劑；中藥材；營養補充劑；醫用營養品；醫用洗浴製劑；藥物飲

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132358 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；茶飲料；用作茶葉代替品的花或葉；人蔘糖；茶葉製的茶粉；袋泡茶；袋裝茶葉；非醫用草本

茶；茶葉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132359 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 皮膚增白霜；曬黑製劑（化妝品）；化妝劑；美容面膜；防皺霜；化妝用油脂；化妝品；草本化妝

品；護膚用化妝劑；防曬劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 土黃色及綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132360 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人蔘；補藥；維生素製劑；洋蔘沖劑；中藥材；營養補充劑；醫用營養品；醫用洗浴製劑；藥物飲

料。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 土黃色及綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132361 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 永悅健康管理顧問股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207之1號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；茶飲料；用作茶葉代替品的花或葉；人蔘糖；茶葉製的茶粉；袋泡茶；袋裝茶葉；非醫用草本

茶；茶葉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 土黃色及綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132362 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : FUTBOL CLUB BARCELONA

 地址 Endereço : Avda. Aristides Maillol, S/N., 08028 - Barcelona, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售及批發香水、肥皂、香精油、非藥妝化妝品、非藥妝洗髮劑、非藥物牙膏、髮膠、洗液、除臭

劑、嬰兒尿布、錄音器具、聲音傳送器具、聲音複製器具、圖像記錄器具、圖像傳輸器具、圖像
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複製器具、計算機遊戲程序（軟件）、計算機遊戲軟件、計算機軟件、手機套、筆記本電腦套、太

陽鏡、眼鏡片、眼鏡盒、眼鏡繩、體育用風鏡、耳機、CD盤（音像）、CD盤（只讀存儲器）、平

板電腦遮蓋、磁鐵、電子相框、運動護頭裝置、磁數據媒介、放大鏡（光學）、鼠標（電腦外圍設

備）、鼠標墊、防護頭盔、運動防護頭盔、服裝、鞋、帽子、鞋尖、鐘錶及計時器、手錶、鬧鐘、手

鏈、鑰匙圈、書、鋼筆、日曆、海報、粘合劑、印花用圖畫、紙、紙板、印刷品、書籍裝訂材料、照

片（打印）、文具、辦公用品、繪畫材料、畫筆、教學材料、教材、紙張（文具）、包裝用塑料袋、

皮箱用品、背包、行李箱、旅行袋、手提袋、傘、太陽傘、卡包、錢包、家用及廚房用器具和容器、

梳子、海綿、刷子、水晶（玻璃製品）、瓷器裝飾品、陶器、相框、杯子、水瓶、眼鏡、開罐器、軟

墊、扶瓶拖、杯墊、存錢罐、亞麻、毛巾、旗子、條幅、浴衣、玩具和遊戲、健身房及運動用品、紙

牌、護脛（運動用品）、毛絨玩具、油及食用脂肪、炸薯條、糕點及甜食、餅乾、糖果、果汁飲料

及果汁、啤酒、葡萄酒及其他酒精飲料、煙草用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132363 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 江蘇艾蘭得營養品有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省泰州市靖江市江山路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 : 醫用糖果；醫用營養品；醫用營養食物；醫用營養飲料；礦物質食品補充劑；維生素製劑；營養

補充劑；蛋白質膳食補充劑；蜂膠膳食補充劑；膳食補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132364 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 四川香天下餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區神仙樹北路21號1幢4號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；酒吧服務；會議室出租；養老院；出租椅子、桌子、桌布和

玻璃器皿；自助餐館；快餐館；日式料理餐廳；日間托兒所（看孩子）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132365 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd
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 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de vermelho, tons de laranja, tons de dourado e preto.

[210] 編號 N.º : N/132367 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

 地址 Endereço : Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman, Kav.76-78, Jakarta 

Selatan - INDONÉSIA

 國籍 Nacionalidade : 印度尼西亞 Indonésia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; cacau; café artificial; arroz; tapioca; sagu; farinha; preparações feitas de cereais; 

pão; massas [noodles]; pastelaria; confeitaria; gelados alimentares; açúcar; mel; xarope de 

melaço; levedura; fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especia-

rias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor azul claro, tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/132369 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 澳門錢幣博物館有限公司 

 地址 Endereço : 澳門關閘馬路信智花園9樓A 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132370 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 花酒酒業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高士德大馬路31號華暉閣21樓G 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132371 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 花酒酒業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高士德大馬路31號華暉閣21樓G 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132372 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/05

[730] 申請人 Requerente : 盈豐貿易發展有限公司 

 地址 Endereço : 澳門和樂巷號嘉應花園第五座3樓I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 : 29

[511] 產品 Produtos : 食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/132378 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : LABORATORIOS BABE, S.L.

 地址 Endereço : Conde Alessandro Volta, 7 Parque Tecnológico, 46980-Paterna, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de perfumaria, água-de-toilette, preparações para barbear, loções para antes e 

para depois de barbear, água-de-colónia; óleos essenciais, cosméticos, produtos de ma-
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quilhagem; dentífricos; produtos com filtro solar e preparações para bronzeamento solar, 

desodorizantes para uso pessoal (produtos de perfumaria); compressas impregnadas com 

produtos cosméticos; máscaras cosméticas; preparações para os cuidados do couro cabelu-

do e do cabelo; champôs e produtos amaciadores para o cabelo; tintas para o cabelo; loções 

capilares; produtos para pentear cabelo; cremes e loções para a pele; produtos de toilette 

não medicinais; preparações cosméticas para o banho e para o duche; preparações cosméti-

cas para os cuidados com a pele; produtos para os cuidados dos lábios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132379 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 上海淩琳日化有限公司

   Shanghai Ling Lin Daily Chemical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區真光路1473弄3號4層4234室

   Room 4234, 4F, No.3, 1473 Lane, Zhenguang Road, Putuo District, Shanghai, 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 : 盥洗室用洗滌乳劑；洗澡用化妝品；香精油；化妝品；護膚用化妝劑；化妝用雪花膏；化妝用潤

髮脂；美容面膜；梳妝用滑石粉；芳香劑（香精油）；化妝粉；化妝用油；成套化妝用品；花露 

水；口氣清新噴灑劑；洗髮液；香皂；清潔製劑；毛髮捲曲劑；化妝用杏仁乳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132380 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於手機、平板電腦、掌上電腦和數字電子設備的應用程式（軟件）；用於手機，平板電腦，掌上

電腦和數字電子設備的遊戲軟件；電子下載的時尚和珠寶領域的出版物；手機殼；手機蓋；用於

手機的支架；筆記本電腦用手提袋；眼鏡；太陽眼鏡；眼鏡盒；科學、航海、測量、攝影、電影、

光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝置及儀器；處理、開關、轉換、

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

盤；光盤，DV D盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結構；收銀機，計算機器，數據

處理裝置，計算機；計算機軟件；滅火設備。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132381 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴金屬及其合金；包含於本類別的貴金屬物品；包有或鍍有貴金屬的首飾；珠寶，寶石；鐘錶和

計時器具；鈀，鉑，首飾，貴重金屬，未加工或半加工貴金屬，貴重金屬合金，半寶石，銀飾品，

鍍金製品，珍珠，鑽石，翡翠，水晶，瑪瑙，珠寶，金幣，戒指，耳環，珠寶別針，領帶別針，貴金

屬別針，項鏈，胸針，吊墜，手鐲，手鏈；及上述物品的仿製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132382 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貴金屬及其合金、貴金屬、包有或鍍有貴金屬的首飾、珠寶，寶石、鐘錶和計時器具的零售、批

發、進出口、分銷、電子或網上零售、郵購和廣告；廣告；拍賣；商業管理；市場調查研究；為商

業和/或廣告目的組織展覽；為商業和/或廣告目的組織交易會；公共關係；宣傳服務；為他人推

銷；樣本分發；提供有關上述所有服務的資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132383 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於手機、平板電腦、掌上電腦和數字電子設備的應用程式（軟件）；用於手機，平板電腦，掌上

電腦和數字電子設備的遊戲軟件；電子下載的時尚和珠寶領域的出版物；手機殼；手機蓋；用於

手機的支架；筆記本電腦用手提袋；眼鏡；太陽眼鏡；眼鏡盒；科學、航海、測量、攝影、電影、
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光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝置及儀器；處理、開關、轉換、

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

盤；光盤，DV D盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結構；收銀機，計算機器，數據

處理裝置，計算機；計算機軟件；滅火設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132384 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴金屬及其合金；包含於本類別的貴金屬物品；包有或鍍有貴金屬的首飾；珠寶，寶石；鐘錶和

計時器具；鈀，鉑，首飾，貴重金屬，未加工或半加工貴金屬，貴重金屬合金，半寶石，銀飾品，

鍍金製品，珍珠，鑽石，翡翠，水晶，瑪瑙，珠寶，金幣，戒指，耳環，珠寶別針，領帶別針，貴金

屬別針，項鏈，胸針，吊墜，手鐲，手鏈；及上述物品的仿製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132385 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貴金屬及其合金、貴金屬、包有或鍍有貴金屬的首飾、珠寶，寶石、鐘錶和計時器具的零售、批

發、進出口、分銷、電子或網上零售、郵購和廣告；廣告；拍賣；商業管理；市場調查研究；為商

業和/或廣告目的組織展覽；為商業和/或廣告目的組織交易會；公共關係；宣傳服務；為他人推

銷；樣本分發；提供有關上述所有服務的資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132386 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 佛山市時尚坊傢俱有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省佛山市順德區樂從鎮樂從居委會新樂從傢俱城西區三座二層16B-18B倉 
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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 : 20

[511] 產品 Produtos : 床；沙發；金屬傢俱；傢俱；桌子；辦公傢俱；茶几；椅子（座椅）；彈簧床墊；櫃檯（臺子）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132387 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 佛山市時尚坊傢俱有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省佛山市順德區樂從鎮樂從居委會新樂從傢俱城西區三座二層16B-18B倉 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；內衣；童裝；羽絨服裝；手套（服裝）；鞋（腳上的穿著物）；帽子；襪；領帶；皮帶（服飾

用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132388 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 佛山市時尚坊傢俱有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省佛山市順德區樂從鎮樂從居委會新樂從傢俱城西區三座二層16B-18B倉 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 床；沙發；金屬傢俱；傢俱；桌子；辦公傢俱；茶几；椅子（座椅）；彈簧床墊；櫃檯（臺子）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132389 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 佛山市時尚坊傢俱有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省佛山市順德區樂從鎮樂從居委會新樂從傢俱城西區三座二層16B-18B倉 
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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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；內衣；童裝；羽絨服裝；手套（服裝）；鞋（腳上的穿著物）；帽子；襪；領帶；皮帶（服飾

用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132390 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 佛山市時尚坊傢俱有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省佛山市順德區樂從鎮樂從居委會新樂從傢俱城西區三座二層16B-18B倉 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 床；沙發；金屬傢俱；傢俱；桌子；辦公傢俱；茶几；椅子（座椅）；彈簧床墊；櫃檯（臺子）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132391 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 佛山市時尚坊傢俱有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省佛山市順德區樂從鎮樂從居委會新樂從傢俱城西區三座二層16B-18B倉 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；內衣；童裝；羽絨服裝；手套（服裝）；鞋（腳上的穿著物）；帽子；襪；領帶；皮帶（服飾

用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132392 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 蔡偉蕾 

 地址 Endereço : 浙江省瑞安市莘塍街道董一村 

 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 防炫目眼鏡；安全頭盔；護目鏡；眼鏡盒；眼鏡架；望遠鏡；眼鏡（光學）；太陽鏡；體育用風鏡；

體育用保護頭盔。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132393 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 蔡偉蕾 

 地址 Endereço : 浙江省瑞安市莘塍街道董一村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 防炫目眼鏡；安全頭盔；護目鏡；眼鏡盒；眼鏡架；望遠鏡；眼鏡（光學）；太陽鏡；體育用風鏡；

體育用保護頭盔。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132394 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, ta-

baco de mascar, rapé (tabaco), “kretek” (tabaco), “snus” (tabaco); sucedâneos do tabaco 

(não para uso medicinal); cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos electrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou tabaco a fim de 

libertar aerossóis contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de nicotina para uso 

em cigarros eletrónicos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento escuro, cinzento claro, azul escuro, vermelho e branco.
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[210] 編號 N.º : N/132395 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, ta-

baco de mascar, rapé (tabaco), “kretek” (tabaco), “snus” (tabaco); sucedâneos do tabaco 

(não para uso medicinal); cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos electrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou tabaco a fim de 

libertar aerossóis contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de nicotina para uso 

em cigarros eletrónicos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/132396 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, ta-

baco de mascar, rapé (tabaco), “kretek” (tabaco), “snus” (tabaco); sucedâneos do tabaco 

(não para uso medicinal); cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos electrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou tabaco a fim de 

libertar aerossóis contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de nicotina para uso 

em cigarros eletrónicos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132398 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179
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 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos informáticos; computadores; teclados de computador; memórias 

para computador; programas de computador [software]; programas de computador; perifé-

ricos de computador; material de computador; servidores de computador; aparelhos para 

o registo, transmissão, reprodução ou armazenamento de som e/ou imagens; suportes de 

dados magnéticos; suportes de dados ópticos; aparelhos para o processamento de dados; 

software e dispositivos de processamento de dados; aparelhos e instrumentos de segurança 

informática; aparelhos e instrumentos de segurança de comunicação; equipamentos e apa-

relhos de telecomunicações; aparelhos de intercomunicação; sistemas de alarme anti-furto; 

sistemas de videovigilância; sistemas e equipamentos de contra-inteligência; sistemas e 

equipamentos de segurança de emissões; aparelhos electrónicos de vigilância; câmeras; 

câmeras comandadas à distância; câmeras de vídeo; aparelhos de televisão; ecrans [monito-

res] de televisão; dispositivos de detecção de movimento; lasers para uso não médico; tele-

-impressores; vestuário de protecção contra fogo; cartões de circuito integrado [cartões 

inteligentes]; leitores de cartões inteligentes; software de computador para proteção contra 

vírus informáticos; software de segurança de dados; software de computador para fornecer 

segurança informática e privacidade de dados; dispositivos de segurança para material de 

computador; dispositivos de segurança para programas de computador; fitas magnéticas, 

discos, cartões e cilindros gravados com programas de computador; sistemas de alarme de 

incêndio; batedores para incêndios; extintores de incêndio; agulhetas de mangueiras de in-

cêndio; guarda-fogos; aparelhos e sistemas de detecção e aviso de radiação; cartões magné-

ticos ou codificados; cartões de computador magnéticos; terminais de computador para uso 

com cartões magnéticos no ponto de venda; aparelho de leitura para cartões magnéticos; 

dispositivos electrónicos de processamento de dados; aparelho para decodificação (leitu-

ra) de cartões de codificação; leitores de cartões; aparelho de leitura de cartões; aparelhos 

electrónicos de gravação de tempo; dispositivos electrónicos de controle de acesso; apare-

lhos de vigilância de vídeo, digital e electrónicos; aparelho de televisão de circuito fechado; 

câmeras de televisão de circuito fechado; aparelhos de rede informática; peças e acessórios 

para todos os produtos atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132399 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos relativos a exames, testes e avaliações educacionais; livros relacionados a com-

putadores; materiais com informações em forma impressa para uso com computadores; im-

pressos para fins de segurança; livretes [livrinhos] para uso na realização de “ateliers” de 

formação; manuais de instrução relativos a seminários de formação; livretes [livrinhos] de 

formação; guias de formação sob a forma de material impresso; manuais de formação sob a 

forma de impressos; materiais de formação (que não aparelhos); folhas impressas; folhas de 
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trabalho (impressos); códigos de computador impressos; publicações impressas relaciona-

das com computadores; material impresso para fins de segurança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132400 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação e manutenção de material de computador; instalação e manutenção de equipa-

mentos e sistemas de segurança; manutenção e reparação de equipamentos e sistemas de 

segurança informática, e equipamentos e sistemas de segurança de comunicação; manu-

tenção e reparação de veículos de segurança; manutenção e reparação de equipamentos e 

sistemas de segurança; fabricação sob encomenda e construção sob encomenda de equipa-

mentos de segurança informática e equipamentos de segurança de comunicação; instalação 

de sistemas de controlo de acesso; instalação de sistemas de detecção de incêndio; serviços 

de informação relacionados com a instalação e manutenção de sistemas de segurança; ins-

talação de sistemas de segurança; instalação e reparação de dispositivos de alarme anti-

-furto; prestação de serviços de informação, assessoria e consultadoria para os serviços 

atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132401 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de portal de internet; fornecimento de instalações de comunicação para o inter-

câmbio de dados por meios digitais ou electrónicos; telecomunicações; transmissão de 

mensagens, dados e informações através de uma rede informática global e outras redes 

de comunicação; serviços de telecomunicações para transmissão electrónica e recolha de 

dados, áudio, vídeos, fotos, mensagens e imagens; comunicações por terminais de compu-

tadores e sistemas de correio electrónico; fornecimento de ligações de telecomunicações 

a uma rede informática global; fornecimento de acesso de usuário a uma rede informática 

global; serviços de comunicação para fins de videoconferência; fornecimento de acesso aos 

usuários e ligações para uma base de dados de informática on-line contendo informações 

proprietárias e à internet; serviços de mensagens electrónicas; fornecimento de acesso on-

-line e de telecomunicações para a interação entre usuários de computadores, dispositivos 
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móveis e portáteis e outros dispositivos de comunicação; fornecimento de telecomunica-

ções sem fio através de redes de comunicações electrónicas; serviços de mensagens digitais 

sem fio; fornecimento de acesso a sítios de música digital na internet; prestação de serviços 

de informação, assessoria e consultoria para os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132402 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização e gestão de “ateliers” de formação [workshops]; serviços de formação prática 

relacionados com segurança e manutenção da ordem; organização e realização de confe-

rências e seminários; fornecimento de cursos de instrução e formação para pessoal encar-

regado de segurança; fornecimento de instalações de treino ou programas de formação em 

segurança; serviços de assessoria relacionados ao formação; serviços de consultoria em 

matéria de formação empresarial; serviços de formação empresarial; formação para o em-

prego; organização de cursos de formação; formação em desenvolvimento pessoal; forneci-

mento de cursos de formação; serviços de formação de pessoal; formação; consultadoria em 

formação; prestação de serviços de informação, assessoria e consultoria para os serviços 

atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132403 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de segurança para edifícios; guarda-costas pessoais [protecção]; agências de vigi-

lância nocturna; consultadoria na área de segurança; inspecção de bagagem para efeitos de 

segurança; serviços de vigilância; serviços de vigilância informatizados relacionados com o 

furto; serviços de segurança informatizados para estabelecimentos domésticos; serviços de 

consultoria relacionados com segurança; controlo de acesso para fins de segurança; protec-

ção (que não seja transporte protegido); guarda de objetos de valor; controlo da casa para 

ocupantes ausentes; controlo de instalações para ocupantes ausentes; detecção de intrusos; 

controlo de alarmes anti-furto e de segurança; controlo de alarmes de incêndio; controlo 

de aparelhos de controle de segurança; serviços de controlo para alarmes de incêndio; con-

trolo de sistemas de vigilância; fornecimento de informações relativas ao funcionamento do 
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alarme de detecção de incêndio; fornecimento de informações relativas à operação de alar-

mes de detecção de intrusos; fornecimento de informações relativas à operação de alarmes 

de detecção de fumos; fornecimento de instalações de segurança no local; fornecimento de 

serviços de resposta de emergência na sequência da ativação de um botão de pânico; alu-

guer de aparelhos de controlo de televisão em circuito fechado; avaliação de segurança de 

riscos relacionados  com a protecção de pessoas; aluguer de equipamento de segurança de 

vigilância; prestação de serviços de informação, assessoria e consultoria para os serviços 

atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132404 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos informáticos; computadores; teclados de computador; memórias 

para computador; programas de computador [software]; programas de computador; perifé-

ricos de computador; material de computador; servidores de computador; aparelhos para 

o registo, transmissão, reprodução ou armazenamento de som e/ou imagens; suportes de 

dados magnéticos; suportes de dados ópticos; aparelhos para o processamento de dados; 

software e dispositivos de processamento de dados; aparelhos e instrumentos de segurança 

informática; aparelhos e instrumentos de segurança de comunicação; equipamentos e apa-

relhos de telecomunicações; aparelhos de intercomunicação; sistemas de alarme anti-furto; 

sistemas de videovigilância; sistemas e equipamentos de contra-inteligência; sistemas e 

equipamentos de segurança de emissões; aparelhos electrónicos de vigilância; câmeras; 

câmeras comandadas à distância; câmeras de vídeo; aparelhos de televisão; ecrans [monito-

res] de televisão; dispositivos de detecção de movimento; lasers para uso não médico; tele-

-impressores; vestuário de protecção contra fogo; cartões de circuito integrado [cartões 

inteligentes]; leitores de cartões inteligentes; software de computador para proteção contra 

vírus informáticos; software de segurança de dados; software de computador para fornecer 

segurança informática e privacidade de dados; dispositivos de segurança para material de 

computador; dispositivos de segurança para programas de computador; fitas magnéticas, 

discos, cartões e cilindros gravados com programas de computador; sistemas de alarme de 

incêndio; batedores para incêndios; extintores de incêndio; agulhetas de mangueiras de in-

cêndio; guarda-fogos; aparelhos e sistemas de detecção e aviso de radiação; cartões magné-

ticos ou codificados; cartões de computador magnéticos; terminais de computador para uso 

com cartões magnéticos no ponto de venda; aparelho de leitura para cartões magnéticos; 

dispositivos electrónicos de processamento de dados; aparelho para decodificação (leitu-

ra) de cartões de codificação; leitores de cartões; aparelho de leitura de cartões; aparelhos 

electrónicos de gravação de tempo; dispositivos electrónicos de controle de acesso; apare-

lhos de vigilância de vídeo, digital e electrónicos; aparelho de televisão de circuito fechado; 

câmeras de televisão de circuito fechado; aparelhos de rede informática; peças e acessórios 

para todos os produtos atrás mencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132405 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos relativos a exames, testes e avaliações educacionais; livros relacionados a com-

putadores; materiais com informações em forma impressa para uso com computadores; im-

pressos para fins de segurança; livretes [livrinhos] para uso na realização de “ateliers” de 

formação; manuais de instrução relativos a seminários de formação; livretes [livrinhos] de 

formação; guias de formação sob a forma de material impresso; manuais de formação sob a 

forma de impressos; materiais de formação (que não aparelhos); folhas impressas; folhas de 

trabalho (impressos); códigos de computador impressos; publicações impressas relaciona-

das com computadores; material impresso para fins de segurança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132406 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação e manutenção de material de computador; instalação e manutenção de equipa-

mentos e sistemas de segurança; manutenção e reparação de equipamentos e sistemas de 

segurança informática, e equipamentos e sistemas de segurança de comunicação; manu-

tenção e reparação de veículos de segurança; manutenção e reparação de equipamentos e 

sistemas de segurança; fabricação sob encomenda e construção sob encomenda de equipa-

mentos de segurança informática e equipamentos de segurança de comunicação; instalação 

de sistemas de controlo de acesso; instalação de sistemas de detecção de incêndio; serviços 
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de informação relacionados com a instalação e manutenção de sistemas de segurança; ins-

talação de sistemas de segurança; instalação e reparação de dispositivos de alarme anti-

-furto; prestação de serviços de informação, assessoria e consultadoria para os serviços 

atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132407 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de portal de internet; fornecimento de instalações de comunicação para o inter-

câmbio de dados por meios digitais ou electrónicos; telecomunicações; transmissão de 

mensagens, dados e informações através de uma rede informática global e outras redes 

de comunicação; serviços de telecomunicações para transmissão electrónica e recolha de 

dados, áudio, vídeos, fotos, mensagens e imagens; comunicações por terminais de compu-

tadores e sistemas de correio electrónico; fornecimento de ligações de telecomunicações 

a uma rede informática global; fornecimento de acesso de usuário a uma rede informática 

global; serviços de comunicação para fins de videoconferência; fornecimento de acesso aos 

usuários e ligações para uma base de dados de informática on-line contendo informações 

proprietárias e à internet; serviços de mensagens electrónicas; fornecimento de acesso on-

-line e de telecomunicações para a interação entre usuários de computadores, dispositivos 

móveis e portáteis e outros dispositivos de comunicação; fornecimento de telecomunica-

ções sem fio através de redes de comunicações electrónicas; serviços de mensagens digitais 

sem fio; fornecimento de acesso a sítios de música digital na internet; prestação de serviços 

de informação, assessoria e consultoria para os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132408 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.
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 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização e gestão de “ateliers” de formação [workshops]; serviços de formação prática 

relacionados com segurança e manutenção da ordem; organização e realização de confe-

rências e seminários; fornecimento de cursos de instrução e formação para pessoal encar-

regado de segurança; fornecimento de instalações de treino ou programas de formação em 

segurança; serviços de assessoria relacionados ao formação; serviços de consultoria em 

matéria de formação empresarial; serviços de formação empresarial; formação para o em-

prego; organização de cursos de formação; formação em desenvolvimento pessoal; forneci-

mento de cursos de formação; serviços de formação de pessoal; formação; consultadoria em 

formação; prestação de serviços de informação, assessoria e consultoria para os serviços 

atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132409 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapura 409179

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de segurança para edifícios; guarda-costas pessoais [protecção]; agências de vigi-

lância nocturna; consultadoria na área de segurança; inspecção de bagagem para efeitos de 

segurança; serviços de vigilância; serviços de vigilância informatizados relacionados com o 

furto; serviços de segurança informatizados para estabelecimentos domésticos; serviços de 

consultoria relacionados com segurança; controlo de acesso para fins de segurança; protec-

ção (que não seja transporte protegido); guarda de objetos de valor; controlo da casa para 

ocupantes ausentes; controlo de instalações para ocupantes ausentes; detecção de intrusos; 

controlo de alarmes anti-furto e de segurança; controlo de alarmes de incêndio; controlo 

de aparelhos de controle de segurança; serviços de controlo para alarmes de incêndio; con-

trolo de sistemas de vigilância; fornecimento de informações relativas ao funcionamento do 

alarme de detecção de incêndio; fornecimento de informações relativas à operação de alar-

mes de detecção de intrusos; fornecimento de informações relativas à operação de alarmes 

de detecção de fumos; fornecimento de instalações de segurança no local; fornecimento de 

serviços de resposta de emergência na sequência da ativação de um botão de pânico; alu-

guer de aparelhos de controlo de televisão em circuito fechado; avaliação de segurança de 

riscos relacionados  com a protecção de pessoas; aluguer de equipamento de segurança de 

vigilância; prestação de serviços de informação, assessoria e consultoria para os serviços 

atrás mencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132410 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações cosméticas para o cuidado da pele; embalagem com máscara para uso cosmé-

tico; máscaras de gel para os olhos; loções capilares; sabonetes para uso pessoal; champôs; 

produtos para remover maquilhagem; leites de toilette; fragrâncias para uso pessoal como 

cosméticos; água de colónia; unhas postiças; pestanas postiças; perfumes; batons para os 

lábios; cotonetes para uso cosmético; pastas dentífricas e preparações para bochechar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132411 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações de vitaminas; bebidas de suplementos dietéticos; suplementos dietéticos; pre-

parações nutracêuticas para uso como suplementos dietéticos; suplementos dietéticos com-

postos por aminoácidos; suplementos nutricionais; produtos farmacêuticos; aminoácidos 

para uso medicinal; poções medicinais; suplementos probióticos; enzimas para uso medici-

nal; suplementos alimentares para uso veterinário; suplementos nutricionais para alimentos 

para animais; aminoácidos para uso veterinário; aminoácidos para alimentos para animais; 

enzimas para uso veterinário; preparações anti-inflamatórias; preparações bacterianas para 

uso médico ou veterinário; alimentos para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132412 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Fruta e legumes em conserva, secos e cozidos; produtos alimentares feitos principalmente à 

base de frutos; geleias de fruta; produtos de origem vegetal processados; frutos oleaginosos 

processados; batata-doce processada; castanhas processadas; cogumelos processados; ki-

mchi [alimentos à base de vegetais fermentados]; sopas; preparações para fazer sopa; tofu; 

leguminosas em conserva; carne; croquetes; ovos; salsichas; galbi [prato de carne grelhada]; 

extractos de carne; bouillon [caldo]; caldos; bacon [toucinho]; bulgogi [prato coreana à 

base de carne bovina]; costeletas de porco; queijos; manteiga; bebidas de bactérias lácticas; 

óleos para alimentação; óleo de sésamo para alimentação; presunto [fiambre]; peixe enlata-

do; preparações de carne; algas comestíveis torradas; algas; produtos de algas processados; 

salmão enlatado; pastéis de peixe; sopa de soja; produtos alimentares à base de peixe e 

marisco; sopas/guisados preparados; caldos de carne; caldos de peixe; caldos de legumes; 

extractos de peixe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132413 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz; amido para a alimentação; farinha de trigo; pão ralado; produtos processados à base 

de cereais; arroz cozido seco; snacks à base de cereais; talharim [massas com ovos]; tijela 

de arroz servida com molhos; bibimbap [arroz misturado com legumes e carne]; bolinhos 

de massa à moda coreana (mandu); sanduíches; pizzas; massas alimentares; mingau [papas]; 

salsichas de cachorro quente; macarons [bolinhos de massapão]; pão; gelados; chocolate; 

rebuçados; bolos; biscoitos; tarte; tartes [empadas]; pudins; bolos de arroz; chá; café; be-

bidas à base de chá; confeitaria em forma de geleias; gelados sortidos; panquecas (crepes) 

sortidas; pasta picante fermentada (gochujang); pasta de soja [condimentos]; molho de soja; 

vinagre; açúcar; oligossacárido para a alimentação; edulcorantes naturais; molhos para sa-

ladas; temperos; molhos/condimentos; marinadas; sal; xaropes; especiarias; especiarias em 

pó; glutamato monossódico; caril; ja-jang [pasta de feijão preto para molhos para noodles]; 

refeições preparadas à base de arroz; refeições preparadas à base de massas [noodles]; re-

feições preparadas ou embaladas compostas principalmente por arroz ou massas [noodles].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132414 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Concentrados de fruta; sumos de frutas [sumos de frutos]; bebidas à base de frutas; essên-

cias para o fabrico de bebidas; xaropes; preparações para a produção de bebidas; extractos 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng vermelho para bebidas; bebidas à base de 

vegetais; sumos vegetais; bebidas fermentadas não alcoólicas; smoothies [batidos / sumos]; 

bebidas contendo aminoácidos; bebidas à base de ginseng; bebidas de ginseng vermelho; 

águas gasosas; refrigerantes; águas [bebidas]; cerveja; bebidas não alcoólicas contendo vi-

nagre; bebidas não alcoólicas com aroma de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132415 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : BounD’or Japan Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-15-15-909 Noji, Kusatsu-City, Shiga Prefecture Japan 525-0059

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos ópticos; monóculos, óculos, óculos de sol, estojos para óculos, 

armações para óculos, lentes, lunetas, montagens e estojos para lentes; todos sendo peças e 

ferramentas de óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132422 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Stafford-Miller (Ireland) Limited

 地址 Endereço : Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de toilette, dentífricos, colutórios e produtos para refrescar o hálito não medici-

nais; produtos de higiene oral, geles dentífricos, produtos para branquear os dentes, produ-

tos para polir os dentes, produtos e aceleradores de branqueamento para os dentes, produ-

tos cosméticos para eliminar as manchas dos dentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132423 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Stafford-Miller (Ireland) Limited

 地址 Endereço : Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações medicinais para a higiene oral, preparações medicinais para polir os dentes, 

preparações medicinais para branquear os dentes, colutórios medicinais, preparações me-

dicinais para o branqueamento dos dentes, gomas de mascar e pastilhas medicinais para a 

higiene oral.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132424 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Stafford-Miller (Ireland) Limited

 地址 Endereço : Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas de dentes, palitos, fio dental, escovas e esponjas; suportes e aplicadores para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132425 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

 地址 Endereço : 100 Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, 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 : Produtos químicos para uso na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, 

horticultura e silvicultura; adesivos para uso na indústria; preparações e soluções anticon-

gelantes, fluidos descongelantes para para-brisas, fluidos para direcção assistida; condicio-

nadores e vedantes, fluidos de travões e produtos de refrigeração para aparelhos de ar con-

dicionado de automóveis, unidades de descarga de radiadores, inibidores de ferrugem para 

sistemas de refrigeração de automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132426 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

 地址 Endereço : 100 Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para limpar, polir, desengordurar e raspar; preparações de limpeza para remoção 

de sedimentos em sistemas de refrigeração de veículos; preparações para limpeza; líquidos 

de limpeza de pára-brisas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132427 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

 地址 Endereço : 100 Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, 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 : Produtos químicos para uso na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, 

horticultura e silvicultura; adesivos para uso na indústria; preparações e soluções anticon-

gelantes, fluidos descongelantes para para-brisas, fluidos para direcção assistida; condicio-

nadores e vedantes, fluidos de travões e produtos de refrigeração para aparelhos de ar con-

dicionado de automóveis, unidades de descarga de radiadores, inibidores de ferrugem para 

sistemas de refrigeração de automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, laranja, amarela, azul clara e azul forte tal como representa-

do na figura.

[210] 編號 N.º : N/132428 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

 地址 Endereço : 100 Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para limpar, polir, desengordurar e raspar; preparações de limpeza para remoção 

de sedimentos em sistemas de refrigeração de veículos; preparações para limpeza; líquidos 

de limpeza de pára-brisas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, laranja, amarela, azul clara e azul forte tal como representa-

do na figura.
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[210] 編號 N.º : N/132429 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

 地址 Endereço : 100 Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, 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 : Produtos químicos para uso na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, 

horticultura e silvicultura; adesivos para uso na indústria; preparações e soluções anticon-

gelantes, fluidos descongelantes para para-brisas, fluidos para direcção assistida; condicio-

nadores e vedantes, fluidos de travões e produtos de refrigeração para aparelhos de ar con-

dicionado de automóveis, unidades de descarga de radiadores, inibidores de ferrugem para 

sistemas de refrigeração de automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132430 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

 地址 Endereço : 100 Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para limpar, polir, desengordurar e raspar; preparações de limpeza para remoção 

de sedimentos em sistemas de refrigeração de veículos; preparações para limpeza; líquidos 

de limpeza de pára-brisas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132431 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Co., Ltd.

 地址 Endereço : 133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, República da Coréia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Gestão de edifícios; arrendamento ou locação de edifícios; serviços de manutenção de 

edifícios; arrendamento de edifícios; arrendamento de escritórios; aluguer de escritórios 
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[imobiliário]; fornecimento de informações relativas ao aluguer de edifícios; arrendamento 

do espaço industrial; investimento imobiliário; serviços de gestão imobiliária relacionados 

com centros comerciais; serviços de vendas de centros comerciais; arrendamento de centros 

comerciais; aluguer de instalações comerciais; agências ou mediação para o aluguer de edi-

fícios; serviços de gestão imobiliária relacionados com edifícios comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132432 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Co., Ltd.

 地址 Endereço : 133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, República da Coréia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de pesquisa de pneus; teste [Inspeção] de pneus do automóvel para habilitação 

para circular na estrada; teste [Inspeção] de veículos para habilitação para circular na 

estrada; teste [Inspeção] de veículos a motor antes de transporte [para habilitação para 

circular na estrada]; teste  [Inspeção] de veículos a motor [para habilitação para circular na 

estrada]; teste para habilitação para circular na estrada de veículos automóveis; assessoria 

técnica relativa à fabricação de pneus; serviços de análise [inspeção] de pneus; desenho de 

instalações comerciais para o comércio de pneus; teste de roda automotiva; teste de pneu 

de automóvel; pesquisa e desenvolvimento de produtos; teste de qualidade dos produtos; 

análise do desenvolvimento de produtos; avaliação do desenvolvimento de produtos; teste 

de segurança do produto; avaliação do produto; pesquisa em laboratório na área do pneu 

de automóvel; pesagem de veículos; desenvolvimento de produtos para construção de veícu-

los e para construção de carrocerias de veículos; desenho de veículos e peças e componen-

tes de veículos; desenho de veículos; desenho de peças para veículos; desenho de interiores 

para veículos; teste do produto da forma original do veículo; desenvolvimento de tecnolo-

gias para fabricação de circuitos para comunicação sem fio, processamento electrónico de 

dados, eletrónica de consumo, eletrónica automotiva; pesquisa em tecnologia automóvel; 

pesquisa e desenvolvimento de rodas automotivas; pesquisa e desenvolvimento de peças 

de automóveis; inspeções de automóveis; desenvolvimento de programas para a simulação 

de experiências na área do pneu de automóvel para a habilitação para circular na estrada; 

serviços de pesquisa de laboratório relacionados a pneus automotivos; serviços de teste e 

pesquisa relacionados a máquinas, aparelhos e instrumentos; pesquisa mecânica na área 

dos desportos motorizados; serviços de engenharia de estruturas da indústria de veículos 

terrestres; serviços de engenharia da indústria de veículos terrestres; serviços de engenha-

ria de materiais da indústria de veículos terrestres; pesquisa e desenvolvimento de rodas de 

automóveis para terceiros; fornecimento de informações científicas relativas ao desempe-

nho e operação do carro; desenho de módulo para automóveis; serviços de controle e teste 

de qualidade de engenharia e materiais; teste de matérias-primas; controle de qualidade de 

matérias-primas; projeto e desenvolvimento de progamas de computador [software] de rea-

lidade virtual.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132433 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Co., Ltd.

 地址 Endereço : 133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, República da Coréia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Gestão de edifícios; arrendamento ou locação de edifícios; serviços de manutenção de 

edifícios; arrendamento de edifícios; arrendamento de escritórios; aluguer de escritórios 

[imobiliário]; fornecimento de informações relativas ao aluguer de edifícios; arrendamento 

do espaço industrial; investimento imobiliário; serviços de gestão imobiliária relacionados 

com centros comerciais; serviços de vendas de centros comerciais; arrendamento de centros 

comerciais; aluguer de instalações comerciais; agências ou mediação para o aluguer de edi-

fícios; serviços de gestão imobiliária relacionados com edifícios comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132434 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Co., Ltd.

 地址 Endereço : 133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, República da Coréia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de pesquisa de pneus; teste [Inspeção] do pneu do automóvel para habilitação 

para circular na estrada; teste [Inspeção] de veículos para habilitação para circular na 

estrada; teste [Inspeção] de veículos a motor antes do transporte [para habilitação para 

circular na estrada]; teste [Inspeção] de veículos a motor [para habilitação para circular na 

estrada]; teste para habilitação para circular na estrada de veículos automóveis; assessoria 

técnica relativa à fabricação de pneus; serviços de análise [inspeção] de pneus; desenho de 

instalações comerciais para o comércio de pneus; teste de roda automotiva; teste de pneu 

de automóvel; pesquisa e desenvolvimento de produtos; teste de qualidade dos produtos; 

análise do desenvolvimento de produtos; avaliação do desenvolvimento de produtos; teste 

de segurança do produto; avaliação do produto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132435 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Co., Ltd.

 地址 Endereço : 133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, República da Coréia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Gestão de edifícios; arrendamento ou locação de edifícios; serviços de manutenção de 

edifícios; arrendamento de edifícios; arrendamento de escritórios; aluguer de escritórios 

[imobiliário]; fornecimento de informações relativas ao aluguer de edifícios; arrendamento 
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do espaço industrial; investimento imobiliário; serviços de gestão imobiliária relacionados 

com centros comerciais; serviços de vendas de centros comerciais; arrendamento de centros 

comerciais; aluguer de instalações comerciais; agências ou mediação para o aluguer de edi-

fícios; serviços de gestão imobiliária relacionados com edifícios comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132436 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Co., Ltd.

 地址 Endereço : 133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, República da Coréia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de pesquisa de pneus; teste [Inspeção] do pneu do automóvel para habilitação 

para circular na estrada; teste [Inspeção] de veículos para habilitação para circular na 

estrada; teste [Inspeção] de veículos a motor antes do transporte [para habilitação para 

circular na estrada]; teste [Inspeção] de veículos a motor [para habilitação para circular na 

estrada]; teste para habilitação para circular na estrada de veículos automóveis; assessoria 

técnica relativa à fabricação de pneus; serviços de análise [inspeção] de pneus; desenho de 

instalações comerciais para o comércio de pneus; teste de roda automotiva; teste de pneu 

de automóvel; pesquisa e desenvolvimento de produtos; teste de qualidade dos produtos; 

análise do desenvolvimento de produtos; avaliação do desenvolvimento de produtos; teste 

de segurança do produto; avaliação do produto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132443 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : OPENRICE GROUP INC.

 地址 Endereço : 香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場32樓

   32/F, Prosperity Millennia Plaza, 663 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 人員招收；價格比較服務；商業信息；商業資訊代理；商業專業諮詢；商業研究；商業調查；在計

算機檔案中進行數據檢索（替他人）；將信息編入計算機數據庫；尋找贊助；市場分析；市場營

銷；市場研究；廣告；廣告代理；廣告宣傳；廣告材料出租；廣告材料更新；廣告材料分發；廣告

材料更新；廣告片製作；廣告版面設計；廣告稿的撰寫；廣告空間出租；張貼廣告；成本價格分

析；打字；為消費者提供商業資訊和建議（消費者建議機構）；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；計算機數據庫信息系統化；計算機文檔管理；計算機網絡上的在線廣告；在線購買服務；樣

品分發；獎券分發；民意調查；街道廣告；為第三者獲得服務（為其他企業購買產品及服務）；

無線電廣告；無線電公告；於通訊媒體的廣告時間出租；（為第三者）推銷；統計資料；電視廣

告；電視通告。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132444 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : OPENRICE GROUP INC.

 地址 Endereço : 香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場32樓

   32/F, Prosperity Millennia Plaza, 663 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 把有形的數據或文件轉換成電子媒體；提供互聯網搜尋引擎；計算機程式和數據的數據轉換

（非有形轉換）；計算機系統分析；計算機系統設計；計算機系統遠程監控；計算機編程；計算

機軟件出租；計算機軟件安裝；計算機軟件更新；計算機軟件維護；計算機軟件設計；計算機軟

件諮詢；託管計算機站（網站）；替他人創建和維護網站；提供線上不可下載電腦軟體之暫時

使用服務；網路伺服空間出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132445 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : OPENRICE GROUP INC.

 地址 Endereço : 香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場32樓

   32/F, Prosperity Millennia Plaza, 663 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 人員招收；價格比較服務；商業信息；商業資訊代理；商業專業諮詢；商業研究；商業調查；在計

算機檔案中進行數據檢索（替他人）；將信息編入計算機數據庫；尋找贊助；市場分析；市場營

銷；市場研究；廣告；廣告代理；廣告宣傳；廣告材料出租；廣告材料更新；廣告材料分發；廣告

材料更新；廣告片製作；廣告版面設計；廣告稿的撰寫；廣告空間出租；張貼廣告；成本價格分

析；打字；為消費者提供商業資訊和建議（消費者建議機構）；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；計算機數據庫信息系統化；計算機文檔管理；計算機網絡上的在線廣告；在線購買服務；樣

品分發；獎券分發；民意調查；街道廣告；為第三者獲得服務（為其他企業購買產品及服務）；

無線電廣告；無線電公告；於通訊媒體的廣告時間出租；（為第三者）推銷；統計資料；電視廣

告；電視通告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132446 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : OPENRICE GROUP INC.
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 地址 Endereço : 香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場32樓

   32/F, Prosperity Millennia Plaza, 663 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；利用網際網絡提供新聞；全球計算機網絡訪問時間出租；在線賀卡傳送；提供與全

球電腦網路的電訊聯接服務；提供互聯網聊天室；提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供全

球電腦網絡通路給使用者；提供全球電腦資訊網絡之電信連結服務；提供在線論壇；提供數據

庫接入服務；提供電子佈告欄之訊息傳送；新聞傳播；有線電視廣播；為互聯網用戶信息傳送；

電子郵件；線上資訊傳輸；計算機輔助信息和圖像傳送；通過互聯網傳送和播放聲音、圖像和

多媒體資訊；電腦網絡通訊服務；電視播放；電訊服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132447 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : OPENRICE GROUP INC.

 地址 Endereço : 香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場32樓

   32/F, Prosperity Millennia Plaza, 663 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 把有形的數據或文件轉換成電子媒體；提供互聯網搜尋引擎；計算機程式和數據的數據轉換

（非有形轉換）；計算機系統分析；計算機系統設計；計算機系統遠程監控；計算機編程；計算

機軟件出租；計算機軟件安裝；計算機軟件更新；計算機軟件維護；計算機軟件設計；計算機軟

件諮詢；託管計算機站（網站）；替他人創建和維護網站；提供線上不可下載電腦軟體之暫時

使用服務；網路伺服空間出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132448 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : OPENRICE GROUP INC.

 地址 Endereço : 香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場32樓

   32/F, Prosperity Millennia Plaza, 663 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 速食館；酒吧服務；飯店；餐廳；餐館；咖啡館；自助餐廳；自一計算機數據庫或互聯網在線上

提供與餐飲有關的資訊；餐廳、咖啡廳及酒吧的評估；提供餐廳預約服務。  

[540] 商標 Marca : 



3710 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

[210] 編號 N.º : N/132449 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : OPENRICE GROUP INC.

 地址 Endereço : 香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場32樓

   32/F, Prosperity Millennia Plaza, 663 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；利用網際網絡提供新聞；全球計算機網絡訪問時間出租；在線賀卡傳送；提供與全

球電腦網路的電訊聯接服務；提供互聯網聊天室；提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供全

球電腦網絡通路給使用者；提供全球電腦資訊網絡之電信連結服務；提供在線論壇；提供數據

庫接入服務；提供電子佈告欄之訊息傳送；新聞傳播；有線電視廣播；為互聯網用戶信息傳送；

電子郵件；線上資訊傳輸；計算機輔助信息和圖像傳送；通過互聯網傳送和播放聲音、圖像和

多媒體資訊；電腦網絡通訊服務；電視播放；電訊服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132450 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : OPENRICE GROUP INC.

 地址 Endereço : 香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場32樓

   32/F, Prosperity Millennia Plaza, 663 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 速食館；酒吧服務；飯店；餐廳；餐館；咖啡館；自助餐廳；自一計算機數據庫或互聯網在線上

提供與餐飲有關的資訊；餐廳、咖啡廳及酒吧的評估；提供餐廳預約服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132451 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 蔡偉蕾 

 地址 Endereço : 浙江省瑞安市莘塍街道董一村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 照相機（攝影）；望遠鏡；安全頭盔；護目鏡；眼鏡片；眼鏡框；眼鏡；眼鏡盒；太陽鏡；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132452 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.
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 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte de passageiros e de mercadorias; serviço de arranjo de cruzeiros; serviços de 

navios de cruzeiro; serviços de agência de viagens, nomeadamente, marcação de reservas 

e marcações de lugares para transportes de passageiros e mercadorias; serviços de trans-

porte para organização de excursões; organização de cruzeiros; serviços de reserva para 

transporte; serviços de reserva de navios de cruzeiro; fornecimento de transporte para ex-

cursões; provisão de informações sobre viagem e transporte e aconselhamento sobre hotéis 

e restaurantes a turistas e viajantes de negócios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132453 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Calbee, Inc.

 地址 Endereço : 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Batatas fritas, batatas frisadas; batatas fritas em palitos; batatas tufadas; aperitivos de 

batata em forma de palitos; rodelas de batata-doce fritas, batatas-doces frisadas; batatas 

fritas com aroma de camarão; aperitivos à base de legumes; aperitivos à base de batatas; 

aperitivos à base de batata-doce; aperitivos à base de feijão; aperitivos à base de ervilhas; 

aperitivos à base de frutos; leite de soja; amendoins processados; caril, misturas de guisa-

dos e de sopas; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, 

congelados, secos e cozidos; geleias, marmeladas, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; 

óleos e gorduras comestíveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, verde clara, azul, amarela, laranja, verde, cinzenta e branca 

tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/132454 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Calbee, Inc.

 地址 Endereço : 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-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 : Aperitivos à base de milho; aperitivos à base de farinha de trigo; aperitivos à base de cere-

ais; gelados; doces; biscoitos e bolachas; chocolates; pastilhas elásticas; produtos de paste-

laria e pão; tiras fritas de milho, flocos de milho; farinha de trigo; preparações de cereais; 

tiras fritas aromatizadas com camarão; bolachas de camarão; aperitivos preparados a partir 



3712 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

de farinha de batata; aperitivos preparados a partir de farinha de trigo; café, chá, cacau e 

sucedâneos de café; arroz: farinha e preparações à base de cereais; pão, pastelaria e con-

feitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; 

vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, verde clara, azul, amarela, laranja, verde, cinzenta e branca 

tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/132455 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Calbee, Inc.

 地址 Endereço : 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; bebidas não alcoólicas carbonatadas; sumos de frutos; sumos de legumes [bebidas]; 

bebidas de soro de leite.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, verde clara, azul, amarela, laranja, verde, cinzenta e branca 

tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/132456 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Calbee, Inc.

 地址 Endereço : 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de alimentos e bebidas; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de estojos para telemóveis, correias 

para telemóveis, carregadores de bateria, cartões de memória, periféricos de computadores, 

estojos para óculos e óculos de sol, estojos para lentes de contacto, estojos para agendas 

electrónicas, temporizadores de cozinha, calculadoras portáteis, alarmes pessoais de se-

gurança, publicações electrónicas descarregáveis, argolas para chaves de metais preciosos, 

alfinetes ornamentais, medalhas, relógios de mesa ou parede e relógios, papel, produtos de 

impressão, artigos de papelaria, porta-passaportes, papel higiénico, toalhas de mãos higi-

énicas de papel, roupa de mesa de papel, suportes para fotografias, estandartes de papel, 

bandeiras de papel, recipientes de papel para embalagem, sacos de papel e sacos, bolsas 

[envelopes, bolsas] de papel para embalagem, sacos [envelopes, bolsas] de plástico para em-

balagem, materiais de embrulho em papel, sacos, malas de mão, sacos para compras, sacos 

de transporte, sacos de praia, bolsas, porta-cartões [porta- notas], porta-cartões de crédito, 

estojos porta-cartões-de-visita, porta-chaves, carteiras, porta-moedas, estojos para bilhetes 

de transportes suburbanos, estojos para artigos de toilette não preenchidos, chapéus-de-

-chuva, tampas de plástico para recipientes sem ser para uso na cozinha, crachás de plásti-
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co, leques de mão, leques de mão dobráveis, espelhos de bolso, quebra-cabeças, brinque-

dos, cartas de jogar, brinquedos de pelúcia, bonecos, jogos e brinquedos, ornamentos para 

árvores de natal [excepto artigos de iluminação e confeitaria]; publicidade; pesquisa de ma-

rketing; estudos de marketing; informação de negócios; serviços de informação comercial; 

organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para 

terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, verde clara, azul, amarela, laranja, verde, cinzenta e branca 

tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/132457 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Calbee, Inc.

 地址 Endereço : 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para o fornecimento de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, verde clara, azul, amarela, laranja, verde, cinzenta e branca 

tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/132458 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Macau CPM Holdings

 地址 Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, 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 comercial; administração comercial; serviços de escritório; serviços de 

gestão comercial para parques de estacionamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132459 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Macau CPM Holdings

 地址 Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços de 

agências imobiliárias; gestão imobiliária; aluguer de lojas, escritórios e habitações; gestão 

imobiliária; serviços de hipoteca; serviços de pesquisa relacionados com negócios imobili-

ários; preparação de relatórios relacionados com negócios imobiliários; gestão de agências 

para imobiliários e propriedades; serviços de corretagem de hipotecas; gestão imobiliária 

e de propriedades; avaliação, selecção, aquisição, corretagem, locação, aluguer, licitação, 

gestão e avaliações de imóveis; serviços financeiros; serviços de angariação de fundos; con-

sultoria sobre investimentos; gestão de fundos; gestão e disposição de bens; financiamento 

de empréstimos, financiamento de imobiliários, investimentos imobiliários; corretagem 

imobiliária; serviços de agências de aluguer de habitações; agentes de aluguer de habita-

ções; serviços actuariais; cobrança de rendas; agências de arrendamento, aluguer e locação 

de alojamento; serviços de gestão de alojamento; aluguer de apartamentos; aluguer de ha-

bitações; aluguer de escritórios; locação imobiliária; avaliações financeiras de imobiliários; 

prestação de serviços de gestão imobiliários e instalação; serviços de assessoria, informa-

ções e consultoria em relacionados com todos os serviços acima mencionados; tudo incluí-

do na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132460 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Macau CPM Holdings

 地址 Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; reparação; serviços de instalação; serviços de edifícios; serviços 

de construção; serviços de construção civil; serviços de construção de infra-estruturas; ser-

viços de gestão de projectos relacionados com construção de edifícios, construção de infra-

-estruturas e construção de obras de engenharia civil; inspecção de planos de construção; 

aluguer de máquinas destinadas à engenharia civil; instalação de drenagem, sistemas e má-

quinas de controlo ambiental, sistemas de eliminação de resíduos líquidos e instalações de 

purificação de água; desenvolvimento imobiliário e propriedades; construção e operação 

de parques de estacionamento; realização e gestão da construção de projetos imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132461 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Macau CPM Holdings

 地址 Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

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

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; reserva 

de transportes; reserva de viagem; serviços de reserva para o transporte de mercadorias 

por via aérea, marítima e terrestre; transporte de mercadorias e cargas transportadas por 

via aérea, ferroviária, rodoviária ou água; distribuição de energia; entregas de encomendas; 

armazenamento; serviços de armazenagem; embalagem de mercadorias; aluguer de carros; 

transporte por automóveis; aluguer de armazéns; carga; aluguer de garagens; serviços de 

logísticas de transporte; serviços de parques de estacionamento; fornecimento de instala-

ções para o estacionamento de veículos; serviços de correio; distribuição de electricidade; 

serviços de mudanças; organização de excursões; aluguer de viaturas; transporte e arma-

zenamento de lixo; corretagem de transportes; descarregamento de carregamentos; distri-

buição de água; salvamento; serviços de reboques; serviço de informação, consultadoria e 

assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132462 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : Macau CPM Holdings

 地址 Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, 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 legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; serviços de se-

gurança para a protecção de imóveis e equipamentos; serviços de segurança para prédios; 

guarda-costas; guardas-nocturnos; consultoria de segurança; inspecção de bagagens para 

fins de segurança; serviços de vigilância; serviços computorizados de vigilância relaciona-

dos com assaltos; serviços computorizados de segurança para instalações domésticas; servi-

ços de consultoria relacionados com segurança; controlo de acesso para fins de segurança; 

serviços de segurança (sem ser transportes com segurança); guarda de valores; vigilância 

de residências na ausência dos ocupantes; monitorização de instalações na ausência de 

ocupantes; detecção de intrusos; monitorização de sistemas de alarme e segurança; moni-

torização de sistemas de alarme contra incêndios; monitorização de aparelhos de controlo 

de segurança; serviços de monitorização de alarmes contra incêndios; monitorização de sis-

temas de vigilância; prestação de informações relacionadas com a operação de alarmes de 

detecção de incêndios; prestação de informações relacionadas com a operação de alarmes 

de detecção de intrusos; prestação de informações relacionadas com a operação de alarmes 

de detecção de fumo; provisão de instalações de segurança no local; prestação de serviços 

de resposta a emergências de acordo com a activação de um botão de pânico; aluguer de 

aparelhos de televisão de circuito fechado; avaliação de riscos de segurança relacionados 

com a guarda de pessoas; aluguer de equipamento de segurança de vigilância; prestação de 

serviços de gestão e segurança de imóveis e equipamentos; serviços de prestação de infor-

mações, aconselhamento e consultoria para todos os serviços supra citados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132463 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門泊車管理股份有限公司

   CPM - COMPANHIA DE PARQUES DE MACAU S.A., CPM -CAR PARKS MACAO 

LIMITED

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, No 693, Edifício Tai Wah, 14º andar freguesia de São Lourenço, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão comercial; administração comercial; serviços de escritório; serviços de 

gestão comercial para parques de estacionamento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo e preto.

[210] 編號 N.º : N/132464 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門泊車管理股份有限公司

   CPM - COMPANHIA DE PARQUES DE MACAU S.A., CPM -CAR PARKS MACAO 

LIMITED

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, No 693, Edifício Tai Wah, 14º andar freguesia de São Lourenço, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; reparação; serviços de instalação; serviços de edifícios; serviços 

de construção; serviços de construção civil; serviços de construção de infra-estruturas; ser-

viços de gestão de projectos relacionados com construção de edifícios, construção de infra-

-estruturas e construção de obras de engenharia civil; inspecção de planos de construção; 

aluguer de máquinas destinadas à engenharia civil; instalação de drenagem, sistemas e má-

quinas de controlo ambiental, sistemas de eliminação de resíduos líquidos e instalações de 

purificação de água; desenvolvimento imobiliário e propriedades; construção e operação 

de parques de estacionamento; realização e gestão da construção de projetos imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo e preto.
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[210] 編號 N.º : N/132465 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門泊車管理股份有限公司

   CPM - COMPANHIA DE PARQUES DE MACAU S.A., CPM -CAR PARKS MACAO 

LIMITED

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, No 693, Edifício Tai Wah, 14º andar freguesia de São Lourenço, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; reserva 

de transportes; reserva de viagem; serviços de reserva para o transporte de mercadorias 

por via aérea, marítima e terrestre; transporte de mercadorias e cargas transportadas por 

via aérea, ferroviária, rodoviária ou água; distribuição de energia; entregas de encomendas; 

armazenamento; serviços de armazenagem; embalagem de mercadorias; aluguer de carros; 

transporte por automóveis; aluguer de armazéns; carga; aluguer de garagens; serviços de 

logísticas de transporte; serviços de parques de estacionamento; fornecimento de instala-

ções para o estacionamento de veículos; serviços de correio; distribuição de electricidade; 

serviços de mudanças; organização de excursões; aluguer de viaturas; transporte e arma-

zenamento de lixo; corretagem de transportes; descarregamento de carregamentos; distri-

buição de água; salvamento; serviços de reboques; serviço de informação, consultadoria e 

assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo e preto.

[210] 編號 N.º : N/132466 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 澳栢物業設施管理服務有限公司

   SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROPRIEDADES 

E INSTALAÇÕES OPEC, LIMITADA, OPEC PROPERTY AND FACILITY MANA-

GEMENT SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, nº 693, Edifício Tai Wah, 15º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços de 

agências imobiliárias; gestão imobiliária; aluguer de lojas, escritórios e habitações; gestão 

imobiliária; serviços de hipoteca; serviços de pesquisa relacionados com negócios imobili-

ários; preparação de relatórios relacionados com negócios imobiliários; gestão de agências 

para imobiliários e propriedades; serviços de corretagem de hipotecas; gestão imobiliária 

e de propriedades; avaliação, selecção, aquisição, corretagem, locação, aluguer, licitação, 

gestão e avaliações de imóveis; serviços financeiros; serviços de angariação de fundos; con-

sultoria sobre investimentos; gestão de fundos; gestão e disposição de bens; financiamento 

de empréstimos, financiamento de imobiliários, investimentos imobiliários; corretagem 

imobiliária; serviços de agências de aluguer de habitações; agentes de aluguer de habita-

ções; serviços actuariais; cobrança de rendas; agências de arrendamento, aluguer e locação 
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de alojamento; serviços de gestão de alojamento; aluguer de apartamentos; aluguer de ha-

bitações; aluguer de escritórios; locação imobiliária; avaliações financeiras de imobiliários; 

prestação de serviços de gestão imobiliários e instalação; serviços de assessoria, informa-

ções e consultoria em relacionados com todos os serviços acima mencionados; tudo incluí-

do na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/132467 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 澳栢物業設施管理服務有限公司

   SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROPRIEDADES 

E INSTALAÇÕES OPEC, LIMITADA, OPEC PROPERTY AND FACILITY MANA-

GEMENT SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, nº 693, Edifício Tai Wah, 15º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; serviços de se-

gurança para a protecção de imóveis e equipamentos; serviços de segurança para prédios; 

guarda-costas; guardas-nocturnos; consultoria de segurança; inspecção de bagagens para 

fins de segurança; serviços de vigilância; serviços computorizados de vigilância relaciona-

dos com assaltos; serviços computorizados de segurança para instalações domésticas; servi-

ços de consultoria relacionados com segurança; controlo de acesso para fins de segurança; 

serviços de segurança (sem ser transportes com segurança); guarda de valores; vigilância 

de residências na ausência dos ocupantes; monitorização de instalações na ausência de 

ocupantes; detecção de intrusos; monitorização de sistemas de alarme e segurança; moni-

torização de sistemas de alarme contra incêndios; monitorização de aparelhos de controlo 

de segurança; serviços de monitorização de alarmes contra incêndios; monitorização de sis-

temas de vigilância; prestação de informações relacionadas com a operação de alarmes de 

detecção de incêndios; prestação de informações relacionadas com a operação de alarmes 

de detecção de intrusos; prestação de informações relacionadas com a operação de alarmes 

de detecção de fumo; provisão de instalações de segurança no local; prestação de serviços 

de resposta a emergências de acordo com a activação de um botão de pânico; aluguer de 

aparelhos de televisão de circuito fechado; avaliação de riscos de segurança relacionados 

com a guarda de pessoas; aluguer de equipamento de segurança de vigilância; prestação de 

serviços de gestão e segurança de imóveis e equipamentos; serviços de prestação de infor-

mações, aconselhamento e consultoria para todos os serviços supra citados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, preto e branco.
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[210] 編號 N.º : N/132468 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 澳栢保安服務有限公司

   SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OPEC, LIMITA-

DA, OPEC SECURITY SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, nº 693, Edifício Tai Wah, 13/D, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; serviços de se-

gurança para a protecção de imóveis e equipamentos; serviços de segurança para prédios; 

guarda-costas; guardas-nocturnos; consultoria de segurança; inspecção de bagagens para 

fins de segurança; serviços de vigilância; serviços computorizados de vigilância relaciona-

dos com assaltos; serviços computorizados de segurança para instalações domésticas; servi-

ços de consultoria relacionados com segurança; controlo de acesso para fins de segurança; 

serviços de segurança (sem ser transportes com segurança); guarda de valores; vigilância 

de residências na ausência dos ocupantes; monitorização de instalações na ausência de 

ocupantes; detecção de intrusos; monitorização de sistemas de alarme e segurança; moni-

torização de sistemas de alarme contra incêndios; monitorização de aparelhos de controlo 

de segurança; serviços de monitorização de alarmes contra incêndios; monitorização de sis-

temas de vigilância; prestação de informações relacionadas com a operação de alarmes de 

detecção de incêndios; prestação de informações relacionadas com a operação de alarmes 

de detecção de intrusos; prestação de informações relacionadas com a operação de alarmes 

de detecção de fumo; provisão de instalações de segurança no local; prestação de serviços 

de resposta a emergências de acordo com a activação de um botão de pânico; aluguer de 

aparelhos de televisão de circuito fechado; avaliação de riscos de segurança relacionados 

com a guarda de pessoas; aluguer de equipamento de segurança de vigilância; prestação de 

serviços de gestão e segurança de imóveis e equipamentos; serviços de prestação de infor-

mações, aconselhamento e consultoria para todos os serviços supra citados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/132470 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 饒冰夷 

 地址 Endereço : 澳門廣州街38-72J號怡安閣9樓G室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告、實業經營、實業管理、辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色、黑色（如圖所示）。 



3720 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

[210] 編號 N.º : N/132471 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 饒冰夷 

 地址 Endereço : 澳門廣州街38-72J號怡安閣9樓G室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的紙，紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色、黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/132477 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Bijoumontre Holdings Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos, ou suas ligas, ou revestidos com 

as mesmas, não incluídos noutras classes; joalheria, pedras preciosas e semi-preciosas; re-

lojoaria e instrumentos cronométricos; relógios de pulso; relógios colar; relógios de bolso 

que também podem ser usados como relógios de mesa; peças de relógio; metais preciosos 

e suas ligas (excepto para uso odontológico); ornamentos de prata; obras de arte de metais 

preciosos; caixas em metais precioso; prata e suas ligas; ornamentos de jóias (joalheria); 

botões de punho; fixa [prende] –gravatas; estojos para jóias de metais preciosos; caixas de 

jóias de metais preciosos; medalhas; medalhas (joalheria); medalhões de metais preciosos; 

medalhões (joalheria); movimentos para relógios e relógios de punho; caixas de relógios; 

correntes de relógios; relógios; peças e acessórios para todos os produtos anteriormente 

mencionados; todos incluídos na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132478 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Bijoumontre Holdings Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos, ou suas ligas, ou revestidos com 

as mesmas, não incluídos noutras classes; joalheria, pedras preciosas e semi-preciosas; re-

lojoaria e instrumentos cronométricos; relógios de pulso; relógios colar; relógios de bolso 

que também podem ser usados como relógios de mesa; peças de relógio; metais preciosos 
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e suas ligas (excepto para uso odontológico); ornamentos de prata; obras de arte de metais 

preciosos; caixas em metais precioso; prata e suas ligas; ornamentos de jóias (joalheria); 

botões de punho; fixa [prende] –gravatas; estojos para jóias de metais preciosos; caixas de 

jóias de metais preciosos; medalhas; medalhas (joalheria); medalhões de metais preciosos; 

medalhões (joalheria); movimentos para relógios e relógios de punho; caixas de relógios; 

correntes de relógios; relógios; peças e acessórios para todos os produtos anteriormente 

mencionados; todos incluídos na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132479 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : 好易保顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路619號時代商業中心1409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 : 36

[511] 服務 Serviços : 保險、金融、貨幣事務，不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、啡色、藍色、黃色、白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/132480 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : 寶潔幫（澳門）服務有限公司 

 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7樓R 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築、修理、安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/132481 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : J. Choo Limited

 地址 Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 1GW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : 肥皂、沐浴露、沐浴乳；香水、香料、淡香水、古龍水、鬍後水、固體香水；化粧品、化粧製劑；精

油、身體潤膚油、身體潤膚霜、潤體乳、髮水、潤髮乳、足部潤膚乳；非醫療用沐浴劑、非醫療用

香油；指甲保養劑、指甲油、指甲亮光油、指甲油和指甲油卸除製劑；滑石粉；防曬劑；仿曬劑；

浮石；金剛砂；牙膏；鞋擦亮劑、鞋油、鞋蠟；清潔劑及擦亮劑，包括皮革、鞋類、手提包、太陽

眼鏡用的清潔劑和擦亮劑；室內香薰、室內芳香劑、室內用芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132482 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : J. Choo Limited

 地址 Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 1GW, 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 : 眼鏡、太陽眼鏡、戴在眼睛上的物品例如風鏡及隱形眼鏡、太陽眼鏡和眼鏡的鏡盒及鏡框、光

學眼鏡框；適合攜帶太陽眼鏡和眼鏡的小型眼鏡袋和眼鏡包；筆記型電腦箱、筆記型電腦包；

手機殼、智慧型手機殼、手機掛繩；編碼銀行卡、編碼會員卡；適用於電氣設備和儀器、手機、

智慧型手機、筆記型電腦、個人數位助理的提袋；用於記錄、聲音或影像傳送或複製、磁性資料

載體、記錄磁碟的裝置；預錄製的CD、CD-ROM、錄音帶和光碟；防護鞋類；電子出版物（可

下載）；軟體應用程式（Apps）；滑鼠墊、商品電子標籤。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132483 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : J. Choo Limited

 地址 Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 1GW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提袋、旅行袋、週末旅行袋、行李箱、收納鞋子的行李箱、錢包、皮夾、手提包、旅行用皮夾、

行李標籤、行李標籤固定座、化妝包、化妝袋、用來放梳妝用品的小手提包、用於裝化妝用品的

手提包（空的）、小袋、箱包、袋、布包、背包、保護衣服的服裝袋、沙灘包、公事包、手提箱、公

事專用包；皮箱或皮紙板箱；鑰匙盒、鑰匙包、鑰匙圈；卡片盒；卡套、信用卡套，簽帳卡（轉帳

卡）套、銀行卡套、名片盒；檔案夾；皮製或仿皮革製帽盒；遮陽傘、雨傘、手杖；上述商品的零

配件；鞋帶（皮革）；拴狗頸的皮帶；動物用的項圈和牽引帶；寵物用服裝和衣著。  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“ 鞋帶”，因屬其他類別。 
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[210] 編號 N.º : N/132484 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : J. Choo Limited

 地址 Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 1GW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝、靴鞋、帽類；圍巾；手套、帽子、皮帶、泳帽；雨衣、針織襪類、服裝綬帶（飾帶、肩帶、腰

帶）、婚紗禮服、女用毛皮披肩、仿毛皮披肩、毛皮製暖手袋、仿皮製暖手袋、防寒用耳套、毛

皮帽子、仿毛皮帽子、皮草大衣、仿皮草大衣；土耳其長袍；泳裝；內衣；外套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132485 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : J. Choo Limited

 地址 Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 1GW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告和行銷服務；為他人提供促銷方案；為他人提供採購服務；零售服務；提供商品甄選的諮

詢和協助；購物者指南；包括但不限於所有經由郵購或網際網路、全球資訊網和/或通信網路所

提供的上述服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132486 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : 廣州市禾滋生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區天河東路153號01號（部位：806、803）（僅限辦公用途） 

 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；護髮素；潤髮乳；柔髮劑；烏髮乳；髮用摩絲；化妝用草本提取物；生髮油；乾洗式洗髮

劑；化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132487 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : 廣州市禾滋生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區天河東路153號01號（部位：806、803）（僅限辦公用途） 

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；護髮素；潤髮乳；柔髮劑；烏髮乳；髮用摩絲；化妝用草本提取物；生髮油；乾洗式洗髮

劑；化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132488 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : 朱珮欣

   CHU, Pui Yan

 地址 Endereço : 香港觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈910室

   910 Kin Kai Industrial Building, Hung To Road 58, Kwun Tong, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；便攜計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算

機軟件（已錄製）；電腦軟件（錄製好的）；計算機遊戲軟件；磁性數據介質；電子出版物（可下

載）；磁性識別卡；智能卡（集成電路卡）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132489 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : 朱珮欣

   CHU, Pui Yan

 地址 Endereço : 香港觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈910室

   910 Kin Kai Industrial Building, Hung To Road 58, Kwun Tong, 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 : 人員招收；價格比較服務；商業信息；商業專業諮詢；商業研究；商業調查；在計算機檔案中進

行數據檢索（替他人）；將信息編入計算機數據庫；尋找贊助；市場分析；市場研究；廣告；廣告

代理；廣告宣傳；廣告材料出租；廣告材料更新；廣告版面設計；廣告稿的撰寫；廣告空間出租；

張貼廣告；成本價格分析；打字；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；為零售目

的在通訊媒體上展示商品；計算機數據庫信息系統化；計算機文檔管理；計算機網絡上的在線

廣告；樣品散發；民意測驗；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；無線電廣告；無線電

商業廣告；通訊媒體上廣告時間的出租；替他人推銷；統計資料匯編；電視廣告；電視商業廣

告；效率專家。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132493 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Ma Pak Leung Company, Limited

 地址 Endereço : 306 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 : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ser-

viços de consultoria de publicidade relacionados ao retalho; publicidade em relação a 

produtos farmacêuticos ou médicos; publicidade via rádio, televisão e Internet; pesquisa 

de mercado; relações públicas; promoção de vendas; aluguer de material de publicidade; 

distribuição de material de publicidade; análise de informação comercial; organização e 

realização de exposições para fins comerciais; organização e realização de feiras, exposi-

ções e feiras comerciais para fins comerciais e publicitários; organização de introduções 

de negócios relativas à compra e venda de produtos; suporte de back office como serviços 

administrativos; assistência comercial; serviços de escritório em relação a importação e 

exportação; compilação de listas de endereços; gestão de dados informáticos; serviços de 

gestão de relacionamento com clientes; mostra de artigos e serviços para fins publicitários 

e promocionais; serviços de marketing directo; publicidades por correio directo; dissemi-

nação de assuntos publicitários e promocionais; disseminação de materiais publicitários; 

distribuição de publicidades; distribuição de produtos para fins publicitários; distribuição 

de amostras; distribuição de medicamentos para uso humano; serviços de distribuição em 

relação aos produtos de cuidados nutricionais e pessoais; distribuição, venda a grosso e a 

retalho de produtos cosméticos, preparados para cuidados da pele, preparados para ema-

grecimento, preparados farmacêuticos, suplementos nutricionais, ervas medicinais, vinhos 

medicinais, alimentos saudáveis, chifres de veado, extractos de chifres de veado, ginseng, 

animais vivos, frutos frescos, carne, aves, frutos e vegetais cozinhados, ovos, leite e lacticí-

nios, chá, artigos de confeitaria, água mineral, bebidas não-alcoólicas, vinhos e bebidas es-

pirituosas; serviços de retalho de lojas de medicamentos e cosméticos; serviços de retalho 

de comidas e bebidas; venda a retalho, venda a grosso e promoção de vendas em relação 

a substâncias dietéticas, alimentos e bebidas adaptadas para uso médico, medicamentos, 

ervas medicinais, ervas medicinais chinesas, preparados nutricionais para uso médico, be-

bidas medicinais, alimentos saudáveis e suplementos nutricionais, óleo medicinal, e subs-

tâncias e preparados farmacêuticas e veterinárias; análise de vendas e promoção; gestão de 

vendas; serviços de retalho e grosso de supermercados e/ou lojas de conveniência; pesquisa 

de patrocínio; serviços empresariais em apoio à introdução de novos produtos no merca-

do; serviços de lançamento de produtos; serviços de consultoria empresarial em relação a 

gestão de negócios relacionados com o desenvolvimento e uso de produtos farmacêuticos e 

médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132494 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Ma Pak Leung Company, Limited

 地址 Endereço : 306 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
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[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ser-

viços de consultoria de publicidade relacionados ao retalho; publicidade em relação a 

produtos farmacêuticos ou médicos; publicidade via rádio, televisão e Internet; pesquisa 

de mercado; relações públicas; promoção de vendas; aluguer de material de publicidade; 

distribuição de material de publicidade; análise de informação comercial; organização e 

realização de exposições para fins comerciais; organização e realização de feiras, exposi-

ções e feiras comerciais para fins comerciais e publicitários; organização de introduções 

de negócios relativas à compra e venda de produtos; suporte de back office como serviços 

administrativos; assistência comercial; serviços de escritório em relação a importação e 

exportação; compilação de listas de endereços; gestão de dados informáticos; serviços de 

gestão de relacionamento com clientes; mostra de artigos e serviços para fins publicitários 

e promocionais; serviços de marketing directo; publicidades por correio directo; dissemi-

nação de assuntos publicitários e promocionais; disseminação de materiais publicitários; 

distribuição de publicidades; distribuição de produtos para fins publicitários; distribuição 

de amostras; distribuição de medicamentos para uso humano; serviços de distribuição em 

relação aos produtos de cuidados nutricionais e pessoais; distribuição, venda a grosso e a 

retalho de produtos cosméticos, preparados para cuidados da pele, preparados para ema-

grecimento, preparados farmacêuticos, suplementos nutricionais, ervas medicinais, vinhos 

medicinais, alimentos saudáveis, chifres de veado, extractos de chifres de veado, ginseng, 

animais vivos, frutos frescos, carne, aves, frutos e vegetais cozinhados, ovos, leite e lacticí-

nios, chá, artigos de confeitaria, água mineral, bebidas não-alcoólicas, vinhos e bebidas es-

pirituosas; serviços de retalho de lojas de medicamentos e cosméticos; serviços de retalho 

de comidas e bebidas; venda a retalho, venda a grosso e promoção de vendas em relação 

a substâncias dietéticas, alimentos e bebidas adaptadas para uso médico, medicamentos, 

ervas medicinais, ervas medicinais chinesas, preparados nutricionais para uso médico, be-

bidas medicinais, alimentos saudáveis e suplementos nutricionais, óleo medicinal, e subs-

tâncias e preparados farmacêuticas e veterinárias; análise de vendas e promoção; gestão de 

vendas; serviços de retalho e grosso de supermercados e/ou lojas de conveniência; pesquisa 

de patrocínio; serviços empresariais em apoio à introdução de novos produtos no merca-

do; serviços de lançamento de produtos; serviços de consultoria empresarial em relação a 

gestão de negócios relacionados com o desenvolvimento e uso de produtos farmacêuticos e 

médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132497 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : 恆翀集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路195號南嶺工業大廈13樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙、雪茄、打火機、煙灰缸。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132498 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 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 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e firmware informático para jogos de azar em qualquer plataforma informatizada, 

incluindo consolas de jogos dedicadas, “slot machines” de vídeo, “slot machines” de 

bobina e terminais de lotaria de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132500 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; jaquetas; casacos de penas; jaquetas resistentes ao vento; casacos; sobretudos; 

camisolões; vestuário impermeável; camisolas; pulôveres; roupa de malha (vestuário); car-

digãs; coletes; coletes de fatos; camisas; pólos; enxovais [vestuário]; roupa impermeável; 

vestidos de noiva; calças; calças elásticas; calças de jogging; “sweatshirts”; calças de treino; 

fatos; saias; vestidos; perneiras [calças]; vestuário de praia; vestuário de natação [fatos de 

banho]; camisas de dormir; roupões; negligés; vestuário para dormir; roupões de dormir 

japoneses [nemaki]; pijamas; roupões de banho; roupa interior; camisas interiores; esparti-

lhos [roupa interior]; combinações [vestuário]; camisolas interiores; ceroulas e cuecas; slips; 

cuecas de senhora, calções e cuecas; calções de banho; soutiens; anáguas; “hosiery”; cami-

solas; t-shirts; blusas de alças; vestidos; jerseys (vestuário); vestuário tradicional Japonês; 

calças de ganga; luvas e mitenes [vestuário]; lenços de cabeça e pescoço [lenços]; gravatas; 

lenços de pescoço; xales; bandanas [lenços de pescoço]; cintas; cachecóis (vestuário); tapa-

-orelhas (vestuário); chapelaria; chapéus; bonés (chapelaria); peúgas; meias; ligas; suspen-

sórios de peúgas; suspensórios [suspensórios]; faixas para a cintura; cintos para vestuário; 

casulas; faixas para vestir; escapulários; manípulos (estolas); toucas para duche; máscaras 

para dormir; calçado; ferragens para calçado; tamancos em madeira de estilo Japonês 

(Geta); sandálias de estilo Japonês (Zori); chinelas; sandálias; sapatos e botas; sapatos para 

desporto; botas para desporto; fatos de máscaras; vestuário para desporto; chuteiras para 

futebol; faixas para os pulsos (vestuário); meias-calças; anoraques (parkas).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/132501 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO 

Entertainment Inc.)
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 地址 Endereço : 5-37-8 Shiba, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branqueamento e outras substâncias para uso em lavandaria; prepara-

ções para limpar, polir, desengordurar e raspar; cosméticos; sabões; champôs; produtos 

amaciadores para o cabelo; perfumes; óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores amarela e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/132502 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO 

Entertainment Inc.)

 地址 Endereço : 5-37-8 Shiba, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branqueamento e outras substâncias para uso em lavandaria; prepara-

ções para limpar, polir, desengordurar e raspar; cosméticos; sabões; champôs; produtos 

amaciadores para o cabelo; perfumes; óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132503 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, 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 : Programas de computador (software) para streaming, transmissão, distribuição, reprodu-

ção, organização e partilha de música, áudio, vídeo, jogos e outros dados; programas de 

computador (software) para utilização na criação, download, transmissão, recepção, edi-

ção, extracção, codificação, descodificação, reprodução, visualização, armazenamento e 

organização de texto, dados, imagens e de ficheiros áudio e vídeo; programas de computa-

dor (software) para permitir aos utilizadores a visualização ou escuta de conteúdos áudio, 
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vídeo, textuais ou multimédia; programas de computador (software) para criar e permitir 

o acesso de utilizadores a bases de dados pesquisáveis com informações e dados; software 

de motor de pesquisa; programas de computador (software) para distribuição sem fios de 

conteúdos; programas de computador (software) para aceder a informação on-line; progra-

mas de computador (software) para compras on-line; programas de computador (software) 

para facilitar pagamentos e transacções on-line; programas de computador (software) que 

permite serviços de encomendas e vendas a retalho de diferentes produtos de consumo; 

programas de computador (software) para a difusão de publicidade para terceiros; progra-

mas de computador (software) para a difusão de informação relacionada com descontos 

em produtos de consumo; programas de computador (software) para partilhar informações 

sobre produtos, serviços, e oportunidades; programas de computador (software) para a 

leitura de barras de código e comparação de preços; programas de computador (software) 

para agendamento de expedições e envios; programas de computador (software) para o 

armazenamento electrónico de dados; programas de computador (software) para armaze-

nar, organizar, editar e partilhar fotografias; programas de computador (software) para o 

reconhecimento de imagens e de voz; programas de computador (software) para domótica; 

programas de computador (software) para a compra, acesso e visualização de filmes, pro-

gramas de televisão, vídeos, música e conteúdos multimédia; programas de jogos (software); 

software de navegador de Internet; ficheiros de música descarregáveis; filmes descarregá-

veis contendo histórias de ficção e não-ficção sobre uma série de tópicos e disponibilizados 

através de um serviço de vídeo a pedido (VOD); filmes cinematográficos e programas de 

televisão descarregáveis contendo histórias de ficção e não-ficção sobre uma série de tópi-

cos, e gravações de áudio e vídeo histórias de ficção e não-ficção sobre uma série de tópicos 

contendo histórias de ficção e não-ficção sobre uma série de tópicos; meios digitais, nomea-

damente, discos de vídeo digitais pré-gravados, discos versáteis digitais; gravações de áudio 

e de vídeo descarregáveis, DVDs, e discos digitais de alta definição contendo histórias de 

ficção e não-ficção sobre uma série de tópicos; ficheiros de áudio descarregáveis, ficheiros 

multimédia, ficheiros de texto, documentos escritos, material de áudio e jogos com conteú-

dos de ficção e não-ficção sobre uma série de tópicos; livros de ficção descarregáveis sobre 

uma série de tópicos, livros electrónicos descarregáveis na área de histórias de ficção e não-

-ficção sobre uma série de tópicos e audiolivros na área de histórias de ficção e não-ficção 

sobre uma série de tópicos; cheques-prenda codificados magneticamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132504 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, 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 : Cheques-prenda em papel, vales de desconto impressos, cartões de compras pré-pagos não 

codificados magneticamente; publicações, nomeadamente, livros, revistas, periódicos, bro-

churas, cadernos, circulares, e jornais na área do interesse geral; papel.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132505 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, 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 programas de fidelização de clientes contendo regalias sob a forma de serviços 

de expedição com desconto, acesso antecipado a descontos sobre vendas a retalho e ofertas, 

acesso a livros e outras publicações, acesso a audiolivros, descontos sobre armazenamento 

on-line de fotografias e música, e descontos sobre streaming de música, vídeo e jogos; ges-

tão de um programa que permite aos participantes obterem descontos sobre serviços de 

expedição, acesso antecipado a descontos sobre vendas a retalho e ofertas, acesso a livros 

e outras publicações, acesso a audiolivros, descontos sobre armazenamento on-line de fo-

tografias e música, e descontos sobre streaming de música, vídeo e jogos; serviços de lojas 

de venda retalho e serviços de lojas on-line de venda a retalho; serviços de lojas de venda a 

retalho e lojas on-line de venda a retalho de diferentes bens de consumo; serviços de lojas 

on-line de vendas a retalho contendo gravações de áudio e vídeo, gravações de recitações 

ou declamações, livros digitais e jogos de computador; serviços de lojas on-line de venda a 

retalho na área de mercearia, alimentos frescos e preparados, farmácia e mercadorias ge-

rais; lojas de venda a retalho de artigos de mercearia; distribuição por grosso de alimentos 

frescos e artigos de mercearia; serviços de atendimento de pedidos através de assinatura 

nas áreas de livros, audiolivros, música, filmes, programas de televisão, vídeos e jogos; ser-

viços de publicidade; gestão de um programa de descontos que permite aos participantes 

obterem descontos sobre serviços de expedição.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132506 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Transmissões de vídeo a pedido (VOD); serviços de transmissão de televisão por IP (IPTV); 

streaming de materiais áudio e vídeo na Internet; streaming de dados; streaming de mú-

sica, filmes, programas de televisão e jogos na Internet; serviços de radiodifusão; serviços 
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de radiodifusão de áudio e vídeo; radiodifusão de áudio e vídeo através de assinatura pela 

Internet; serviços de radiodifusão pela Internet; serviços de emissão de rádio pela Inter-

net; transmissão electrónica de dados; transmissão electrónica e streaming de conteúdos 

de média digital para terceiros através de redes informáticas globais e locais; serviços de 

telecomunicações, nomeadamente transmissão de webcasts; transmissão de ficheiros digi-

tais; transmissão electrónica de ficheiros de fotografia digital entre utilizadores da Internet; 

fornecimento de acesso a websites de música digital na Internet; fornecimento de acesso a 

directórios, bases de dados, websites, blogs e materiais de referência on-line; transmissão 

de notícias; entrega de mensagens através de transmissão electrónica; transmissão electró-

nica de correio e mensagens; serviços de podcast; fornecimento de acesso a chats on-line 

para redes sociais; fornecimento de acesso a chats; fornecimento de um fórum on-line para 

transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores e para a transmissão de fo-

tografias, vídeos, texto, dados, imagens e outras obras electrónicas; serviços de quadros de 

avisos electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132507 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte de mercadorias; fornecimento de um website contendo informações na área 

do transporte; expedição, entrega, e armazenamento de bens; transporte de mercadorias 

por via rodoviária, ferrovia e aérea; serviços de armazéns de bens; embalagem de artigos 

para transporte; embalagem de mercadorias para terceiros; aluguer de contentores para 

armazenamento; aluguer de caixas postais; localização e organização de reservas de espa-

ço de armazenamento para terceiros; serviços de correio; serviços de mensageiro; serviços 

de expedição prioritária, nomeadamente transporte de mercadorias por via rodoviária, 

ferrovia e aérea; serviços de distribuição, nomeadamente fornecimento de serviços on-line 

que permitem aos clientes escolher pontos de distribuição para bens adquiridos através da 

Internet; programas de expedição por via rodoviária, ferrovia e aérea para aderentes; orga-

nização de viagens para indivíduos e grupos; agências de reservas de viagens; fornecimento 

de um website contendo informações e comentários sobre viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132508 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.
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 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, 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 sob a forma de actuações áudio e visuais ao 

vivo, nomeadamente espectáculos musicais, de variedades, noticiários e de comédia; pu-

blicação de produtos de impressão; publicação de livros, audiolivros, jornais, revistas e 

revistas on-line; fornecimento de publicações electrónicas; fornecimento de publicações 

electrónicas não-descarregáveis sob a forma de livros, revistas, periódicos, brochuras, ca-

dernos, circulares, e jornais no domínio da arte, biografia, negócios, crianças e jovens adul-

tos, comédia, banda desenhada, drama, economia, educação, entretenimento, moda, ficção, 

finanças, alimentação, geografia, tempos livres, história, direito, estilo de vida, literatura, 

medicina, música, natureza, não-ficção, romances, parentalidade, política, religião, relações 

amorosas, ciência, ficção científica, tecnologia, auto-ajuda, espiritualidade, desporto, esti-

lo, tecnologia, e viagens; aluguer e empréstimo de livros, audiolivros e outras publicações; 

serviços de imagem digital; fornecimento de vídeos, filmes e programas de televisão não-

-descarregáveis através de um serviço de vídeo a pedido (VOD); serviços de aluguer de fil-

mes e vídeo; produção e distribuição de filmes, programas de televisão e vídeos; concepção 

e desenvolvimento de conceitos para filmes e programas de televisão; serviços de gravação 

de áudio e vídeo; fornecimento de programação de rádio on-line; serviços de publicação de 

áudio digital, vídeo e multimédia; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimen-

to de música e programas de áudio pré-gravados contendo histórias de ficção e não-ficção so-

bre uma série de tópicos, e informações na área da música, e comentários e artigos sobre mú-

sica, tudo através de uma rede informática global; prestação de informações e comentários 

sobre música e áudio; apresentação de concertos e espetáculos musicais ao vivo; serviços de 

produção de música; serviços de publicação de música; fornecimento de videojogos on-line; 

fornecimento de software de jogos on-line não-descarregáveis; publicações multimédia de 

jogos; produção de software de videojogos e de jogos de computador; aluguer de videojo-

gos; serviços de entretenimento, nomeadamente actuações ao vivo de jogadores de video-

jogos; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de vídeos on-line de jogos 

a serem jogados por terceiros; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de ambientes virtuais em que os utilizadores podem interagir com fins recreativos, lúdicos 

ou de entretenimento; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de vestu-

ário, cores, emblemas, ferramentas e armas virtuais on-line para utilização em ambientes 

virtuais criados com fins de entretenimento; fornecimento de um portal on-line onde os 

consumidores podem jogar jogos de computador e jogos electrónicos on-line e partilhar 

melhoramentos para jogos e estratégias de jogo; organização e realização de competições e 

torneios desportivos para jogadores de videojogos; organização de campeonatos de video-

jogos; informações on-line sobre jogos de computador e melhoramentos para jogos; publi-

cação de críticas; fornecimento de um website contendo as avaliações e recomendações de 

utilizadores sobre eventos e actividades nas áreas de entretenimento e educação; forneci-

mento de um website contendo avaliações e recomendações sobre televisão, filmes, vídeos, 

música, roteiros, guiões, livros e conteúdos de videojogos; informação sobre entretenimen-

to; prestação de notícias, informação e comentários on-line na área de entretenimento; edi-

ções online, nomeadamente blogs contendo informação sobre entretenimento; serviços de 

entretenimento, nomeadamente elaboração de perfis de músicos, artistas e grupos musicais 

através do fornecimento de videoclipes de actuaçõesmusicais através de uma rede informá-

tica global; organização de concursos; serviços de sorteios; serviços de sorteios prestados 

através de uma rede informática global onde são alojados sorteios e concursos para tercei-

ros.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132509 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, 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 : Aluguer e leasing de computadores e de programas de computador (software); serviços 

de time-share informático; serviços de partilha de computadores, nomeadamente forneci-

mento de instalações para a localização de servidores informáticos com o equipamento de 

terceiros; aluguer de instalações de computação e armazenamento de dados de capacidade 

variável para terceiros; serviços de diagnóstico informático; serviços de apoio técnico, no-

meadamente resolução de problemas sob a forma de diagnóstico de problemas de hardware 

e software informático; application service provider (ASP), nomeadamente, alojamento de 

aplicações informáticas para terceiros; prestação de utilização temporária de programas 

de computador (software) não-descarregáveis para streaming, radiodifusão, transmissão, 

distribuição, reprodução, organização e partilha de música, áudio, vídeo, jogos e outros 

dados; prestação de uso temporário de software informático não-descarregável para uso 

na concepção, descarregamento, transmissão, recepção, edição, extração, codificação, 

descodificação, reprodução, visualização, armazenamento e organização de texto, dados, 

imagens, e ficheiros de áudio e vídeo; prestação de utilização temporária de programas de 

computador (software) não-descarregáveis para permitir aos utilizadores a visualização ou 

escuta de conteúdos áudio, vídeo, textuais ou multimédia; prestação de utilização tempo-

rária de programas de computador (software) não-descarregáveis para criar e providenciar 

acesso aos utilizadores a bases de dados pesquisáveis contendo informações e dados; pres-

tação de utilização temporária de software de motor de pesquisa não-descarregável; pres-

tação de utilização temporária de programas de computador (software) não-descarregáveis 

para distribuição sem fios de conteúdos; prestação de utilização temporária de programas 

de computador (software) não-descarregáveis para aceder a informação on-line; prestação 

de utilização temporária de programas de computador (software) não-descarregáveis para 

efectuar compras on-line; prestação de utilização temporária de programas de computador 

(software) não-descarregáveis para facilitar pagamentos e transacções on-line; prestação de 

utilização temporária de programas de computador (software) não-descarregáveis que per-

mite serviços de encomendas e vendas a retalho de diferentes produtos de consumo; pres-

tação de utilização temporária de programas de computador (software) não-descarregáveis 

para utilização na difusão de publicidade para terceiros; prestação de utilização temporá-

ria de programas de computador (software) não-descarregáveis para difundir informação 

relacionada com descontos em produtos de consumo; prestação de utilização temporária 

de programas de computador (software) não-descarregáveis para utilização na partilha 

de informações relacionadas com produtos, serviços e promoções; prestação de utilização 

temporária de programas de computador (software) não-descarregáveis para utilização na 

leitura de códigos de barras e na comparação de preços; prestação de utilização temporária 

de programas de computador (software) não-descarregáveis para agendamento de expedi-
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ções e envios; prestação de utilização temporária de programas de computador (software) 

não-descarregáveis para armazenamento electrónico de dados; prestação de utilização tem-

porária de programas de computador (software) não-descarregáveis para armazenar, or-

ganizar, editar e partilhar fotografias; prestação de utilização temporária de programas de 

computador (software) não-descarregáveis para reconhecimento de imagem e de voz; pres-

tação de utilização temporária de programas de computador (software) não-descarregáveis 

para domótica; prestação de utilização temporária de programas de computador (software) 

não-descarregáveis para comprar, aceder e reproduzir filmes, programas de televisão, mú-

sica, e conteúdos multimédia; armazenamento electrónico de dados; serviços de cópias de 

segurança e recuperação de dados; serviços de partilha de ficheiros, nomeadamente através 

da disponibilização de um website contendo tecnologia que permite aos utilizadores carre-

garem e descarregarem ficheiros electrónicos; alojamento de conteúdos digitais na Internet; 

alojamento, concepção e manutenção de websites; serviços informáticos, nomeadamente 

serviços de fornecimento de alojamento em nuvem; fornecimento de motores de busca para 

a Internet; serviços informáticos, nomeadamente, criação de índices de informação, web-

sites e recursos através de redes informáticas; serviços informáticos, nomeadamente aloja-

mento on-line de recursos web para terceiros que permitem a organização e realização de 

reuniões, encontros e discussões interactivas on-line; serviços informáticos, nomeadamente 

carregamento de música e fotografias na Internet para terceiros; serviços informáticos, no-

meadamente criação de uma comunidade on-line onde utilizadores registados podem par-

ticipar em discussões, recolher reacções dos seus pares, constituir comunidades virtuais, e 

participar em serviços de redes sociais nas áreas de livros, programas de televisão, filmes, 

música, entretenimento, videojogos, ficção, e não-ficção; criação de uma comunidade on-

-line para ligar jogadores de videojogos, equipas e campeonatos com o fim de organizar 

actividades de jogos e desportivas; fornecimento de um website contendo tecnologia que 

permite criar canais de filmes, programas de televisão, vídeo e música personalizados para 

escuta, reprodução e partilha; fornecimento de um website de adesão por assinatura con-

tendo música, rádio, filmes, programas de televisão, vídeos não-descarregáveis e informa-

ção sobre música, álbuns, artistas e canções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132510 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : 梁定楷

   Leong Teng Kai

 地址 Endereço : 澳門營地大街44號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中藥材；中藥製劑；維他命製劑及醫用營養品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132511 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : 梁定楷

   Leong Teng Kai

 地址 Endereço : 澳門營地大街44號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 中藥材，中藥製劑，維他命製劑及醫用營養品的零售、批發及出入口服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132512 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 梁麗燕

   LEONG LAI IN

 地址 Endereço : 澳門冼星海大馬路105號11樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為展覽、會展、比賽提供設計服務（商業）；提供各類商業廣告設計及策劃服務；提供各類數據

分析及統計服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色Pantone DS 207-2C，藍色Pantone DS 208-4C，綠色Pantone DS 294-1C，綠色Pantone 

DS 294-4C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132513 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 梁麗燕

   LEONG LAI IN

 地址 Endereço : 澳門冼星海大馬路105號11樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 提供教育、培訓服務；提供與校園相關的各類文化娛樂活動策劃與諮詢顧問及相關之解決方案

服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色Pantone DS 207-2C，藍色Pantone DS 208-4C，綠色Pantone DS 294-1C，綠色Pantone 

DS 294-4C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132514 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 梁麗燕

   LEONG LAI IN
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 地址 Endereço : 澳門冼星海大馬路105號11樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 提供科學服務和相關的研究與設計服務；提供雲端計算、數據、移動互聯網及信息安全之諮詢

顧問及相關之解決方案服務；提供智慧校園、數位化校園、校園資訊化系統建設與諮詢顧問及

相關之解決方案服務；提供電腦管理系統、應用系統建設與諮詢顧問及相關之解決方案服務；

提供各類非商業廣告設計及策劃服務；為展覽、會展、比賽提供設計服務（非商業）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色Pantone DS 207-2C，藍色Pantone DS 208-4C，綠色Pantone DS 294-1C，綠色Pantone 

DS 294-4C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132515 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 梁麗燕

   LEONG LAI IN

 地址 Endereço : 澳門冼星海大馬路105號11樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為展覽、會展、比賽提供設計服務（商業）；提供各類商業廣告設計及策劃服務；提供各類數據

分析及統計服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色Pantone DS 207-2C，藍色Pantone DS 208-4C，綠色Pantone DS 294-1C，綠色Pantone 

DS 294-4C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132516 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 梁麗燕

   LEONG LAI IN

 地址 Endereço : 澳門冼星海大馬路105號11樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 提供教育、培訓服務；提供與校園相關的各類文化娛樂活動策劃與諮詢顧問及相關之解決方案

服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色Pantone DS 207-2C，藍色Pantone DS 208-4C，綠色Pantone DS 294-1C，綠色Pantone 

DS 294-4C，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/132517 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 梁麗燕

   LEONG LAI IN

 地址 Endereço : 澳門冼星海大馬路105號11樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 提供科學服務和相關的研究與設計服務；提供雲端計算、數據、移動互聯網及信息安全之諮詢

顧問及相關之解決方案服務；提供智慧校園、數位化校園、校園資訊化系統建設與諮詢顧問及

相關之解決方案服務；提供電腦管理系統、應用系統建設與諮詢顧問及相關之解決方案服務；

提供各類非商業廣告設計及策劃服務；為展覽、會展、比賽提供設計服務（非商業）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色Pantone DS 207-2C，藍色Pantone DS 208-4C，綠色Pantone DS 294-1C，綠色Pantone 

DS 294-4C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132518 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 38環球有限公司

   38 Global Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道625號雅蘭中心2期10樓1003室

   Flat 1003, 10/F, Two Grand Plaza, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液，洗面乳，浴液，香精油，美容面膜，化妝品，化妝用雪花膏，防皺霜，增白霜，去斑

霜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132519 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 38環球有限公司

   38 Global Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道625號雅蘭中心2期10樓1003室

   Flat 1003, 10/F, Two Grand Plaza, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液，洗面乳，浴液，香精油，美容面膜，化妝品，化妝用雪花膏，防皺霜，增白霜，去斑

霜。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132520 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 陳宇能 

 地址 Endereço : 中國廣州越秀區中山六路惠吉西路32號3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，快餐店，提供餐飲，提供食物服務（堂食及外賣），流動飲食攤，自助餐

廳服務，食肆，餐廳菜館，小吃店，日本料理店。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132521 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 吳東驊

   GOH, Chee Tow

 地址 Endereço : 馬來西亞，霹靂州，太平市，蘇利亞花園第三路門牌26號，區號34000 

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香皂，洗髮液，護髮素，潔膚乳液，浴液，洗衣劑，洗衣液，洗潔精，地氈清洗劑，廁所清洗劑，洗

澡用化妝品，口紅，唇彩，美容面膜，皮膚增白霜，指甲油，成套化妝品，化妝棉，化妝筆，化妝

品清洗劑，化妝洗液，眉毛化妝品，香水，減肥用化妝品，個人用除臭劑，防汗劑，指甲彩繪貼

片，防曬劑，防皺霜，增白霜，粉刺霜，去班霜，護膚乳液，潤膚乳，眼影膏，烏髮乳，生髮劑，非

醫用漱口劑，牙膏，空氣芳香劑，香精油。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/132522 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Estojos adaptados para leitores de CD; estojos adaptados para leitores de DVD; estojos 

adaptados para equipamento fotográfico; respiradores para filtragem do ar; separadores de 

baterias; estojos para óculos; malas para câmaras de vídeo portáteis (“camcorders”); esto-

jos para leitores multimédia digitais; estojos para câmaras; estojos para óculos de criança; 

estojos para lentes de contacto; bolsas adaptadas para telemóveis; estojos de lentes; estojos 

para assistentes pessoais digitais (PDA); estojos para calculadoras de bolso; estojos para 

telefones; estojos com instrumentos de dissecação para uso científico ou em investigação; 

estojos com instrumentos de dissecação, não para uso médico; roupas para proteção contra 

fogo; fatos de voo resistentes ao fogo; luvas resistentes ao fogo; fatos de corridas de automó-

veis à prova de fogo para fins de segurança; mantas ignífugas; roupas para proteção contra 

fogo; filtros para máscaras respiratórias; filtros de máscaras respiratórias [não medicinais]; 
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capacetes para motociclistas; filtros para laboratório; letreiros publicitários [mecânicos ou 

luminosos]; redes de segurança; calçado de protecção contra incêndios; equipamentos de 

proteção e segurança; balaclavas ignífugas; botas de proteção contra o fogo; vestuário de 

proteção contra acidentes, radiações e fogo.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132523 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[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 : Protetores de seios; resguardos de camas para incontinência; lençóis médicos em materiais 

têxteis não tecidos; pinças hemostáticas; malha cirúrgica; mobiliário e roupa de cama médi-

cos, equipamento para movimentação de pacientes; cobertores para uso médico; almofadas 

para uso medicinal; protetores de colchão para a incontinência; lençóis para incontinen-

tes; lençóis de incontinência destinados a bebés; lençóis para incontinência para usar com 

crianças; almofadas soporíficas com enchimento de plumas; almofadas para uso ortopédi-

co; almofadas para uso terapêutico; lençóis [cortinas] para uso médico; vestuário médico; 

luvas de proteção 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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132524 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[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 : 16

[511] 產品 Produtos : Lenços de papel para remover maquilhagem; etiquetas em papel para identificação; auto-

colantes [artigos de papelaria]; autocolantes [decalcomanias]; materiais de embalagem im-

pressos em papel; painéis publicitários impressos em papel; painéis publicitários impressos 

em cartão; recipientes de papel utilizados para embalagem; blocos de papel para escrever; 

sacos em papel para embalagens; brochuras; laços decorativos para papel de embrulho; pa-

pel decorativo de embrulho; produtos de impressão; caixas para lápis; estojos para artigos 
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de papelaria; bandeiras [em papel]; folhas de papel ou de plástico para controlo de humi-

dade para embalagem de alimentos; materiais de filtragem em papel; papel-filtro; folhas de 

celulose regenerada para embalagens; panfletos impressos; calendários impressos; periódi-

cos; material promocional impresso; cartas geográficas; etiquetas de papel para presentes; 

papel de embrulho para ofertas; papel higiénico de textura áspera; decorações adesivas de 

papel para parede; envelopes [papelaria]; anuários [publicações impressas]; filtros de papel 

para café; calendários; embalagens de cartão; pequenos quadros negros; papel crepe; pa-

pel crepe para uso doméstico; canetas esferográficas; películas plásticas para embalagem; 

blocos de anotações; blocos de notas; papel impregnado com óleo para fins de embrulho; 

caixas de cartão para embalagens; materiais plásticos para embalagem; papel para usar 

no fabrico de saquetas de chá; papel para embrulho e para embalagem; papel para uso na 

produção de papel de parede; toalhitas de papel; etiquetas em papel; estandartes de papel; 

filtros de papel para cafeteiras; toalhas de mãos em papel; emblemas de papel; sacos de 

papel; toalhas de papel; toalhetes em papel para o rosto; sacos em papel para embalagens; 

bandeirolas em papel; cartazes; cartões postais; prospetos; folhas de papel ou de plástico 

absorvente para embalagem de alimentos; laços para decoração de embalagens; papel de 

seda para usar como material de papel estêncil (ganpishi); sacos em papel para embalagens; 

sacos e artigos para o acondicionamento, embrulho e armazenamento de papel, cartão ou 

matérias plásticas; lenços de papel; papel de seda; papel higiénico; lenços de papel para uso 

cosmético; capas para livros; recipientes industriais de papel para embalagem; recipientes 

de cartão para embalagem; recipientes de embalagem em celulose regenerada; sacos [invó-

lucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias plásticas]; películas para em-

brulhar alimentos; cartão de embalagem; caixas de cartão para embalagens; fitas adesivas 

para embalagem; caixas de folha de fibra; materiais plásticos para embalagem; materiais 

feitos de papel para invólucros; materiais de embalagem em cartão; materiais de embala-

gem feita de papel reciclado; materiais de embalagem em fécula ou amido; materiais de 

embalagem; papel de embalagem; caixas de cartão para embalagens; caixas de cartão para 

embalagens; sacos em papel para embalagens; folhas de viscose para embalagem; cartões 

de Natal; publicações promocionais; publicações promocionais; sinalizadores em papel ou 

em cartão; painéis publicitários em cartão; painéis publicitários em cartão; toalhetes de ce-

lulose; tapetes descartáveis para treinar animais de estimação; proteções descartáveis para 

treinar cachorros.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132525 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[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 : Capas sobressalentes para assentos, ajustadas, para móveis; almofadas de banho; casas 

e camas para animais; camas de crianças em pano sob a forma de saco; camas, roupa de 

cama, colchões, travesseiros e almofadas; colchões; acessórios de cama, exceto roupa; ar-
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tigos para camas de criança [não incluindo roupa de cama]; artigos para camas de criança 

[não incluindo roupa de cama]; colchões futon [sem serem colchões para partos]; almofadas 

estofadas; almofadas para animais de estimação; almofadas de cama; camas para animais 

de estimação; almofadas insufláveis; colchões; colchões [sem ser colchões para partos]; 

capas para colchões; almofadas para gestantes; travesseiros para apoio do pescoço; almofa-

das perfumadas; artigos têxteis para mobília [almofadas]; esteiras [almofadas ou colchões]; 

esteiras de dormir para campismo [colchões]; almofadas de amamentação; almofadas de 

apoio para utilização em cadeirinhas de bebé para automóvel; almofadas de apoio para 

utilização em cadeiras de bebé; almofadas para apoio da cabeça; coberturas em matérias 

têxteis (à medida) para móveis; casas para animais domésticos; painéis para anúncios pu-

blicitários; painéis em plástico para anúncios publicitários [não luminosos].

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132526 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[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 : 21

[511] 產品 Produtos : Panos de limpeza antiestáticos para uso doméstico; aplicadores para maquilhagem de 

olhos; caixas para pauzinhos chineses; estojos concebidos para utensílios cosméticos; es-

tojos de toilette [‘’nécessaires’’]; luvas de forno; argolas para toalhas; aplicadores de ma-

quilhagem; discos abrasivos para a limpeza de cozinha; discos abrasivos para a limpeza de 

cozinha; panos de limpeza; panos para limpar as lentes de óculos; espanadores; 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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132527 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[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 : Tendas para a pesca à linha; forros destinados a contentores para transporte a granel; tiras 

para atar a vinha; fitas para atar, não metálicas; líber; algodão em bruto; lã tratada; bol-

sas e sacos para embalagem, armazenamento e transporte; cintas não metálicas para uso 
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agrícola; fios para atar, não metálicos; cordéis; cordel em polipropileno; cordel de sisal; 

bramantes não metálicos; cordões para atar; cordéis para embalagem; tendas de campismo; 

fibras químicas para uso têxtil; plumas [penas]; redes elásticas para produtos de carne; co-

berturas de veículos; fibras sendo materiais sintéticos parcialmente tratados para uso têxtil; 

fibras sendo matérias-primas sintéticas para uso têxtil; penas [plumas] para estofamento; 

algodão em rama para filtrar; flocos de seda; enchimentos de fibras sintéticas; enchimentos 

para estofar almofadas; materiais de enchimento em espuma sintética; material de enchi-

mento para edredões; materiais de enchimento para almofadas; materiais de enchimento 

para colchas; fibras de fios; cordões [faixa]; fibras têxteis em bruto; lã lavada; fibras semis-

sintéticas para uso têxtil; fibras de cânhamo [em bruto]; redes de cânhamo; camas de rede; 

pelo de coelho; aparas de madeira; juta; fibras de juta [em bruto]; lã penteada; sumaúma 

[paina]; pelo de caxemira; sacos para armazenamento de cadáveres para cremação; fibras 

de algodão [curtas]; penas soltas; cordão de macramé; matérias têxteis fibrosas em bruto 

tratadas com retardadores de chamas; angorá; fibras naturais; bolsas de malha para a la-

vagem de roupa interior; redes; 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 

estruturas flutuantes; fios para redes; tanques-rede para piscicultura; sacos em malha de 

rede para armazenamento; coberturas não ajustadas para barcos e veículos marítimos; sa-

cos de embalagem de tecido para transporte a granel; sacos de embalagem [sacos] de tecido 

para armazenamento a granel; suportes em corda para plantas; lonas; lonas, toldos, tendas 

e coberturas não ajustadas; materiais para acolchoamento e enchimento; materiais para 

acolchoamento e enchimento (com exceção de papel, cartão, borracha e plástico); 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; fibras de enchimento de poliéster; filamentos de poliéster; redes 

plásticas de poliéster para a embalagem de produtos; manta de poliéster; fibras de sílica 

vitrificada para uso têxtil; fibras de ráfia; fibra de rami; fios para o fabrico de filamentos de 

pneus; fibras têxteis em bruto e substitutos; fibras têxteis em estado bruto; fibras de carbono 

em bruto para uso têxtil; fibras de matérias plásticas em estado bruto para uso têxtil; linho 

em bruto; material para o fabrico de velas (de embarcações); seda em bruto; lã em bruto; 

sacas; sacos em matérias têxteis para uso com plantas; sacos feitos de matérias têxteis; 

sacos para transporte de resíduos; sacos para o transporte de materiais; sacas para o ar-

mazenamento de materiais a granel; sacas para o armazenamento de materiais; sacos para 

o 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; serradura de madeira; resíduos de seda crua; redes para fazer sombra; 

fundas e bandas; sacos para guardar sapatos; lã de tosquia; velas de navio; sacos de velas de 

navios; fibras de seda; rede de seda; monofilamentos em poliéster de seda; cordame; cordas 

e fios; cordas e cordas sintéticas; corda para uso em brinquedos para animais de estimação; 

sisal; fibras de sisal; sacos em matérias têxteis para oferta de garrafas de vinho; lã cardada; 

fibras sintéticas para uso têxtil; fibras sintéticas para uso têxtil; cordas sintéticas; filamentos 

têxteis sintéticos; cordame; cordas não metálicas; bolsas de proteção feitas em tecido para 

guardar porta-moedas que não estejam a uso; filamentos têxteis; fibras têxteis; fibras têxteis 

não tecidas; fibras para fabrico de carpetes; fibras para fabrico de ladrilhos de tapete/alca-

tifa; bolsas [envelopes, pochettes] para embalagem, em matérias têxteis; contentores indus-

triais para embalagem em matérias têxteis; bolsas [envelopes, pochettes] para embalagem, 
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em matérias têxteis; bolsas [envelopes, pochettes] para embalagem, em matérias têxteis; 

cordel para fardo; bolsas [envelopes, pochettes] para embalagem, em matérias têxteis; cor-

das para embalagens; sacos em matérias têxteis para a embalagem de mercadorias [invólu-

cros, bolsas]; fibras de viscose de sílica; velo para a indústria de estofos; algodão em rama 

para estofamento ou acolchoamento; fibras de algodão em rama; lã em bruto ou tratada; lã 

para estofamento; flocos de lã; tendas; tendas [toldos] para veículos; tendas, toldos avança-

dos para caravanas; tendas feitas de material têxtil; tendas de montanhismo ou campismo; 

redes à medida; materiais para acolchoamento, sem ser em borracha, matérias plásticas, 

papel ou cartão.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132528 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[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 : 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 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 car-

bono para uso têxtil; fio sintético ou mistura de fibras para uso têxtil; fio de seda selvagem; 

fios para tricotar; fios para uso doméstico; fios para utilizações têxteis; fios e linhas; mistura 

de linhas e fios à base de fibras inorgânicas; mistura de fios e linhas à base de algodão; mis-

tura de fios e linhas à base de fibras químicas; fios e linhas de fibras químicas para uso têx-

til; linhas 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; fio e linha de fibra semissintética [fio de fibra natural tratado quimica-

mente]; lãs para tricotar à mão; fios de cânhamo; fios e linhas estáveis ao calor; fios de juta; 

filamentos de pelo de camelo; fios de lã; fios cardados de linho para uso têxtil; linhas car-

dadas de cânhamo 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 cerâ-

mica para uso têxtil; fios de coco; fios de rayon; 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 metá-

licos 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 



3744 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

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.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132529 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[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 : Toalhas de mãos em matérias têxteis; cobertores de agasalho para recém-nascidos; sacos-

-cama para bebés; lençóis de banho; toalhas de banho; roupa de banho, exceto vestuário; 

roupa de banho; tecidos flocados; roupa de cama e de mesa; resguardos de cama; capas 

para edredões; caixas em matérias têxteis para vestidos de noite; edredões (mantas); cober-

tores de cama à base de algodão; cobertores de cama à base de fibras sintéticas; coberturas 

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 e coberto-

res; roupa de cama à base de matéria têxtil não tecida; roupa de cama para crianças; roupa 

de cama e cobertores; capas para edredões e colchas de penas; edredões (mantas); cober-

tores para animais de estimação; colchas de cama; cobertores para uso ao ar livre; tecidos 

de produtos têxteis à peça para uso em tapeçaria; cotim; mantas de imprensa em matérias 

têxteis; roupa de cama descartável em matérias têxteis; panos descartáveis; panos para 

lavar descartáveis; 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 fabrico 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; edredões; tecidos anti-

-inflamáveis; materiais de filtragem em produtos têxteis; feltro; feltro para ser utilizado por 

fabricantes de papel; tecido de feltro; tecidos retardadores de chamas [sem ser de amianto]; 

tecido de flanela; colchas de tecido turco; toalhas [têxteis]; toalhas [têxteis]; panos turcos 

para o rosto; toalhas turcas; toalhas turcas; roupa branca em tecido turco; edredões para 

futons; forros [tecidos]; forro de linho para sapatos; materiais para incrustação de têxteis 

não tecidos; sacos-cama [invólucros substitutos do lençol]; panos da louça; panos de cozi-

nha para secar a loiça; tecidos em fibra química; tecidos para paredes; tecidos para uso têx-

til; tecidos de renda tricotados; tecido tricotado (malha); lençóis de banho; tecidos goma-

dos impermeáveis; lençóis de banho; toalhas; toalhas [têxteis] adaptadas para uso em dis-

tribuidores; toalhas de mão; toalhas [têxteis]; toalhas de mãos em matérias têxteis; toalhas 

para crianças; toalhas [têxteis]; artigos têxteis domésticos feitos em materiais não tecidos; 

roupa de casa; roupa branca de casa, incluindo toalhas de rosto; caixas em matérias têxteis 

para vestidos de noite; roupa de cama impregnada; lonas para colchões; tecido jérsei; tecido 

jérsei; cobertores para berços; lençóis para berços; cobertores para crianças; travesseiros; 

mantas de viagem; tecidos em fibra de carbono, sem ser para isolamento; tecidos [artigos 
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têxteis à peça] feitos de fibra de carbono; capas com contorno para colchões; fronhas de al-

mofada; roupa de cozinha e de mesa; tecidos feitos em fibras artificiais [sem ser para isola-

mento]; revestimentos para mobiliário; coberturas de colchões e de almofadas; coberturas 

de colchões; coberturas de colchões; edredões com enchimento de penugem; tecidos para 

móveis; tecidos para estofos; tecidos para móveis; tecidos para móveis à peça; tecidos para 

móveis à peça; revestimentos para mobiliário; coberturas não ajustadas para mobiliário; 

capas [não ajustadas] em material têxtil para proteção de móveis; revestimentos de móveis 

em têxteis; tecidos para decorar móveis; mosquiteiros; artigos têxteis não tecidos; feltro não 

tecido; toalhetes para remover a maquilhagem [têxteis], sem ser impregnados com cosmé-

ticos; edredões; individuais (de mesa), não em papel; mantas de viagem; forros para sacos-

-cama; reposteiros (cortinas de pano grosso); mantas de seda; tecidos em seda para mobi-

liário; lençóis ajustáveis; lençóis de proteção contra o pó; 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 acolchoado; 

edredões com enchimento de materiais de estofamento sintético; colchas de cama; capas 

para edredão; tecidos de fibras semissintéticas; tecidos de fibras quimicamente produzidas, 

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]; te-

cidos para uso na confeção de camisolas de malha; marcadores [etiquetas] de roupa para 

tecidos têxteis; lenços em matérias têxteis; tecido tricotado (malha); tecidos tricotados em 

fios de algodão; tecidos tricotados com fio de fibra química; tecidos tricotados em fios de lã; 

toalhetes desmaquilhantes em matérias têxteis, sem ser impregnados com preparações de 

toilette; capas em matérias têxteis para edredões; pequenos artigos têxteis [roupa de mesa]; 

capas [não ajustadas] em material têxtil para proteção de móveis; toalhas; tecidos feitos de 

misturas de fibras sintéticas e naturais, sem ser para isolamento; tecidos têxteis para uso no 

fabrico de camas; tecidos têxteis para fazer roupa branca; tecidos têxteis destinados ao fa-

brico de roupa de cama; tecidos têxteis para fazer cobertores; 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; têxteis de 

flanela; artigos têxteis não tecidos; produtos têxteis e substitutos para produtos têxteis; ma-

térias têxteis à peça para fabrico de coberturas de roupas de cama; matérias têxteis à peça 

para o fabrico de toalhas; artigos têxteis para utilizar como roupa de cama; coberturas de 

mesa; cobertas de mesa não em papel; bases para pratos, em matérias têxteis; coberturas de 

mesa de têxteis não tecidos; guardanapos em matérias têxteis; roupa de mesa, sem ser em 

papel; atoalhados de tecido; roupa de mesa; panos; lençóis de cama; lenços sob a forma de 

artigos têxteis à peça; 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]; mantas de cama; 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 entretelas; 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; lençóis de cama com rodapé; saias de cama; cortinas; tapeçarias murais 

em matérias têxteis; luvas de banho; luvas para o banho; luvas feitas em material não tecido 

para lavagem corporal; panos de limpeza; panos para a lavagem do corpo [sem ser para uso 

medicinal]; matérias têxteis tecidas para mobiliário; mantas de lã; entretelas feitas de maté-

rias têxteis não tecidas.

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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132530 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[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 : Roupa de cerimónia; casacos de noite; colarinhos destacáveis para kimonos (haneri); cola-

rinhos postiços; tacões [calçado de salto salto]; calcanheiras; reforços para axilas [partes de 

vestuário]; fatos de aikido; alvas; coletes de futebol americano; parkas; fatos; fatos de ceri-

mónia [para homem]; tailleurs (saia-casaco); laços para o pescoço; calças de fatos comple-

tos; macacões; vestuário de trabalho; macacões; 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 [vestuá-

rio]; bodies para bebés; camisas de noite [baby doll]; fraldas-calça; babetes de plástico para 

bebés; tops para bebés; sacos de dormir para bebés [vestuário]; botinhas de bebé (sapatos 

de lã para bebé); fraldas-calça; partes de baixo para bebés; enxovais de criança [vestuário]; 

cueiros para bebés; fatos de banho; fatos de banho para senhora; fatos de banho para ho-

mem; 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; toucas de natação; 

chinelos de banho; calções de banho; calções de natação; saídas de banho; robes de senho-

ra; fatos de ballet; vestidos de baile; bandanas [lenços para pescoço]; fita de cabelo [vestuá-

rio]; bonés de basebol; uniformes de beisebol; calções interiores térmicos; camisolas inte-

riores térmicas; bóinas; tops curtos; t-shirts impressas; perneiras; vestuário em caxemira; 

vestuário em imitação de couro; vestuário de lã; vestuário para automobilistas; vestuários 

para bebés; vestuário para damas de honor; vestuário de patinagem artística; vestidos de 

baptismo; vestuário para a prática de judo; vestuário para criança; vestuário infantil (be-

bés); vestuário para raparigas; vestuário em couro para motociclistas; vestuário; 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]; leo-

tards [fatos de ginástica ou dança]; bodies completos; body [roupa interior]; boleros; grava-

tas estilo cowboy; casacos aviador; chapéus com borlas; boxers [calções]; vestidos de noiva; 

manto comprido com capuz; soutiens; corpinhos; casacos de marinheiro; capas; corsários; 

sobretudos curtos para conduzir; calças com bolsos nas perneiras; polainas (vestuário); ca-

sulas; camisetas; “cheongsam” (vestidos tradicionais chineses); alvas; vestuário para co-

ristas; roupa de cerimónia; calças de bombazina; vestidos de praia; vestuário de mulher; 

lingerie; artigos de chapelaria para senhora; vestidos clássicos [frocks]; vestuário exterior 

de senhora; calçado para senhora; cuecas [roupa interior]; roupa interior para senhora; rou-

pa interior para senhora; blusões de penas; coletes interiores; calças de ganga; roupa inte-

rior para senhora; sobretudos [vestuário]; casacos de trabalho com reforço de ombros im-

permeável; fatos de três peças [vestuário]; canadianas [vestuário]; toucas de duche; palmi-

lhas para calçado; lenços de bolso; fatos de uma só peça; macacões; macacões curtos; roupa 

interior descartável; conjuntos de patinagem; leggings para desporto; colãs de lã; alparga-

tas; saias plissadas para quimonos formais (hakama); vestuário de fantasia; chapéus de ce-

rimónia; chapéus fedora; palmilhas; barretes fez [chapéus tradicionais muçulmanos]; vesti-
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dos de cerimónia para senhora; sutiãs desportivos antitranspirantes; camisas de desporto 

antitranspirantes; calças de desporto antitranspirantes; camisas de pesca; chapéu de tecido; 

coletes de pesca; sapatos rasos; 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]; fraques; fatos de lazer; camisas informais; calças largas; vestuário informal; 

calções-lingerie; bata para barbeiros; robes de senhora; réplicas de equipamentos de clubes 

de futebol; camisolas de futebol; coletes de futebol; “footmuffs”, não aquecidos eletrica-

mente; gabardines [vestuário]; galochas; polainas [grevas]; fraques; calças acolchoadas para 

desporto; camisas acolchoadas para desporto; calções acolchoados para desporto; tacões 

gravados em relevo em borracha ou matérias plásticas; solas gravadas em relevo em borra-

cha ou em matérias plásticas; roupa de malha; luvas em malha; casacos de tricot; roupa in-

terior de malha; camisolas de lã tricotadas; vestuário em tecido; camisas de tecido; casacos 

sem mangas; antiderrapantes para calçado; polos; calças de golfe; calças, camisas e saias 

para golfe; bonés para golfe; saias de golf; malhas para ginástica; vestuário de ginástica; 

peú gas 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 aquecer os pulsos; luvas [vestuário]; luvas isotérmicas; luvas para ciclistas; luvas com 

pontas dos dedos condutoras para poderem ser usadas com dispositivos eletrónicos manu-

ais com ecrã tátil; luvas, incluindo as de pele ou pêlo de animais; aquecedores de mãos 

[vestuário]; véus usados em público pelas mulheres muçulmanas (Yashmaks); gorros [cha-

pelaria]; boinas de lã para rastas; roupa de usar por casa; pantufas; meias-pantufas; camisas 

havaianas; camisas havaianas abotoadas à frente; encaixes de camisa; camisas; camisas 

para fatos; camisas de colarinho; camisas com decote; camisas formais (abotoar no colari-

nho); camisolas de dormir; combinados [roupa interior]; casacos-camisa; peitilhos de cami-

sas; fatos para homem; vestuário para homem; vestuário exterior para homem; peúgas para 

homem; roupa interior de homem; coletes; reforços para sapatos; vestidos de noiva; casacos 

curtos em materiais quentes; pulôveres com capuz; calças; calças de couro; calças de crian-

ça; calças de criança; calças de enfermaria; calças de fato de treino; calças de snowboard; 

calças de fato; saias-calças; presilhas para calças; suspensórios; suspensórios; suspensórios 

para homem; cintas elásticas [roupa interior]; cintas elásticas [roupa interior]; chapéus; ar-

mações de chapéus; meias interiores para calçado; casacos [vestuário]; casacos sendo ves-

tuário desportivo; casacos em lã polar; casacos para pescadores; blusões com mangas; blu-

sões sem mangas; blusões de snowboard; casacos de proteção contra condições meteoroló-

gicas extremas; jaquetas, casacos, calças e coletes para homem e senhora; forros para casa-

cos; calças de caça; casacos de caça; coletes de caça; camisas de caça; kimonos; gangas [ves-

tuário]; 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 jog-

ging; sapatos de corrida; calças de fato de treino; casacões; jaquetas; uniformes de judo; ca-

fetãs; camisolas; uniformes para artes marciais; uniformes para desportos de combate; soli-

déus; toucas de pólo aquático; capuzes; sweatshirts com capuz; uniformes de karate; lenços 

de caxemira; fatos para kendo; calças khakis [vestuário]; saias escocesas; saias escocesas; 

kimonos; calçado de criança; vestidos clássicos [frocks]; bibes sem mangas; vestidos clássi-

cos [frocks]; batas de enfermaria; forros pré-feitos [partes de vestuário]; bolsos para vestu-

ário; vestuário de lazer; chapéus pequenos; culotes [calções de mulher presos abaixo do jo-

elho com elástico]; calças para caminhadas; mini meias; aquecedores de joelhos [vestuário]; 

gorros com nó para bebés; chapéus de cozinheiro; conjuntos de calção e blusa; vestuário 

confecionado; chapelaria; artigos de chapelaria de desporto [sem ser capacetes]; artigos de 

chapelaria para crianças; lenços para usar na cabeça; lenços para usar na cabeça; lenços 

para usar na cabeça; roupa base para a parte superior do corpo do vestuário tradicional co-

reano [jeogori]; coletes tradicionais coreanos para senhora [baeja]; sobretudos coreanos 
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[durumagi]; coletes acolchoados; corpetes; corpetes interiores; espartilhos; espartilhos; es-

partilhos; trajes; fatos de saia; fatos de carnaval para crianças; fatos de fantasia para jogos 

de interpretação de personagens; colarinhos; colarinhos postiços; golas para vestidos; gra-

vatas; echarpes de homem; crinolinas; lenços para a cabeça usados por homens muçulma-

nos (yashmaghs); faixas de smoking; t-shirts de manga curta ou de manga comprida; che-

misettes [frentes de camisas]; chemisettes [frentes de camisas]; calças curtas; calças de fato 

de treino; saiotes curtos; casacos curtos (haori) para vestir sobre o quimono; capuzes [ves-

tuário]; casacos de laboratório [batas]; pulôveres de manga comprida; camisolas interiores 

de manga comprida; casacos compridos; roupões de quarto japoneses (nemaki); quimonos 

compridos (nagagi); roupa interior comprida; babetes, sem ser em papel; jardineiras para 

caça; fatos de corrida; camisolas de atletismo; fatos de cabedal; vestuário em couro; blusões 

de couro; blusões de couro; chinelos em couro; sapatos de couro; calças informais; leggings 

[calças]; roupa interior; roupa interior sudorífuga; roupa interior para senhora; sapatos de 

lona; blusões refletores; lingerie; librés; túnicas para usar por cima do fato de banho; vestu-

ário exterior para raparigas; manípulos [estolas]; uniformes desportivos; punhos de camisa; 

capotes [casacos]; peliças; casacos de algodão; casacos de ganga; casacos de senhora; casa-

cos para homem; mantilhas; máscaras para dormir; máscaras para os olhos; fatos de mari-

nheiro; corpetes; roupa interior adelgaçante; minissaias; mitras [chapelaria]; chapéus de 

moda; sapatos de vela; monoquínis; robes de senhora; roupões de trazer por casa; fatos 

para motociclistas; luvas de motociclismo; blusões de motociclismo; manguitos [vestuário]; 

bonés [artigos de chapelaria]; palas de boné; palas para o sol [artigos de chapelaria]; vesti-

dos havaianos; camisolas de dormir; camisolas de dormir; gorros e toucas de dormir; cami-

solas de dormir; roupa de noite; fatos isotérmicos; négligés; minimeia de senhora; vestuário 

exterior de senhora; roupas exteriores; camisas de cerimónia; gáspeas em vime para sandá-

lias de estilo japonês; blusas; tops de ciclismo; gáspeas para sandálias de estilo japonês; ca-

misolas com capuz; tops de apertar ao pescoço; tapa-orelhas [vestuário]; aquecedores de 

orelhas [vestuário]; combinados [vestuário]; macacões; macacões; macacão de enfermaria; 

camisas-casaco; pantufas; chapéus de papel [vestuário]; chapéus de papel para chefes de 

cozinha; chapéus de papel para enfermeiros; páreos de praia [tecido que se enrola à volta 

do corpo]; parkas; chapéus para festas [vestuário]; romeiras; peles [vestuário]; peliças; casa-

cos e blusões de peles; aquecedores de mãos em pele; chapéus de pele; capas de pele; aná-

gas [saias interiores]; saiotes-calções; polos; calças piratas; aventais de plástico; pantalonas; 

polos; polos tricotados; camisolões de gola alta; polo de manga comprida; ponchos; camiso-

las [pullovers]; sweat-shirts de decote redondo; camisolas de gola alta falsa; camisolas de 

decote em v; pulôveres [vestuário]; culotes [calções de mulher presos abaixo do joelho com 

elástico]; sapatos de tacão alto [Pumps]; pijamas; calças de pijama; vestuário de ciclista; cal-

ções de ciclista; viras para calçado; camisolas de rami; maillots protectores para desportos 

náuticos; lenços para usar na cabeça; vestuário impermeável; vestuário para a chuva; calças 

impermeáveis; chapéus para a chuva; casacos impermeáveis [vestuário]; botas para a chuva; 

ponchos para a chuva; luvas de equitação; calças de montar a cavalo; casacos de equitação; 

botas de equitação; botas de equitação; tiras para sapatos; saias; camisolas de gola alta; ca-

misolas de gola alta [vestuário]; camisas de gola alta; camisolões de gola alta; camisolas de 

râguebi; sapatos 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); bonés em malha; boinas [bonés]; uniformes de árbi-

tro; bivaques; chapéus de palha de estilo japonês (suge-gasa); pijamas [apenas de malha]; 

roupa de noite; máscaras para dormir; camisolas de dormir; sandálias tipo mules; tops sem 

alças; véus; escapulários [vestuário]; plastrões; calças estilo equitação; sapatos de enfiar 

[sem atacadores]; fatos para a neve; fatos para a neve; calças para neve; boinas escocesas; 
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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 de sapatos sem 

ser para uso médico; gáspeas para calçado; calçado; lenços de ombro; resguardos para os 

ombros [vestuário]; uniformes escolares; fatos-macaco; aventais; aventais de papel; bandas 

abdominais para grávidas [vestuário]; vestidos de grávida; peúgas que absorvem a transpi-

ração; meias sudorífugas; faixas para absorver a transpiração; bandas para absorver a 

transpiração para os pulsos; faixas para absorver a transpiração para a prática de ténis; 

aros para usar na cabeça [vestuário]; sovacos para vestuário; meias antitranspirantes; fitas 

para a cabeça; uniformes para enfermeiros; calções de natação; gravatas de seda; lenços de 

seda (foulards); soutiens adesivos; capa de cabeleireiro; casacos de uniforme; vestidos lar-

gos; 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 esqui para competição; 

luvas de esqui; calças de esqui; casacos de esqui; roupa para esquiar; passa montanhas; cha-

péus de esqui; calções com proteção; cuecas; faixas de smoking; casacos de cerimónia; fatos 

de cerimónia; fatos para snowboarding; luvas de snowboard; sapatos para a prática de sno-

wboard; meias de estilo japonês (tabi); peúgas e meias; suspensórios para meias; sutiãs bra-

lette; solas de sapatos; solas de pantufa; solas para sandálias de estilo japonês; vestidos de 

verão sem mangas para senhoras; fatos náuticos para o sol; chapéus de sol; macacões para 

crianças; conjuntos de combinação com cueca; fatos de treino; vestuário de desporto [sem 

serem luvas de golfe]; vestuário de desporto; sutiãs desportivos; camisas informais; camiso-

las de desporto de manga curta; calças de desporto; casacos de desporto; chapéus e bonés 

de desporto; bonés de desporto; meias de desporto; camisolas desportivas; polos e calças 

para desporto; fatos de treino; coletes de atletismo; guarda-pós (batas); casacos acolchoa-

dos [vestuário]; coletes acolchoados; aros para usar na cabeça [vestuário]; fitas para a cabe-

ça; babetes de pano; babetes de pano para adultos; alpargatas; faixas para apertar quimo-

nos (datejime); macacões de criança; bodies de molas para bebés e crianças; roupa de praia; 

chapéus de praia; roupões de praia; calças elásticas; roupa de malha; camisas tricotadas; 

bonés em malha; casacos de malha; tangas; jarreteiras; collants ou coulãs; meias sudorífu-

gas; calcanheiras para meias; cuecas-cintas; collants; maillots [lingerie]; collants sem pés; 

meias de malha; meias sem pés; passa-montanhas [gorro que cobre a cabeça e o pescoço]; 

vestuário para surf; coquilha [roupa interior]; camisolas [pullovers]; calças de fato de treino 

[uso desportivo]; casacos [fato de treino]; sweatshirts; calções de treino; fatos para taekwon-

do; cinta para a cintura; camisolas sem alças (tops); vestuário para dança; vestuário de dan-

ça; sapatos de dança; calçado de baile; tabardos; luvas camufladas; camisas camufladas; cal-

ças camufladas; casacos camuflados; coletes camuflados; calças escocesas; vestuário de té-

nis; camisas de ténis; vestidos de ténis; pulôveres de ténis; saias de ténis; sapatos de ténis; 

calções de ténis; meias de ténis; cintos em matérias têxteis [vestuário]; thobes [túnicas tra-

dicionais árabes]; fatos para teatro; chapelaria térmica; meias térmicas; roupa interior tér-

mica; togas; tops [vestuário]; toques [chapéus]; trajes folclóricos [vestuário]; vestuário tradi-

cional 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; sapatos de treino; calções de treino; casacos de fato de treino; gabardinas; 

calções de ciclismo com alças; vestuário de triatlo; roupa de malha; camisolas desportivas; 

fatos secos; t-shirts; lenços [vestuário]; lenços de pôr ao pescoço; lenços para usar na cabe-

ça; túnicas; turbantes; vestuário de ginástica; calções de ginástica; tutus; 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 interior para grávidas; uni-

formes; uniformes para uso comercial; uniformes para enfermeiros; uniformes de árbitro; 
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fatos de corpo inteiro; roupa interior; roupa interior para bebés; roupa interior sudorífuga; 

tops (camisolas sem alças); camisolas interiores para usar sob o quimono (juban); camiso-

las 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 desportivo]; roupa interior; te-

cidos para proteção de vestuário; casacos de fato; camisolas de voleibol; ponteiras para cal-

çado; vestuário com isolamento térmico; casacos de aquecimento; tops para exercícios de 

a   quecimento; 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]; botas impermeáveis para pesca; fatos para esqui náutico; sapatos imperme-

áveis; uniformes brancos de chefe de cozinha; batas brancas para uso hospitalar; cafetãs; 

sweatshirts; casacos reversível; coletes; coletes de couro; casacos impermeáveis com capuz; 

vestuário resistente contra intempéries; vestuário impermeável para navegar; grevas e po-

lainas; faixas para envolver quimonos (datemaki); páreos 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-ven-

to; coletes corta-vento; luvas de inverno; casacos de inverno; botas de inverno; meias de 

malha; roupa exterior para condições meteorológicas extremas; barretes de lã; meias de lã; 

calças de ioga; calçado de ioga; camisas de ioga; fatos zoot, fato de casaco e calças compri-

das; sandálias japonesas [zori]; linguetas para sapatos e botas; reforços [parte de vestuário]; 

reforços para fatos de banho [partes de vestuário]; reforços para sapatos [partes de vestuá-

rio]; reforços para mailotts [partes de vestuário]; reforços para meias [partes de vestuário]; 

reforços para collants [partes de vestuário]; reforços para roupa interior [partes de vestuá-

rio]; solas intermédias; chapéus-altos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132531 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[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 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); papel de parede; reforço para ladrilho de 

carpete; reforço para carpete; alcatifas; tapetes, carpetes e esteiras; ladrilhos de carpete; 

forros primários de tapetes; tapetes de casa de banho em tecido; carpetes em matérias têx-

teis; papel de parede em vinil; revestimentos de paredes em papel.

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

2017/07/14 016981045 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/132534 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 卡迪琳有限公司

   CARDIOLINE S.P.A.

 地址 Endereço : 意大利特蘭托市38121卡得洛斯皮尼工業區林茨街道19-20-21號

   Via Linz 19-20-21, Zona Industriale Spini Di Gardolo 38121 Trento (TN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 心電圖儀器；便攜式心電圖儀器；心電圖監測設備；心電圖記錄儀；心電圖監視器；血壓計；用

於管理醫療參數的醫療器械。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132552 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : Europe Entertainment Limited

 地址 Endereço : Units 14-16, 11/F, North Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, 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 : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132555 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Power Tools Technology Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, 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 : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas ferramentas; motores e mecanismos (excepto para veículos terres-

tres); uniões e componentes de transmissão para máquinas (excepto para veículos terres-

tres); agrícolas sem ser operadas manualmente; incubadoras para ovos; máquinas de vendas 

automáticas; máquinas ventiladoras de aspiração; correias para máquinas; aparelhos para 

a preparação de bebidas, eletromecânicos; máquinas sopradoras; escovas, operadas elec-

tricamente; escovas (partes de máquinas); máquinas para lavagem de tapetes e carpetes, 

eléctricas; instalações centrais de limpeza a vácuo; serras articuladas; mandris (partes de 

máquinas); aparelhos de limpeza a vapor; aparelhos e máquinas para limpeza, eléctricas; 
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moinhos de café, sem serem operadas manualmente; tosquiadoras (máquinas); máquinas de 

lavar a cores; máquinas de ar comprimido; trituradoras eléctricas; máquinas de trituramen-

to; cultivadoras (máquinas); geradores de electricidade; máquinas cortadoras; máquinas de 

lavar loiça; dispositivos para abertura de portas; mandris para brocas (peças de máquinas); 

pontas para brocas (peças de máquinas); cabeças de brocas (peças de máquinas); máquinas 

de brocar; motores de arranque sem ser para veículos terrestres; tambores (partes de má-

quinas); instalações de aspiração de poeiras para fins limpeza; dínamos; aparelhos de corte 

por arco elétrico; martelos elétricos; aparelhos elétricos de soldadura; motores, sem ser 

para veículos terrestres; máquinas de gravar; alimentadores (partes de máquinas); máqui-

nas de filtragem; filtros (partes de máquinas ou motores); máquinas para a preparação de 

alimentos, electromecânicas; processadores para alimentos, eléctricos; pistolas de grudar, 

eléctricas; máquinas de afiar; guias para máquinas; pistolas para a pintura; martelos (partes 

de máquinas); martelos pneumáticos; ferramentas manuais, sem serem operadas manual-

mente; aparelhos de manutenção para carga e descarga; máquinas manipuladoras, automá-

ticas; suportes para máquinas (partes de máquinas); máquinas de lavar a alta pressão; má-

quinas para passar a ferro; máquinas de cozinha, eléctricas; facas, eléctricas; misturadores 

(máquinas); misturadores; abridores de latas, elétricas; máquinas para pintura; máquinas 

descascadoras; máquinas e aparelhos para polir, elétricos; martelos-pilão; bombas (máqui-

nas); máquinas varredoras (autopropulsor); robôs (máquinas); tesouras, elétricas; máquinas 

afiadoras; acessórios de aspiradores para difusão de perfumes e desinfetantes; sacos para 

aspiradores; tubos para aspiradores; aspiradores; máquinas de lavar roupa; máquinas de 

lavar roupa (lavandaria); aparafusadores de percussão; berbequins de impacto; amoladores; 

martelos rotativos; multi-ferramentas; serras circulares; serras com movimento de vaivém; 

martelos perfurantes; chaves de impacto hexagonais; chaves de fendas de velocidade; fer-

ramentas de prensagem longas; pistolas de lubrificação; extractores de poeiras; chaves de 

fendas hexagonais; pistolas de barris transparentes para calafetar e pistolas de cola; kits 

de conversão curta; brocas de ângulo recto; brocas compactas; ferramentas rotativas; lin-

guetes; chaves de impacto sem eixo; clavadores de mão; kits de ferramentas de prensagem; 

multi-ferramentas; cortadores de cabos; cortadores de tubos de cobre; serras de vaivém; te-

souras de corte de chapas; serras de fita; serras de metal; ferramentas de expansão; prensas 

de perfuração; prensas de perfuração com motores; serras de esquadria; máquinas de corte; 

serras de painel; máquinas para cortar chapas metálicas; martelos de demolição; bancas de 

lixa amplificadas; apoio de base de perfuração de núcleo; pistolas de ar quente; motores de 

perfuração com embraiagem; motores de perfuração com cisalha; aspiradores para líquidos 

/sólidos; cabeças de motores para aspiradores; vaporizadores de tinta de pintura; guinchos 

de alavancas; talhas de correntes; fresadoras; máquinas de lixa; máquinas para polir; lâ-

minas; brocas; suportes para brocas; porcas; adaptadores; soquetes de impacto; extensões; 

ancoragens de expansão; ferramentas para relva e jardinagem; máquinas aparadoras; serras 

de desbaste; cortadores de sebes; aparadores; aparadores em linha; aparadores de cordas; 

máquinas para aparar sebes; máquinas sopradoras; sopradoras de folhas de vácuo; máqui-

nas cortadoras de relva; trituradores; podadores de árvores; cortadores de arbustos; corta-

dores de troncos; perfuradores de percussão; martelo com vácuo; cortadoras (máquinas); 

serras de mitra; bancas para brocas; suportes para serras de mitra; motores de perfuração 

de diamante; entalhador de paredes; serras de corte; ensambladura de porcelana fria (bis-

cuit); protectores de poeiras e adaptadores; mangueiras; peças e acessórios para os mes-

mos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132556 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Power Tools Technology Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Baterias elétricas; carregadores de baterias; rádios; auscultadores; réguas; balanças; câ-

maras; câmaras de inspecção e as peças estruturais e acessórios estruturais dos mesmos 

incluindo extensões de cabos, cabos de substituição, ganchos, espelhos e ímanes; controlos 

remotos; fitas métricas; esquadros e réguas para medir; aparelhos para medir; discos para 

medir; software informático; software para aplicação de ferramentas, gestão de inventários 

e relatórios de ferramentas; software de aplicação de informático para telemóveis incluindo 

software informático para uso como detectores de clima, termómetros infravermelhos, apa-

relhos eletromagnéticos para medir campos magnéticos, medidores de humidade, medido-

res de correntes nos aparelhos, câmaras de inspecção, detectores de vigas nas paredes, me-

didores de vibrações, aparelhos de medição da distância, detectores de radiação, detectores 

de rádon, detectores de metano, detectores de nitratos, detectores de qualidade do ar, de-

tectores de velocidade e direção de ventos, detector de cores, unidades de testes de alcoo-

lemia sem ser para uso médico, pistolas de radar, sistemas de imagem térmica sem ser para 

uso médico, doidos emissores de luz (LED), níveis de raios laser, dispositivos de emissão 

de faixas de raios laser que projectam ângulos rectos para fins de construção e obras em 

casa, ponteiros de raios laser, aparelhos eletrónicos para detectar posições, dimensões de 

quartos, luz, velocidade, aceleração, temperatura, vento, níveis de ruído, humidade; softwa-

re de aplicação para telemóveis para uso de controlo e monitorização de abridores de por-

tas de garagens e acessórios integrados de garagens; acessórios para telemóveis incluindo 

sensores infravermelhos para integrar telemóveis com ferramentas, sensores térmicos para 

integrar telemóveis com ferramentas, detectores de clima; acessórios de telemóveis incluin-

do aparelhos electrónicos para deteção de posições, dimensões de quartos, luz, velocidade, 

aceleração, temperatura, vento, níveis de ruído, e humidade; dispositivos de rastreamento; 

termómetros; contadores; medidores de distância por raios laser; níveis; equipamentos de 

protecção e de segurança; aparelhos de segurança para prevenção de acidentes ou lesões; 

avisos de seguranças em fitas, laços, bandeiras, cones, bandeirolas, triângulos; aparelhos 

de aviso de segurança; equipamentos de aviso; sinais de seguranças luminosas; ímanes; 

aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132557 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Power Tools Technology Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para fins de iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigera-

ção, secagem, ventilação, fornecimento de água e sanitários; aparelhos de ar condicionados; 

aparelhos para desodorização do ar; secadores de ar (secadores); instalações de filtragem 

de ar; aparelhos e máquinas para purificação de ar; máquinas para cozer no forno; máqui-

nas para cozer pão no forno; torradeiras para pão; filtros de café, eléctricos; máquinas de 

café, eléctricos; percoladores para café, eléctricos; torradeiras de café; fogões de cozinha; 

aparelhos e instalações para cozinhar; placas para cozinhar; utensílios para cozinhar, eléc-

tricas; utensílios e instalações de arrefecimento; fritadeiras, elétricas; aparelhos de desodo-

rização, sem ser para uso pessoal; aparelhos de destilação; secadores (para o cabelo); uten-

sílios eléctricos para fazer iogurte; ventoinhas (ar-condicionado); ventiladores eléctricos 

para uso pessoal; congeladores; filtros para água para beber; filtros para ar condicionados; 

filtros (partes de instalações domésticas ou industriais); torrefadores de frutos; grelhadores 

(aparelhos para cozinhar); aparelhos de aquecimento; humidificadores para radiadores de 

aquecimento central; máquinas e aparelhos de gelo; aparelhos de ionização para o trata-

mento de ar ou água; chaleiras, eléctricas; secadores de roupa, eléctricos; lâmpadas; fornos 

microondas (aparelhos para cozinhar); fornos, sem ser para uso em laboratórios; aquece-

dores de pratos; panelas de pressão (autoclaves), eléctricas; caçarolas de pressão, eléctricas; 

aparelhos e máquinas de refrigeração; armários e recipientes de refrigeração; assadores; 

caldeiras a vapor, sem ser partes de máquinas; instalações de geração de vapor; esteriliza-

dores; fogões; torradeiras; aquecedores de mãos aquecidas; lanternas para iluminação; lu-

zes de inspecção; iluminação de áreas; tochas; vestuário, luvas, calçados e aquecedores de 

mãos que são aquecidos eletricamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132558 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Power Tools Technology Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, 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 : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas ferramentas; motores e mecanismos (excepto para veículos terres-

tres); uniões e componentes de transmissão para máquinas (excepto para veículos terres-

tres); agrícolas sem ser operadas manualmente; incubadoras para ovos; máquinas de vendas 

automáticas; máquinas ventiladoras de aspiração; correias para máquinas; aparelhos para 

a preparação de bebidas, eletromecânicos; máquinas sopradoras; escovas, operadas elec-

tricamente; escovas (partes de máquinas); máquinas para lavagem de tapetes e carpetes, 

eléctricas; instalações centrais de limpeza a vácuo; serras articuladas; mandris (partes de 

máquinas); aparelhos de limpeza a vapor; aparelhos e máquinas para limpeza, eléctricas; 

moinhos de café, sem serem operadas manualmente; tosquiadoras (máquinas); máquinas de 

lavar a cores; máquinas de ar comprimido; trituradoras eléctricas; máquinas de trituramen-

to; cultivadoras (máquinas); geradores de electricidade; máquinas cortadoras; máquinas de 

lavar loiça; dispositivos para abertura de portas; mandris para brocas (peças de máquinas); 

pontas para brocas (peças de máquinas); cabeças de brocas (peças de máquinas); máquinas 

de brocar; motores de arranque sem ser para veículos terrestres; tambores (partes de má-
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quinas); instalações de aspiração de poeiras para fins limpeza; dínamos; aparelhos de corte 

por arco elétrico; martelos elétricos; aparelhos elétricos de soldadura; motores, sem ser 

para veículos terrestres; máquinas de gravar; alimentadores (partes de máquinas); máqui-

nas de filtragem; filtros (partes de máquinas ou motores); máquinas para a preparação de 

alimentos, electromecânicas; processadores para alimentos, eléctricos; pistolas de grudar, 

eléctricas; máquinas de afiar; guias para máquinas; pistolas para a pintura; martelos (partes 

de máquinas); martelos pneumáticos; ferramentas manuais, sem serem operadas manual-

mente; aparelhos de manutenção para carga e descarga; máquinas manipuladoras, automá-

ticas; suportes para máquinas (partes de máquinas); máquinas de lavar a alta pressão; má-

quinas para passar a ferro; máquinas de cozinha, eléctricas; facas, eléctricas; misturadores 

(máquinas); misturadores; abridores de latas, elétricas; máquinas para pintura; máquinas 

descascadoras; máquinas e aparelhos para polir, elétricos; martelos-pilão; bombas (máqui-

nas); máquinas varredoras (autopropulsor); robôs (máquinas); tesouras, elétricas; máquinas 

afiadoras; acessórios de aspiradores para difusão de perfumes e desinfetantes; sacos para 

aspiradores; tubos para aspiradores; aspiradores; máquinas de lavar roupa; máquinas de 

lavar roupa (lavandaria); aparafusadores de percussão; berbequins de impacto; amoladores; 

martelos rotativos; multi-ferramentas; serras circulares; serras com movimento de vaivém; 

martelos perfurantes; chaves de impacto hexagonais; chaves de fendas de velocidade; fer-

ramentas de prensagem longas; pistolas de lubrificação; extractores de poeiras; chaves de 

fendas hexagonais; pistolas de barris transparentes para calafetar e pistolas de cola; kits 

de conversão curta; brocas de ângulo recto; brocas compactas; ferramentas rotativas; lin-

guetes; chaves de impacto sem eixo; clavadores de mão; kits de ferramentas de prensagem; 

multi-ferramentas; cortadores de cabos; cortadores de tubos de cobre; serras de vaivém; 

tesouras de corte de chapas; serras de fita; serras de metal; ferramentas de expansão; pren-

sas de perfuração; prensas de perfuração com motores; serras de esquadria; máquinas de 

corte; serras de painel; máquinas para cortar chapas metálicas; martelos de demolição; 

bancas de lixa amplificadas; apoio de base de perfuração de núcleo; pistolas de ar quente; 

motores de perfuração com embraiagem; motores de perfuração com cisalha; aspiradores 

para líquidos/sólidos; cabeças de motores para aspiradores; vaporizadores de tinta de pin-

tura; guinchos de alavancas; talhas de correntes; fresadoras; máquinas de lixa; máquinas 

para polir; lâminas; brocas; suportes para brocas; porcas; adaptadores; soquetes de impac-

to; extensões; ancoragens de expansão; ferramentas para relva e jardinagem; máquinas 

aparadoras; serras de desbaste; cortadores de sebes; aparadores; aparadores em linha; apa-

radores de cordas; máquinas para aparar sebes; máquinas sopradoras; sopradoras de folhas 

de vácuo; máquinas cortadoras de relva; trituradores; podadores de árvores; cortadores de 

arbustos; cortadores de troncos; perfuradores de percussão; martelo com vácuo; cortadoras 

(máquinas); serras de mitra; bancas para brocas; suportes para serras de mitra; motores de 

perfuração de diamante; entalhador de paredes; serras de corte; ensambladura de porcela-

na fria (biscuit); protectores de poeiras e adaptadores; mangueiras; peças e acessórios para 

os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132559 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Power Tools Technology Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Baterias elétricas; carregadores de baterias; rádios; auscultadores; réguas; balanças; câ-

maras; câmaras de inspecção e as peças estruturais e acessórios estruturais dos mesmos 

incluindo extensões de cabos, cabos de substituição, ganchos, espelhos e ímanes; controlos 

remotos; fitas métricas; esquadros e réguas para medir; aparelhos para medir; discos para 

medir; software informático; software para aplicação de ferramentas, gestão de inventários 

e relatórios de ferramentas; software de aplicação de informático para telemóveis incluindo 

software informático para uso como detectores de clima, termómetros infravermelhos, apa-

relhos eletromagnéticos para medir campos magnéticos, medidores de humidade, medido-

res de correntes nos aparelhos, câmaras de inspecção, detectores de vigas nas paredes, me-

didores de vibrações, aparelhos de medição da distância, detectores de radiação, detectores 

de rádon, detectores de metano, detectores de nitratos, detectores de qualidade do ar, de-

tectores de velocidade e direção de ventos, detector de cores, unidades de testes de alcoo-

lemia sem ser para uso médico, pistolas de radar, sistemas de imagem térmica sem ser para 

uso médico, doidos emissores de luz (LED), níveis de raios laser, dispositivos de emissão 

de faixas de raios laser que projectam ângulos rectos para fins de construção e obras em 

casa, ponteiros de raios laser, aparelhos eletrónicos para detectar posições, dimensões de 

quartos, luz, velocidade, aceleração, temperatura, vento, níveis de ruído, humidade; softwa-

re de aplicação para telemóveis para uso de controlo e monitorização de abridores de por-

tas de garagens e acessórios integrados de garagens; acessórios para telemóveis incluindo 

sensores infravermelhos para integrar telemóveis com ferramentas, sensores térmicos para 

integrar telemóveis com ferramentas, detectores de clima; acessórios de telemóveis incluin-

do aparelhos electrónicos para deteção de posições, dimensões de quartos, luz, velocidade, 

aceleração, temperatura, vento, níveis de ruído, e humidade; dispositivos de rastreamento; 

termómetros; contadores; medidores de distância por raios laser; níveis; equipamentos de 

protecção e de segurança; aparelhos de segurança para prevenção de acidentes ou lesões; 

avisos de seguranças em fitas, laços, bandeiras, cones, bandeirolas, triângulos; aparelhos 

de aviso de segurança; equipamentos de aviso; sinais de seguranças luminosas; ímanes; 

aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132560 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Power Tools Technology Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para fins de iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigera-

ção, secagem, ventilação, fornecimento de água e sanitários; aparelhos de ar condicionados; 



N.º 10 — 7-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3757

aparelhos para desodorização do ar; secadores de ar (secadores); instalações de filtragem 

de ar; aparelhos e máquinas para purificação de ar; máquinas para cozer no forno; máqui-

nas para cozer pão no forno; torradeiras para pão; filtros de café, eléctricos; máquinas de 

café, eléctricos; percoladores para café, eléctricos; torradeiras de café; fogões de cozinha; 

aparelhos e instalações para cozinhar; placas para cozinhar; utensílios para cozinhar, eléc-

tricas; utensílios e instalações de arrefecimento; fritadeiras, elétricas; aparelhos de desodo-

rização, sem ser para uso pessoal; aparelhos de destilação; secadores (para o cabelo); uten-

sílios eléctricos para fazer iogurte; ventoinhas (ar-condicionado); ventiladores eléctricos 

para uso pessoal; congeladores; filtros para água para beber; filtros para ar condicionados; 

filtros (partes de instalações domésticas ou industriais); torrefadores de frutos; grelhadores 

(aparelhos para cozinhar); aparelhos de aquecimento; humidificadores para radiadores de 

aquecimento central; máquinas e aparelhos de gelo; aparelhos de ionização para o trata-

mento de ar ou água; chaleiras, eléctricas; secadores de roupa, eléctricos; lâmpadas; fornos 

microondas (aparelhos para cozinhar); fornos, sem ser para uso em laboratórios; aquece-

dores de pratos; panelas de pressão (autoclaves), eléctricas; caçarolas de pressão, eléctricas; 

aparelhos e máquinas de refrigeração; armários e recipientes de refrigeração; assadores; 

caldeiras a vapor, sem ser partes de máquinas; instalações de geração de vapor; esteriliza-

dores; fogões; torradeiras; aquecedores de mãos aquecidas; lanternas para iluminação; lu-

zes de inspecção; iluminação de áreas; tochas; vestuário, luvas, calçados e aquecedores de 

mãos que são aquecidos eletricamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132561 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : BY THE FM CO., LTD.

 地址 Endereço : Sukiya Bldg. 2F, 26-8, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 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 : Bolinhos recheados chineses (Gyoza, cozidos); bolinhos de massa chineses cozinhados a 

vapor (Shumai, cozidos); sushi; bolas fritas de misturadas de massa com pequenos pedaços 

de polvo (Takoyaki); almoços embalados compostos por arroz, com adição de carne, peixe 

ou legumes; ravioli.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132562 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : BY THE FM CO., LTD.

 地址 Endereço : Sukiya Bldg. 2F, 26-8, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alojamento temporário; agências de alojamentos (reservas de corretagem 

para hotéis, pensões ou similares); fornecimento de comidas e bebidas; provisão de mas-

sas de udon ou soba; fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes; fornecimento 

de informações relacionadas com fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes; 

fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes de comida rápida; fornecimento de 

alimentos e bebidas de cozinha europeia; fornecimento de alimentos e bebidas de cozinha 

chinesa e outra cozinha oriental; fornecimento de cozinha japonesa; fornecimento de bebi-

das alcoólicas; fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes onde os artigos enco-

mendados podem ser consumir fora; fornecimento de alimentos e bebidas em restaurante 

de sirva-se a si próprio; fornecimento de refeições (catering); aluguer de equipamentos de 

aquecimento de cozinha para restaurantes para fins industriais; aluguer de máquinas de 

secar loiça (para fins industriais); aluguer de máquinas de lavar loiça para fins industriais; 

aluguer de aquecedores de cozinha não eléctricas; aluguer de pratos; aluguer de bancadas 

de cozinha; aluguer de lava-loiças; aluguer de toalhetes húmidos (toalhas molhadas); alu-

guer de toalhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132563 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 馮健富

   Fong Kin Fu

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場606H-G中裕大廈L舖 

 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、培訓教學；教學；講課；安排和組織學術討論會；安排和組織

會議和大會；安排和組織專家討論會及專題研討會；安排和組織培訓班，宗教教育；就業指導；

（教育或培訓顧問）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、紫色、白色、肉色、黑色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132564 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 馮健富

   Fong Kin Fu

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場606H-G中裕大廈L舖 

 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，提供咖啡廳、餐廳、自助餐廳、小吃店服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、紫色、白色、肉色、黑色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132565 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 金福煙草集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路南方工業大廈第一座6樓C座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草製成品、雪茄、煙具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132566 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 金福煙草集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路南方工業大廈第一座6樓C座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草製成品、雪茄、雪茄包裝盒、煙具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132567 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 安徽開潤股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市同樂路1555號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香料；化妝品；美容面膜；護膚用化妝劑；芳香劑（香精油）；防曬劑；化妝劑；去斑霜；皮膚增白

霜；香水。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132568 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 安徽開潤股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市同樂路1555號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計步器；記時器（時間記錄裝置）；智能手機；電池；電池充電器；計算機程序（可下載軟件）；

電源材料（電線、電纜）；導航儀器；電子防盜裝置；頭帶耳機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132569 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 安徽開潤股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市同樂路1555號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；寶石；銀飾品；首飾配件；小飾物（首飾）；玉雕首飾；珠寶首飾；鐘；手錶；首飾

盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132570 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 安徽開潤股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市同樂路1555號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 書籍；印刷出版物；紙；書寫工具；文具或家用膠帶；教學材料（儀器除外）；繪畫材料；便攜式

印刷成套工具（辦公用品）；學校用品（文具）；印刷品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132571 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 安徽開潤股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市同樂路1555號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : 錢包；手提包；背包；大衣箱（行李）；爬山用手提袋；野營手提袋；海濱浴場用手提袋；用於裝

化妝用品的手提包（空的）；旅行袋；小皮夾；皮製帶子；傘；旅行包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132572 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 安徽開潤股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市同樂路1555號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 辦公傢俱；傢俱；床；沙發；書桌；座椅；陳列架；工作台；嬰兒床；傢俱門。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132573 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 安徽開潤股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市同樂路1555號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 成套杯、碗、碟；餐具（刀、叉、匙除外）；奶瓶用非電加熱器；水瓶；盆（容器）；碗（盆）；盤；

水壺；吸管（飲酒用品）；杯；嬰兒浴盆（便攜式）；飲用器皿；家用器皿；彩色玻璃器皿；玻璃瓶

（容器）；玻璃碗；旅行飲水瓶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132574 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 安徽開潤股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市同樂路1555號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 被子；印花絲織品；人造絲織品；傢俱遮蓋物；氈；毛巾被；床墊遮蓋物；紡織織物；門簾；紡織

品或塑料簾；紡織品毛巾；裝飾織品。  

[540] 商標 Marca : 



3762 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

[210] 編號 N.º : N/132575 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 安徽開潤股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市同樂路1555號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 成品衣；童裝；服裝；嬰兒全套衣；鞋（腳上的穿著物）；帽；襪；領帶；腰帶；圍巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132576 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 安徽開潤股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市同樂路1555號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；戶外廣告；貨物展出；廣告；計算機網絡上的在線廣告；商

業中介服務；進出口代理；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；替他人推銷；替

他人採購（替其他企業購買商品或服務）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132577 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 安徽開潤股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省滁州市同樂路1555號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；計算機軟件更新；計算機編程；計算機軟件設計；計算機硬件諮詢；計算機硬件與軟

件的設計與開發；計算機軟件出租；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；提供互聯網搜索引

擎；通過網站提供計算機技術和編程信息；工業品外觀設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132578 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 北京果仁寶科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區太月園1號樓3層303室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；網上銀行；金融信息；電子轉帳；借款卡服務；信用卡服務；金融服務；金融評估（保險、

銀行、不動產）；金融貸款；組織收款；票據交換（ 融）；資本投資；銀行；債務托收代理；分期

付款的貸款；通過網站提供金融信息；貿易清算（金融）；擔保。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132583 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 許碩欽 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市中正區南昌路一段31巷11-4號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供餐飲；小食店；快餐館；西餅店（餐飲服務）；餐廳；飯店；供應食品及飲品；自助餐廳；茶餐

廳服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橘色、灰色、紫色、卡其色、白色、黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/132584 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 北京絲道通達商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區和平街北口北京服裝學院3號樓2層208 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；童裝；游泳衣；防水服；鞋；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132585 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 卡迪琳有限公司

   CARDIOLINE S.P.A.

 地址 Endereço : 意大利特蘭托市38121卡得洛斯皮尼工業區林茨街道19-20-21號

   Via Linz 19-20-21, Zona Industriale Spini Di Gardolo 38121 Trento (TN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 心電圖儀器；便攜式心電圖儀器；心電圖監測設備；心電圖記錄儀；心電圖監視器；醫療參數監

測儀；血壓計；肺活量計 [醫療器械]；心率記錄儀；心率監測儀；用於監測和記錄動脈壓的心電

圖儀；用於監測心率的心電圖儀；醫療康複設備；用於醫療康複目的的運動器材；醫用電極。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132586 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : SALTO SYSTEMS, S.L.

 地址 Endereço : Arkotz, 9, 20180 Oiartzun (Guipúzcoa), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Fechaduras electrónicas; sistemas de controlo de acesso electrónico para portas de blo-

queio; fechaduras electrónicas para portas e fechaduras electrónicas para janelas; sistemas 

de fecho electrónicos compostos por cartões magnéticos e cartões codificados; leitores de 

cartões codificados; unidades electrónicas de encriptação; conjuntos de fecho electrónicos 

compostos por uma fechadura electrónica e um cartão-chave codificado ou magnético; 

soft ware de computador; software descarregável sob a forma de uma aplicação para inter-

face com fechaduras electrónicas; software descarregável sob a forma de uma aplicação 

para controlo de acesso a áreas restritas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132598 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

tador; software de jogos de computador; discos de jogos de vídeos e cartuchos; programas 

de jogos para telemóveis; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de 

jogos de vídeo descarregáveis; programas de jogos de vídeo para uso com máquinas de jo-

gos de vídeo; estojos para telemóveis; gráficos, imagens e imagens animadas descarregáveis 

para computadores ou telemóveis apresentando cenas e caracteres baseados em jogos de 

computador e de vídeo; discos compactos gravados; música descarregável através de uma 

rede de computador global e dispositivos sem fios; sistemas de computador; computadores; 

placas de jogos de arcada; discos de vídeo gravados e cassetes de vídeo; publicações elec-

trónicas (descarregáveis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132599 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.)
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 地址 Endereço : 1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo; máquinas de entretenimento operadas com moedas; jogos 

portáteis com ecrãs LCD; máquinas de vídeo de jogos de arcada; brinquedos; bonecas; 

brinquedos empalhados; figuras de acção (brinquedos); cartões/cartas de jogo; caça níqueis 

(máquinas de jogo); máquinas de jogo para jogos de fortuna e azar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132600 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de jogos online; provisão de informação relacionada com jogo online; provisão de 

instalações para divertimento; fornecimento de serviços de arcadas de diversões; provisão 

de informação relacionada com instalações de divertimento; parques de divertimento; pro-

visão de informação relacionada com parques de divertimento; provisão de entretenimento 

sob a forma de imagens online, filmes, imagens em movimento e gráficos; fotografia; plane-

amento, gestão de torneios de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132601 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

tador; software de jogos de computador; discos de jogos de vídeos e cartuchos; programas 

de jogos para telemóveis; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de 

jogos de vídeo descarregáveis; programas de jogos de vídeo para uso com máquinas de jo-

gos de vídeo; estojos para telemóveis; gráficos, imagens e imagens animadas descarregáveis 

para computadores ou telemóveis apresentando cenas e caracteres baseados em jogos de 

computador e de vídeo; discos compactos gravados; música descarregável através de uma 

rede de computador global e dispositivos sem fios; sistemas de computador; computadores; 

placas de jogos de arcada; discos de vídeo gravados e cassetes de vídeo; publicações elec-

trónicas (descarregáveis).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132602 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo; máquinas de entretenimento operadas com moedas; jogos 

portáteis com ecrãs LCD; máquinas de vídeo de jogos de arcada; brinquedos; bonecas; 

brinquedos empalhados; figuras de acção (brinquedos); cartões/cartas de jogo; caça níqueis 

(máquinas de jogo); máquinas de jogo para jogos de fortuna e azar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132603 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de jogos online; provisão de informação relacionada com jogo online; provisão de 

instalações para divertimento; fornecimento de serviços de arcadas de diversões; provisão 

de informação relacionada com instalações de divertimento; parques de divertimento; pro-

visão de informação relacionada com parques de divertimento; provisão de entretenimento 

sob a forma de imagens online, filmes, imagens em movimento e gráficos; fotografia; plane-

amento, gestão de torneios de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132604 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : MEGA TASTE CATERING GROUP LIMITED

 地址 Endereço : Workshop C & D, 11th Floor, William Enterprises Industrial Building, 23-25 Ng Fong 

Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comida e bebida; alojamento temporário; restaurante, res-

taurante para comida Japonesa e hot pot Japonês, bar, snack bar, cafés, serviços de cafe-

tarias e cantinas, restaurantes de hot pot, restaurantes de grelhados, sashimi e sushi bar, 

balcões (restaurantes) de comida rápida, serviço de bar e lounge, provisão de comida e 

bebida para comer dentro (do restaurante) ou fazer entregas, serviços de restaurante para 

consumir fora, casas públicas e serviços de fornecimento de comida e bebida; provisão de 

alojamento de férias; serviços de marcações e reservas para restaurantes e alojamento de 

férias.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132606 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132607 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-
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reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazens, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido “on-line” a partir de uma base de dados de com-

putador da “Internet”; e compilação de anúncios para usar como página da “web” na 

“Internet”; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relaciona-

dos com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132608 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna 

ou azar; fornecimento de infra estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e para 

casinos e para jogos através de “websites” e redes computorizadas globais; serviços de 

informação sobre entretenimento prestados “on-line” a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de 

entretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de 

rede computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e 

jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” e  respectivas actualizações e 

sua disponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, 

eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e 

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de fil-

mes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de 

entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entrete-

nimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas 

e periódicos; serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-line” a 

partir de bases de dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios 

cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; ser-

viços de mediação para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estru-

turas para divertimento e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e 

centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, 

educativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e  multimédia; formação profis-
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sional e educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e 

educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, 

produções teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de 

azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, 

culturais, recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, clubes de lazer e educação, 

colónias de férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; serviços 

de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para 

fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; acade-

mias de ginástica; serviços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, 

desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, 

torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; activi-

dades desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua realização e organização; tudo 

incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132609 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132610 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
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 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 : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza (“beauty parlour”); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e “sun decks”; serviços de boa forma física (“body fitness”); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132611 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 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 : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132612 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-
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to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132613 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazens, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido “on-line” a partir de uma base de dados de compu-

tador da “Internet”; e compilação de anúncios para usar como página da “web” na “Inter-

net”; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132614 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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



3772 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna 

ou azar; fornecimento de infra estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e para 

casinos e para jogos através de “websites” e redes computorizadas globais; serviços de 

informação sobre entretenimento prestados “on-line” a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de 

entretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de 

rede computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e 

jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” e  respectivas actualizações e 

sua disponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, 

eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e 

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de fil-

mes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de 

entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entrete-

nimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas 

e periódicos; serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-line” a 

partir de bases de dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios 

cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; ser-

viços de mediação para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estru-

turas para divertimento e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e 

centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, 

educativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e  multimédia; formação profis-

sional e educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e 

educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, 

produções teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de 

azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, 

culturais, recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, clubes de lazer e educação, 

colónias de férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; serviços 

de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para 

fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; acade-

mias de ginástica; serviços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, 

desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, 

torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; activi-

dades desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua realização e organização; tudo 

incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132615 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132616 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 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 : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza (“beauty parlour”); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e “sun decks”; serviços de boa forma física (“body fitness”); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132617 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 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 : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 
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produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132618 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : 容德行 

 地址 Endereço : 澳門青洲青䓤大廈1座18樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築，修理，安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132619 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : 立寶（清遠）實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省清遠市清城區龍塘鎮新莊村委會公沖村內 

 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 : 發光二極管（LED）照明器具；電熱水壺；消毒設備；水淨化裝置；水淨化設備和機器；蒸臉器

具（蒸汽浴）；浴室裝置；空氣或水處理用電離設備；電力煮咖啡機；水沖洗設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132620 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : 立寶（清遠）實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省清遠市清城區龍塘鎮新莊村委會公沖村內 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 飲用器皿；保溫瓶；葡萄酒醒酒器；紙或塑料杯；茶具（餐具）；酒具；化妝用具；電動牙刷；扁

酒壺；玻璃杯（容器）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132621 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : 立寶（清遠）實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省清遠市清城區龍塘鎮新莊村委會公沖村內 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；進出口代理；貨物展出；為零售目的在通訊媒體上展示商品；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；電腦網絡上的在線廣告；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或

服務）；廣告版面設計；廣告空間出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132622 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州市樂素服裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市番禺區南村鎮興南大道715號（廠房3）3層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 半加工或未加工皮革；旅行箱；背包；購物袋；手提包；包；錢包（錢夾）；傘；手杖；皮製繫帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132623 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州市樂素服裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市番禺區南村鎮興南大道715號（廠房3）3層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，外套，鞋，帽，襪，手套（服裝），圍巾，褲子，裙子，嬰兒全套衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132624 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[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 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Administração de programas de incentivos e prémios na indústria do tabaco, administra-

ção de programas de incentivos envolvendo retalhistas do tabaco, serviços de publicidade e 

consultoria de negócios na indústria do tabaco, marketing comercial e actividades promo-

cionais, serviços de gestão de empresas na área de iniciativas de melhorias empresariais na 

indústria do tabaco.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/132638 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : SUNG A CHO

 地址 Endereço : 57, Bongeunsa-ro 47-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; preparados cosméticos para o cuidado da pele; óleos essenciais; perfumes; 

máscaras de beleza; óleos para fins cosméticos; base de maquilhagem; sombras para os 

olhos; rímel; batons; pós compactos sólidos (cosméticos); esmalte para unhas; preparados 

cosméticos para banho; bálsamo para imperfeições; loções para a pele; preparados para 

bronzeamento; sabonetes cosméticos; produtos para limpar a pele; champôs; preparados de 

limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132639 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : Intermestic Inc.

 地址 Endereço : 6-1, Kitaaoyama 3-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; lentes de óculos; estojos para óculos; armações de óculos; cordões para óculos; cor-

rentes para óculos; peças e acessórios para óculos; pince-nez; lentes para pince-nez; estojos 

para pince-nez; armações para pince-nez; cordões para pince-nez; correntes para pince-

-nez; peças e acessórios para pince-nez; óculos de sol; peças e acessórios para óculos de sol; 

óculos de protecção; peças e acessórios para óculos de protecção; lentes de contacto; reci-

pientes para lentes de contacto; lentes oftálmicas; lentes ópticas; aparelhos e instrumentos 

ópticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132640 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : Lucozade Ribena Suntory Limited

 地址 Endereço : 2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1BA, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; cacau; sucedâneos do café; farinhas alimentares; preparações à base de cereais; 

produtos de pastelaria; bolos; biscoitos; barras de cereais e barras energéticas; bombons 

[doçaria]; barras de guloseimas; gomas de mascar; confeitaria; açúcar; mel; xarope de mela-

ço; xaropes para alimentos; sobremesas refrigeradas; sobremesas de gelado; gelos comestí-

veis; gelados com sabores; chupa-chupas congelados; gelados com pau (picolés); confeitaria 

congelada; gelados de fruta; cremes gelados; gelados com fruta; gomas de gelatina em for-

ma de feijão; preparações de glucose para alimentos; preparações de hidratos de carbono 

para a alimentação; mistura nutritiva à base de hidratos de carbono para bebidas destina-

das a serem utilizadas como substitutos de refeições; molhos [condimentos]; molhos; pós 

para molhos; aromatizantes sob a forma de molhos concentrados; adoçantes sob a forma de 

concentrados de fruta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132641 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : Lucozade Ribena Suntory Limited

 地址 Endereço : 2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1BA, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais [bebidas]; águas gasosas; bebidas não-alcoólicas; preparações para fazer 

bebidas; sumos gaseificados; cerveja; bebidas que contêm vitaminas; água engarrafada; be-

bidas gaseificadas não-alcoólicas; bebidas de cola; concentrados para uso na preparação de 

refrigerantes; sumos concentrados; pastilhas para bebidas efervescentes; bebidas energéti-

cas; bebidas energéticas contendo cafeína; essências para a preparação de bebidas; águas 

com aromas; bebidas à base de frutos; bebidas com aromas de frutos; sumos de frutos; 

bebidas de sumos de frutos, açúcar e água; bebidas isotónicas; sumos; limonadas; sumos 

de concentrados de limão; refrigerantes de baixo teor calórico; sumo de laranja; sumos de 

concentrado de laranja; bebidas de frutos [smoothies]; refrigerantes; bebidas para desporto; 

bebidas para desporto com eletrólitos; refrescos de extratos de frutos [bebidas não-alcoóli-

cas]; xarope para fazer bebidas; bebidas de legumes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132646 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : 阿迪諾克潤滑油（天津）有限公司 

 地址 Endereço : 中國天津巿薊州區官莊鎮盤山路98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 : 4

[511] 產品 Produtos : 潤滑脂；含酒精燃料；煤；蠟燭；除塵製劑；潤滑油；工業用油；工業用脂；電能；石蠟。  

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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/104083 2018/02/09 2018/02/09 Monster Energy Company 05

N/104084 2018/02/09 2018/02/09 Monster Energy Company 32

N/109728 2018/02/09 2018/02/09 金章（德國）藥業有限公司 05

N/118348 2018/02/09 2018/02/09 The Children’s Place, Inc. 35

N/118881 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

14

N/118882 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

16

N/118883 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

18

N/118884 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

20
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權利人
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N/118885 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

21

N/118886 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

24

N/118887 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

25

N/118888 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

26

N/118889 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

28

N/118890 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

38

N/120307 2018/02/09 2018/02/09 澳門大學 10

N/120308 2018/02/09 2018/02/09 澳門大學 10

N/122409 2018/02/09 2018/02/09 北京暢遊時代數碼技術有限公司 41

N/122410 2018/02/09 2018/02/09 北京暢遊時代數碼技術有限公司 09

N/122520 2018/02/09 2018/02/09 唐利商貿（上海）有限公司 35

N/123674 2018/02/09 2018/02/09 the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust 09

N/123675 2018/02/09 2018/02/09 the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust 14

N/123676 2018/02/09 2018/02/09 the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust 18

N/123677 2018/02/09 2018/02/09 the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust 25

N/123678 2018/02/09 2018/02/09 the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust 35

N/124143 2018/02/09 2018/02/09 NBA Properties, Inc. 25

N/124144 2018/02/09 2018/02/09 NBA Properties, Inc. 41

N/124201 2018/02/09 2018/02/09 深圳市豆妹科技有限公司

Shenzhen Doumei Science Co., Ltd.

05

N/124202 2018/02/09 2018/02/09 深圳市豆妹科技有限公司

Shenzhen Doumei Science Co., Ltd.

29

N/124203 2018/02/09 2018/02/09 深圳市老伯食品有限公司

Shenzhen Laobo Food Co., Ltd.

05

N/124204 2018/02/09 2018/02/09 深圳市老伯食品有限公司

Shenzhen Laobo Food Co., Ltd.

29



3780 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 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/124205 2018/02/09 2018/02/09 深圳市老伯食品有限公司

Shenzhen Laobo Food Co., Ltd.

30

N/124592 2018/02/09 2018/02/09 Bio-Racer 25

N/124709 2018/02/09 2018/02/09 JCB CO., LTD 36

N/124747 2018/02/09 2018/02/09 SOMNIACS AG 28

N/125070 2018/02/09 2018/02/09 Apple Inc. 09

N/125081 2018/02/09 2018/02/09 ALTESSE 14

N/125082 2018/02/09 2018/02/09 ALTESSE 18

N/125148 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 35

N/125149 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 36

N/125150 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 37

N/125151 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 38

N/125152 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 39

N/125153 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 40

N/125154 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 41

N/125155 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 42

N/125156 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 43

N/125157 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 44

N/125158 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 45

N/125159 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 35

N/125160 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 36

N/125161 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 37

N/125162 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 38

N/125163 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 39

N/125164 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 40

N/125165 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 41

N/125166 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 42

N/125167 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 43

N/125168 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 44

N/125169 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 45

N/125170 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 35

N/125171 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 36

N/125172 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 37

N/125173 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 38
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N/125174 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 39

N/125175 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 40

N/125176 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 41

N/125177 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 42

N/125178 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 43

N/125179 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 44

N/125180 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 45

N/125181 2018/02/09 2018/02/09 Sodasan Wasch- und Reinigungsmittel GmbH 03

N/125182 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 35

N/125183 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 36

N/125184 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 37

N/125185 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 38

N/125186 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 39

N/125187 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 40

N/125188 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 41

N/125189 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 42

N/125190 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 43

N/125191 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 44

N/125192 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 45

N/125193 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 35

N/125194 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 36

N/125195 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 37

N/125196 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 38

N/125197 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 39

N/125198 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 40

N/125199 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 41

N/125200 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 42

N/125201 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 43

N/125202 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 44

N/125203 2018/02/09 2018/02/09 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 45

N/125440 2018/02/09 2018/02/09 GIVENCHY 18

N/125441 2018/02/09 2018/02/09 GIVENCHY 24

N/125442 2018/02/09 2018/02/09 GIVENCHY 25

N/125443 2018/02/09 2018/02/09 GIVENCHY 28
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N/125590 2018/02/09 2018/02/09 MHCS 33

N/125661 2018/02/09 2018/02/09 Parfums Christian Dior 03

N/125684 2018/02/09 2018/02/09 Rigo Trading S.A. 03

N/125685 2018/02/09 2018/02/09 Rigo Trading S.A. 05

N/125686 2018/02/09 2018/02/09 Rigo Trading S.A. 32

N/125687 2018/02/09 2018/02/09 Rigo Trading S.A. 33

N/125688 2018/02/09 2018/02/09 Rigo Trading S.A. 03

N/125689 2018/02/09 2018/02/09 Rigo Trading S.A. 05

N/125690 2018/02/09 2018/02/09 Rigo Trading S.A. 32

N/125691 2018/02/09 2018/02/09 Rigo Trading S.A. 33

N/125766 2018/02/09 2018/02/09 JEJU PROVINCIAL DEVELOPMENT CORP. 30

N/125767 2018/02/09 2018/02/09 JEJU PROVINCIAL DEVELOPMENT CORP. 32

N/125768 2018/02/09 2018/02/09 JEJU PROVINCIAL DEVELOPMENT CORP. 33

N/125769 2018/02/09 2018/02/09 JEJU PROVINCIAL DEVELOPMENT CORP. 35

N/125819 2018/02/09 2018/02/09 Parfums Christian Dior 03

N/125858 2018/02/09 2018/02/09 王峻豪 05

N/125966 2018/02/09 2018/02/09 上海證大喜馬拉雅網路科技有限公司 09

N/125967 2018/02/09 2018/02/09 上海證大喜馬拉雅網路科技有限公司 35

N/125968 2018/02/09 2018/02/09 上海證大喜馬拉雅網路科技有限公司 38

N/125969 2018/02/09 2018/02/09 上海證大喜馬拉雅網路科技有限公司 41

N/125970 2018/02/09 2018/02/09 上海證大喜馬拉雅網路科技有限公司 42

N/126026 2018/02/09 2018/02/09 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP 

CORPORATION

07

N/126027 2018/02/09 2018/02/09 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP 

CORPORATION

09

N/126028 2018/02/09 2018/02/09 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP 

CORPORATION

11

N/126354 2018/02/09 2018/02/09 深圳市德达康健股份有限公司 10

N/126355 2018/02/09 2018/02/09 深圳市德达康健股份有限公司 11

N/126373 2018/02/09 2018/02/09 ICON S.R.L 03

N/126374 2018/02/09 2018/02/09 ICON S.R.L 35

N/126384 2018/02/09 2018/02/09 Parfums Christian Dior 03

N/126390 2018/02/09 2018/02/09 王嚴春 05

N/126391 2018/02/09 2018/02/09 王嚴春 30

N/126422 2018/02/09 2018/02/09 Cabot Hosiery Mills, Inc. 25
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N/126423 2018/02/09 2018/02/09 Cabot Hosiery Mills, Inc. 25

N/126566 2018/02/09 2018/02/09 深圳蒂文科技有限公司 09

N/126567 2018/02/09 2018/02/09 深圳蒂文科技有限公司 35

N/126568 2018/02/09 2018/02/09 深圳蒂文科技有限公司 38

N/126569 2018/02/09 2018/02/09 深圳蒂文科技有限公司 42

N/126570 2018/02/09 2018/02/09 IFIGEN 2011 SL 03

N/126571 2018/02/09 2018/02/09 IFIGEN 2011 SL 05

N/126572 2018/02/09 2018/02/09 IFIGEN 2011 SL 03

N/126573 2018/02/09 2018/02/09 IFIGEN 2011 SL 05

N/126597 2018/02/09 2018/02/09 奇點同舟餐飲管理（北京）有限公司 29

N/126598 2018/02/09 2018/02/09 奇點同舟餐飲管理（北京）有限公司 30

N/126599 2018/02/09 2018/02/09 奇點同舟餐飲管理（北京）有限公司 31

N/126600 2018/02/09 2018/02/09 奇點同舟餐飲管理（北京）有限公司 32

N/126601 2018/02/09 2018/02/09 奇點同舟餐飲管理（北京）有限公司 35

N/126603 2018/02/09 2018/02/09 奇點同舟餐飲管理（北京）有限公司 43

N/126655 2018/02/09 2018/02/09 劉燕金 29

N/126656 2018/02/09 2018/02/09 劉燕金 30

N/126657 2018/02/09 2018/02/09 劉燕金 35

N/126658 2018/02/09 2018/02/09 劉燕金 43

N/126667 2018/02/09 2018/02/09 北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司 35

N/126687 2018/02/09 2018/02/09 戴詩琪

Tai Sze Ki, Danna

29

N/126688 2018/02/09 2018/02/09 戴詩琪

Tai Sze Ki, Danna

35

N/126689 2018/02/09 2018/02/09 戴詩琪

Tai Sze Ki, Danna

43

N/126780 2018/02/09 2018/02/09 比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED

12

N/126781 2018/02/09 2018/02/09 比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED

12

N/126802 2018/02/09 2018/02/09 廣州托立馳貿易有限公司 18

N/126803 2018/02/09 2018/02/09 廣州托立馳貿易有限公司 25

N/126804 2018/02/09 2018/02/09 廣州托立馳貿易有限公司 14

N/126808 2018/02/09 2018/02/09 Vingroup - Joint Stock Company 04

N/126809 2018/02/09 2018/02/09 Vingroup - Joint Stock Company 11
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N/126810 2018/02/09 2018/02/09 Vingroup - Joint Stock Company 12

N/126811 2018/02/09 2018/02/09 Vingroup - Joint Stock Company 35

N/126812 2018/02/09 2018/02/09 Vingroup - Joint Stock Company 37

N/126813 2018/02/09 2018/02/09 Vingroup - Joint Stock Company 42

N/126858 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/126859 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/126860 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/126861 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/126862 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/126863 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/126864 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/126865 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/126866 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/126867 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/126868 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/126869 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/126870 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/126871 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/126872 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/126873 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/126874 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/126875 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/126876 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/126877 2018/02/09 2018/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/126882 2018/02/09 2018/02/09 Sahale Snacks, Inc. 29

N/126885 2018/02/09 2018/02/09 Big Heart Pet, Inc. 31

N/126886 2018/02/09 2018/02/09 Big Heart Pet, Inc. 31

N/126887 2018/02/09 2018/02/09 Big Heart Pet, Inc. 31

N/126888 2018/02/09 2018/02/09 Big Heart Pet, Inc. 31

N/126900 2018/02/09 2018/02/09 甘肅伊久伊吾餐飲管理有限公司

Gansu 1915 Food & Beverage Management Co., Ltd.

43

N/126915 2018/02/09 2018/02/09 Johnson Controls Technology Company 09

N/126935 2018/02/09 2018/02/09 張源森

CHEONG UN SAM

32
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N/126936 2018/02/09 2018/02/09 澳大創科有限公司 41

N/126937 2018/02/09 2018/02/09 澳大創科有限公司 42

N/126938 2018/02/09 2018/02/09 澳門高明聯合商會 35

N/126939 2018/02/09 2018/02/09 澳門高明聯合商會 41

N/126940 2018/02/09 2018/02/09 趙啟成

CHAO, Chi Cheng

43

N/126941 2018/02/09 2018/02/09 悅健康食品有限公司 33

N/126942 2018/02/09 2018/02/09 The Polo/Lauren Company, L.P. 03

N/126943 2018/02/09 2018/02/09 The Polo/Lauren Company, L.P. 14

N/126944 2018/02/09 2018/02/09 The Polo/Lauren Company, L.P. 18

N/126945 2018/02/09 2018/02/09 The Polo/Lauren Company, L.P. 20

N/126946 2018/02/09 2018/02/09 The Polo/Lauren Company, L.P. 21

N/126947 2018/02/09 2018/02/09 The Polo/Lauren Company, L.P. 24

N/126948 2018/02/09 2018/02/09 The Polo/Lauren Company, L.P. 25

N/126949 2018/02/09 2018/02/09 The Polo/Lauren Company, L.P. 35

N/126950 2018/02/09 2018/02/09 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/126951 2018/02/09 2018/02/09 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/126952 2018/02/09 2018/02/09 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/126953 2018/02/09 2018/02/09 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/126954 2018/02/09 2018/02/09 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/126955 2018/02/09 2018/02/09 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/126956 2018/02/09 2018/02/09 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/126957 2018/02/09 2018/02/09 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/126959 2018/02/09 2018/02/09 Bally Gaming, Inc. 09

N/126960 2018/02/09 2018/02/09 Bally Gaming, Inc. 09

N/126961 2018/02/09 2018/02/09 Bally Gaming, Inc. 09

N/126962 2018/02/09 2018/02/09 Bally Gaming, Inc. 09

N/126963 2018/02/09 2018/02/09 Bally Gaming, Inc. 09

N/126964 2018/02/09 2018/02/09 彭亨貓山王食品（香港）有限公司

PA H A N G M U SA N G K I N G F O O D (H K) C O M PA N Y 

LIMITED

29

N/126965 2018/02/09 2018/02/09 彭亨貓山王食品（香港）有限公司

PA H A N G M U SA N G K I N G F O O D (H K) C O M PA N Y 

LIMITED

30

N/126966 2018/02/09 2018/02/09 亞柏菲國際股份有限公司 03



3786 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 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/126967 2018/02/09 2018/02/09 亞柏菲國際股份有限公司 03

N/126968 2018/02/09 2018/02/09 福建七匹狼集團有限公司 36

N/126969 2018/02/09 2018/02/09 福建七匹狼集團有限公司 36

N/126971 2018/02/09 2018/02/09 福建七匹狼集團有限公司 36

N/126972 2018/02/09 2018/02/09 福建七匹狼集團有限公司 36

N/126975 2018/02/09 2018/02/09 僑光集團有限公司 16

N/126976 2018/02/09 2018/02/09 梁毅

Leong Ngai

41

N/126977 2018/02/09 2018/02/09 梁毅

Leong Ngai 

41

N/126978 2018/02/09 2018/02/09 瑪姬一人有限公司 43

N/126981 2018/02/09 2018/02/09 中國-澳門汽車總會 18

N/126982 2018/02/09 2018/02/09 中國-澳門汽車總會 25

N/126983 2018/02/09 2018/02/09 中國-澳門汽車總會 41

N/126984 2018/02/09 2018/02/09 中國-澳門汽車總會 43

N/126989 2018/02/09 2018/02/09 Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. 04

N/126991 2018/02/09 2018/02/09 WISE FINE ENTERPRISE LIMITED TRADING AS B & S 

COMPANY

35

N/126992 2018/02/09 2018/02/09 仁德堂養生館有限公司 30

N/126993 2018/02/09 2018/02/09 澳門滋味滿屋餐飲有限公司 43

N/126994 2018/02/09 2018/02/09 澳門滋味滿屋餐飲有限公司 43

N/126995 2018/02/09 2018/02/09 Dairyfarm Establishment 30

N/126996 2018/02/09 2018/02/09 Dairyfarm Establishment 05

N/126997 2018/02/09 2018/02/09 Nanobiotix, Société anonyme 05

N/126998 2018/02/09 2018/02/09 Nanobiotix, Société anonyme 10

N/127001 2018/02/09 2018/02/09 譽美妝控股有限公司 35

N/127002 2018/02/09 2018/02/09 譽美妝控股有限公司 44

N/127004 2018/02/09 2018/02/09 瑞頤（廈門）酒店管理有限公司 35

N/127005 2018/02/09 2018/02/09 瑞頤（廈門）酒店管理有限公司 43

N/127008 2018/02/09 2018/02/09 EREDI DI CEREA VITTORIO DI GRITTI GIOCONDA & C. 

S.A.S.

43

N/127009 2018/02/09 2018/02/09 EREDI DI CEREA VITTORIO DI GRITTI GIOCONDA & C. 

S.A.S.

43

N/127010 2018/02/09 2018/02/09 EREDI DI CEREA VITTORIO DI GRITTI GIOCONDA & C. 

S.A.S.

29
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N/127011 2018/02/09 2018/02/09 EREDI DI CEREA VITTORIO DI GRITTI GIOCONDA & C. 

S.A.S.

31

N/127012 2018/02/09 2018/02/09 EREDI DI CEREA VITTORIO DI GRITTI GIOCONDA & C. 

S.A.S.

32

N/127013 2018/02/09 2018/02/09 EREDI DI CEREA VITTORIO DI GRITTI GIOCONDA & C. 

S.A.S.

33

N/127014 2018/02/09 2018/02/09 EREDI DI CEREA VITTORIO DI GRITTI GIOCONDA & C. 

S.A.S.

43

N/127015 2018/02/09 2018/02/09 EREDI DI CEREA VITTORIO DI GRITTI GIOCONDA & C. 

S.A.S.

30

N/127030 2018/02/09 2018/02/09 Hyatt International Corporation 43

N/127031 2018/02/09 2018/02/09 7-ELEVEN, INC. 35

N/127032 2018/02/09 2018/02/09 海口韻開花貿易有限公司

Haikou Yunkaihua Trade Co., Ltd.

03

N/127033 2018/02/09 2018/02/09 海口韻開花貿易有限公司

Haikou Yunkaihua Trade Co., Ltd.

05

N/127035 2018/02/09 2018/02/09 海口韻開花貿易有限公司

Haikou Yunkaihua Trade Co., Ltd.

03

N/127036 2018/02/09 2018/02/09 海口韻開花貿易有限公司

Haikou Yunkaihua Trade Co., Ltd.

05

N/127037 2018/02/09 2018/02/09 海口韻開花貿易有限公司

Haikou Yunkaihua Trade Co., Ltd.

03

N/127039 2018/02/09 2018/02/09 台灣微脂體股份有限公司 05

N/127054 2018/02/09 2018/02/09 “GRAND CANDY” Limited Liability Company (LLC) 30

N/127060 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 36

N/127061 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 37

N/127062 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 40

N/127063 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 41

N/127064 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 42

N/127065 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 43

N/127066 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 19

N/127067 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 19

N/127068 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 36

N/127069 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 37

N/127070 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 40

N/127071 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 41

N/127072 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 42
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N/127073 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 43

N/127074 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 19

N/127075 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 36

N/127076 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 37

N/127078 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 41

N/127079 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 42

N/127080 2018/02/09 2018/02/09 CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V. 43

N/127081 2018/02/09 2018/02/09 深圳市翊澤傳媒有限公司

Shenzhen Yize Media Co., Ltd.

41

N/127082 2018/02/09 2018/02/09 暢充科技（北京）有限公司 09

N/127083 2018/02/09 2018/02/09 暢充科技（北京）有限公司 35

N/127084 2018/02/09 2018/02/09 暢充科技（北京）有限公司 38

N/127085 2018/02/09 2018/02/09 暢充科技（北京）有限公司 42

N/127086 2018/02/09 2018/02/09 陳佳峰 30

N/127087 2018/02/09 2018/02/09 陳佳峰 32

N/127088 2018/02/09 2018/02/09 陳佳峰 43

N/127090 2018/02/09 2018/02/09 JOHNSON & JOHNSON 05

N/127091 2018/02/09 2018/02/09 DAIO PAPER CORPORATION 03

N/127092 2018/02/09 2018/02/09 DAIO PAPER CORPORATION 05

N/127093 2018/02/09 2018/02/09 DAIO PAPER CORPORATION 16

N/127094 2018/02/09 2018/02/09 DAIO PAPER CORPORATION 16

N/127095 2018/02/09 2018/02/09 DAIO PAPER CORPORATION 03

N/127096 2018/02/09 2018/02/09 DAIO PAPER CORPORATION 05

N/127097 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 03

N/127098 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 05

N/127099 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 29

N/127100 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 30

N/127101 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 32

N/127102 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 35

N/127103 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 03

N/127104 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 05

N/127105 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 29

N/127106 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 30

N/127107 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 32
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N/127108 2018/02/09 2018/02/09 Herbalife International, Inc. 35

N/127112 2018/02/09 2018/02/09 耀鴻昌餐飲供應有限公司 29

N/127113 2018/02/09 2018/02/09 耀鴻昌餐飲供應有限公司 30

N/127114 2018/02/09 2018/02/09 耀鴻昌餐飲供應有限公司 32

N/127116 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/127117 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 28

N/127118 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/127119 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/127120 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 41

N/127121 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/127123 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/127124 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 28

N/127125 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/127126 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/127127 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 41

N/127128 2018/02/09 2018/02/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/127133 2018/02/09 2018/02/09 Salt & Sugar (S&S) - Comércio Internacional, Sociedade 

unipessoal, Lda.

43

N/127134 2018/02/09 2018/02/09 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/127135 2018/02/09 2018/02/09 The Hongkong Land Company, Limited 35

N/127136 2018/02/09 2018/02/09 The Hongkong Land Company, Limited 36

N/127137 2018/02/09 2018/02/09 The Hongkong Land Company, Limited 41

N/127138 2018/02/09 2018/02/09 The Hongkong Land Company, Limited 43

N/127140 2018/02/09 2018/02/09 中國金龍（澳門）煙草有限公司 34

N/127141 2018/02/09 2018/02/09 BNI全球有限公司

BNI Global, LLC

35

N/127142 2018/02/09 2018/02/09 BNI全球有限公司

BNI Global, LLC

41

N/127143 2018/02/09 2018/02/09 BNI全球有限公司

BNI Global, LLC

35

N/127144 2018/02/09 2018/02/09 BNI全球有限公司

BNI Global, LLC

41

N/127145 2018/02/09 2018/02/09 BNI全球有限公司

BNI Global, LLC

35

N/127146 2018/02/09 2018/02/09 BNI全球有限公司

BNI Global, LLC

41
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N/127147 2018/02/09 2018/02/09 BNI全球有限公司

BNI Global, LLC

35

N/127148 2018/02/09 2018/02/09 BNI全球有限公司

BNI Global, LLC

41

N/127149 2018/02/09 2018/02/09 BNI全球有限公司

BNI Global, LLC

35

N/127150 2018/02/09 2018/02/09 BNI全球有限公司

BNI Global, LLC

41

N/127153 2018/02/09 2018/02/09 Celgene Corporation 05

N/127157 2018/02/09 2018/02/09 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 39

N/127158 2018/02/09 2018/02/09 The Polo/Lauren Company, L.P. 09

N/127159 2018/02/09 2018/02/09 Sansui Acoustics Research Corporation 07

N/127160 2018/02/09 2018/02/09 Sansui Acoustics Research Corporation 11

N/127161 2018/02/09 2018/02/09 鈊象電子股份有限公司

INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO., LTD.

09

N/127162 2018/02/09 2018/02/09 鈊象電子股份有限公司

INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO., LTD.

41

N/127168 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127169 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 41

N/127170 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127173 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127177 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127179 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127180 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127181 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127182 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127183 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127184 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127185 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127186 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127187 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127188 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127189 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127192 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127193 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127194 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35
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N/127195 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127196 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127197 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127198 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127199 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127200 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127201 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127202 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127203 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127204 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 16

N/127205 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 18

N/127206 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 25

N/127207 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/127208 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 41

N/127209 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 42

N/127210 2018/02/09 2018/02/09 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/127211 2018/02/09 2018/02/09 深圳市聯合商用廚房設備有限公司 11

N/127228 2018/02/09 2018/02/09 天明製藥股份有限公司 05

N/127229 2018/02/09 2018/02/09 天明製藥股份有限公司 29

N/127230 2018/02/09 2018/02/09 天明製藥股份有限公司 30

N/127231 2018/02/09 2018/02/09 天明製藥股份有限公司 35

N/127232 2018/02/09 2018/02/09 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/127233 2018/02/09 2018/02/09 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/127234 2018/02/09 2018/02/09 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/127235 2018/02/09 2018/02/09 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/127236 2018/02/09 2018/02/09 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/127237 2018/02/09 2018/02/09 MCO (IP) Holdings Limited 44

N/127239 2018/02/09 2018/02/09 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/127240 2018/02/09 2018/02/09 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/127241 2018/02/09 2018/02/09 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/127242 2018/02/09 2018/02/09 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/127243 2018/02/09 2018/02/09 MCO (IP) Holdings Limited 44

N/127244 2018/02/09 2018/02/09  廣州市紅洋服飾有限公司

Guangzhou Hongyang Garments Co., Ltd. 

25
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/127247 2018/02/09 2018/02/09 PAGANINI MILANO (SG) PTE. LTD. 18

N/127248 2018/02/09 2018/02/09 PAGANINI MILANO (SG) PTE. LTD. 09

N/127256 2018/02/09 2018/02/09 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 09

N/127257 2018/02/09 2018/02/09 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 35

N/127258 2018/02/09 2018/02/09 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 38

N/127259 2018/02/09 2018/02/09 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 39

N/127260 2018/02/09 2018/02/09 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 42

N/127261 2018/02/09 2018/02/09 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 09

N/127262 2018/02/09 2018/02/09 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 35

N/127263 2018/02/09 2018/02/09 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 38

N/127264 2018/02/09 2018/02/09 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 39

N/127265 2018/02/09 2018/02/09 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 42

N/127266 2018/02/09 2018/02/09 BAYCREW’S CO., LTD. 30

N/127267 2018/02/09 2018/02/09 BAYCREW’S CO., LTD. 43

N/127268 2018/02/09 2018/02/09 AstraZeneca AB 05

N/127269 2018/02/09 2018/02/09 AstraZeneca AB 05

N/127284 2018/02/09 2018/02/09 A.S. Watson TM Limited 35

N/127285 2018/02/09 2018/02/09 A.S. Watson TM Limited 43

N/127286 2018/02/09 2018/02/09 Dairyfarm Establishment 21

N/127287 2018/02/09 2018/02/09 Dyax Corp. 05

N/127292 2018/02/09 2018/02/09 黃才建

Huang Caijian

29

N/127295 2018/02/09 2018/02/09 Diamond Quest Limited 34

N/127296 2018/02/09 2018/02/09 BENDURA BANK AG 36

N/127297 2018/02/09 2018/02/09 BENDURA BANK AG 36

N/127298 2018/02/09 2018/02/09 Nabtesco Corporation 06

N/127299 2018/02/09 2018/02/09 Nabtesco Corporation 07

N/127300 2018/02/09 2018/02/09 Nabtesco Corporation 09

N/127301 2018/02/09 2018/02/09 Nabtesco Corporation 19

N/127302 2018/02/09 2018/02/09 Nabtesco Corporation 37

N/127303 2018/02/09 2018/02/09 泰安商業顧問有限公司 42

N/127304 2018/02/09 2018/02/09 達雅高生物科技有限公司

DiagCor Bioscience Incorporation Limited

42

N/127305 2018/02/09 2018/02/09 達雅高生物科技有限公司

DiagCor Bioscience Incorporation Limited

44
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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/127306 2018/02/09 2018/02/09 達雅高生物科技有限公司

DiagCor Bioscience Incorporation Limited

42

N/127307 2018/02/09 2018/02/09 達雅高生物科技有限公司

DiagCor Bioscience Incorporation Limited

44

N/127317 2018/02/09 2018/02/09 上海健納生物科技有限公司 32

N/127318 2018/02/09 2018/02/09 新百麗鞋業（深圳）有限公司 18

N/127319 2018/02/09 2018/02/09 新百麗鞋業（深圳）有限公司 25

N/127320 2018/02/09 2018/02/09 新百麗鞋業（深圳）有限公司 35

N/127321 2018/02/09 2018/02/09 安逗有限公司

Andox Limited  

25

N/127322 2018/02/09 2018/02/09 安逗有限公司

Andox Limited  

25

N/127327 2018/02/09 2018/02/09 深圳市傑普特光電股份有限公司

Shenzhen JPT Opto-Electronics Co., Ltd.

09

N/127328 2018/02/09 2018/02/09 深圳市傑普特光電股份有限公司

Shenzhen JPT Opto-Electronics Co., Ltd.

35

N/127372 2018/02/09 2018/02/09 深圳企業雲科技股份有限公司 09

N/127373 2018/02/09 2018/02/09 深圳企業雲科技股份有限公司 38

N/127374 2018/02/09 2018/02/09 深圳企業雲科技股份有限公司 42

N/127375 2018/02/09 2018/02/09 蘇裕康 03

N/127376 2018/02/09 2018/02/09 CELSO DE LEMOS ESTEVES 29

N/127377 2018/02/09 2018/02/09 CELSO DE LEMOS ESTEVES 33

N/127379 2018/02/09 2018/02/09 陳曉烽 41

N/127385 2018/02/09 2018/02/09 施俊棋 25

N/127386 2018/02/09 2018/02/09 關承業 39

N/127387 2018/02/09 2018/02/09 澳萌集團有限公司 35

N/127389 2018/02/09 2018/02/09 Discovery Communications, LLC 38

N/127390 2018/02/09 2018/02/09 Discovery Communications, LLC 41

N/127391 2018/02/09 2018/02/09 Discovery Communications, LLC 38

N/127392 2018/02/09 2018/02/09 Discovery Communications, LLC 41

N/127393 2018/02/09 2018/02/09 Discovery Communications, LLC 38

N/127394 2018/02/09 2018/02/09 Discovery Communications, LLC 41

N/127398 2018/02/09 2018/02/09 “GRAND CANDY” Limited Liability Company (LLC) 30

N/127399 2018/02/09 2018/02/09 “GRAND CANDY” Limited Liability Company (LLC) 30

N/127400 2018/02/09 2018/02/09 The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited 32

N/127401 2018/02/09 2018/02/09 The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited 32
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編號

N.º
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despacho

權利人
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N/127402 2018/02/09 2018/02/09 銳智環球有限公司

RICH GENIUS WORLDWIDE LIMITED

25

N/127403 2018/02/09 2018/02/09 銳智環球有限公司

RICH GENIUS WORLDWIDE LIMITED

25

N/127404 2018/02/09 2018/02/09 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/127405 2018/02/09 2018/02/09 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/127407 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/127408 2018/02/09 2018/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/127409 2018/02/09 2018/02/09 江門市新會區先鋒五金製品有限公司 21

N/127410 2018/02/09 2018/02/09 江門市新會區先鋒五金製品有限公司 21

N/127411 2018/02/09 2018/02/09 江門市新會區先鋒五金製品有限公司 21

N/127412 2018/02/09 2018/02/09 溫偉成 29

N/127413 2018/02/09 2018/02/09 溫偉成 30

N/127414 2018/02/09 2018/02/09 溫偉成 31

N/127415 2018/02/09 2018/02/09 溫偉成 29

N/127416 2018/02/09 2018/02/09 溫偉成 30

N/127417 2018/02/09 2018/02/09 溫偉成 31

N/127418 2018/02/09 2018/02/09 衍生行有限公司 30

N/127419 2018/02/09 2018/02/09 衍生行有限公司 32

N/127420 2018/02/09 2018/02/09 衍生行有限公司 30

N/127421 2018/02/09 2018/02/09 衍生行有限公司 32

N/127422 2018/02/09 2018/02/09 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A. 39

N/127423 2018/02/09 2018/02/09 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A. 39

N/127424 2018/02/09 2018/02/09 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A. 39

N/127433 2018/02/09 2018/02/09 深圳和莉晴文化科技發展有限公司 33

N/127440 2018/02/09 2018/02/09 樊丐 42

N/127441 2018/02/09 2018/02/09 重慶艾視生物科技有限公司 05

N/127442 2018/02/09 2018/02/09 重慶宏澤木業有限責任公司 19

N/127445 2018/02/09 2018/02/09 陳劍鋒 25

N/127454 2018/02/09 2018/02/09 永康有限公司 30
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編號

N.º
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Data de
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despacho

權利人

Titular

類別
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N/127473 2018/02/09 2018/02/09 高惠萍

Kou Wai Peng

05

N/127475 2018/02/09 2018/02/09 麥鉅洋

Mack Chen Juan Pablo

25

N/127477 2018/02/09 2018/02/09 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/127478 2018/02/09 2018/02/09 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 21

N/127479 2018/02/09 2018/02/09 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/127480 2018/02/09 2018/02/09 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 21

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.º N/116687及N/116689

註冊日期 Data de registo 2018/02/09

批示日期 Data de despacho 2018/02/09

權利人 Titular 國城醫藥有限公司

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“藥物飲料，醫腦藥丸，藥用膠囊，健康食品”產品的註冊，而批給“藥

劑，草藥製劑，中醫藥配方，藥油，藥用軟膏，人用藥，醫用藥物，中藥成藥，醫用營養品”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/116690，N/116691，N/116699，N/116700，N/116705

註冊日期 Data de registo 2018/02/09

批示日期 Data de despacho 2018/02/09

權利人 Titular 國城醫藥有限公司

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“醫腦藥丸”產品的註冊，而批給“藥劑，草藥製劑，中醫藥配方，藥

油，藥用軟膏，人用藥，藥物飲料，醫用藥物，藥用膠囊，中藥成藥，醫用營養品，健康食品”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/116698

註冊日期 Data de registo 2018/02/09

批示日期 Data de despacho 2018/02/09

權利人 Titular 國城醫藥有限公司

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“藥油，藥用軟膏”產品的註冊，而批給“藥劑，草藥製劑，中醫藥配

方，人用藥，藥物飲料，醫用藥物，醫腦藥丸，藥用膠囊，中藥成藥，醫用營養品，健康食品”產品的商標註冊申請。
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編號 N.º N/116701，N/116702，N/116703，N/116704及N/116706

註冊日期 Data de registo 2018/02/09

批示日期 Data de despacho 2018/02/09

權利人 Titular 國城醫藥有限公司

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“醫腦藥丸，藥油，藥用軟膏”產品的註冊，而批給“藥劑；草藥製劑；

中醫藥配方；人用藥；藥物飲料；醫用藥物；藥用膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/116693

註冊日期 Data de registo 2018/02/09

批示日期 Data de despacho 2018/02/09

權利人 Titular 國城醫藥有限公司

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“藥油，藥用軟膏，藥物飲料，藥用膠囊，醫用營養品，健康食品”產品

的註冊，而批給“藥劑，草藥製劑，中醫藥配方，人用藥，醫用藥物，醫腦藥丸，中藥成藥”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/116694，N/116695

註冊日期 Data de registo 2018/02/09

批示日期 Data de despacho 2018/02/09

權利人 Titular 國城醫藥有限公司

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“藥油，藥用軟膏，醫腦藥丸，醫用營養品，健康食品”產品的註冊，而

批給“藥劑，草藥製劑，中醫藥配方，人用藥，藥物飲料，醫用藥物，藥用膠囊，中藥成藥”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/116696

註冊日期 Data de registo 2018/02/09

批示日期 Data de despacho 2018/02/09

權利人 Titular 國城醫藥有限公司

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“藥油，藥用軟膏，醫用營養品，健康食品”產品的註冊，而批給“藥

劑，草藥製劑，中醫藥配方，人用藥，藥物飲料，醫用藥物，醫腦藥丸，藥用膠囊，中藥成藥”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/116692，N/125651

註冊日期 Data de registo 2018/02/09

批示日期 Data de despacho 2018/02/09

權利人 Titular 國城醫藥有限公司

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“藥油，藥用軟膏，醫腦藥丸，醫用營養品，健康食品”產品的註冊，而

批給“藥劑，草藥製劑，中醫藥配方，人用藥；藥物飲料，醫用藥物，藥用膠囊，中藥成藥”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/116485

註冊日期 Data de registo 2018/02/09

批示日期 Data de despacho 2018/02/09

權利人 Titular 國城醫藥有限公司

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“藥物飲料，醫腦藥丸，藥用膠囊，健康食品，醫用營養品”產品的註

冊，而批給“藥劑，草藥製劑，中醫藥配方，藥油，藥用軟膏，人用藥，醫用藥物，中藥成藥”產品的商標註冊申請。
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編號 N.º N/116567，N/116568，N/116569，N/116570，N/116571，N/116572

註冊日期 Data de registo 2018/02/09

批示日期 Data de despacho 2018/02/09

權利人 Titular 文燊集團有限公司

分類 Classe 5

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“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，嬰兒食品”產品的註冊，而批給“醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品”產品的商標註冊申請。

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/044306 2018/02/13 羅仁槐

Law Yan Wai

05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/059973 2018/02/13 曾旭惠

Chang Iok Wai

05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/101797 2018/02/13 輝興一人有限公司 43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/106223 2018/02/09 Jackson Family Wines, Inc. 33 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款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/109465 2018/02/09 陳海威 30 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/110586 2018/02/09 Ponte Vecchio Hotta 

Corporation

14 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/111598 2018/02/09 泰安商業顧問有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項和第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

a) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/111600 2018/02/09 泰安商業顧問有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項和第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

a) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/114474 2018/02/09 深圳市完美愛鑽石有限公司 14 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/114560 2018/02/13 立邦塗料（中國）有限公司 02 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/114561 2018/02/13 立邦塗料（中國）有限公司 37 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/114562 2018/02/13 立邦塗料（中國）有限公司 42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/114563 2018/02/13 立邦塗料（中國）有限公司 02 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/114564 2018/02/13 立邦塗料（中國）有限公司 37 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/114565 2018/02/13 立邦塗料（中國）有限公司 42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/114566 2018/02/13 立邦塗料（中國）有限公司 02 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/114567 2018/02/13 立邦塗料（中國）有限公司 37 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/114568 2018/02/13 立邦塗料（中國）有限公司 42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/114656 2018/02/13 美圖（中國）有限公司

MEITU (CHINA) LIMITED

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/114657 2018/02/13 美圖（中國）有限公司

MEITU (CHINA) LIMITED

40 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/114897 2018/02/14 文亮 34 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/115039 2018/02/14 Modelo MKT de México, S. 

de R.L. de C.V.

32 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/116463 2018/02/14 國城醫藥有限公司 05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/116685 2018/02/14 國城醫藥有限公司 05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/117629 2018/02/09 沈雪根 34 第214條第2款a）項及第214條第1款a）項，結合第9條第

1款a）項和第199條第1款b）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/117759 2018/02/09 種遠（管理）有限公司 05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/117760 2018/02/09 種遠（管理）有限公司 30 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/118794 2018/02/07 O PORCO PRETO 

LIMITADA

43 第214條第2款b）項及第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 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/119234 2018/02/14 建運錶業有限公司

Kenvin Watch Company 

Limited

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º



3800 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

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/120933 2018/02/14 樂清市偉昊運動用品有限公司 09 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/120950 2018/02/14 十字門藥妝百貨有限公司 03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/120951 2018/02/14 十字門藥妝百貨有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/120952 2018/02/14 十字門藥妝百貨有限公司 35 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/121012 2018/02/14 王海棠

Wong Hoi Tong

34 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/121028 2018/02/14 陳一愉

CHAN IAT U

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/123826 2018/02/14 鄭健鋒 03 第214條第1款a）項、b）項和第2款b）項，結合第9條第

1款c）項和第215條第1款。

Alínea a) e a alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) 

do n.º 2, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e 

do n.º 1 do art.º 215.º

N/123828 2018/02/14 鄭健鋒 05 第214條第1款a）項、b）項和第2款b）項，結合第9條第

1款c）項和第215條第1款。

Alínea a) e a alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) 

do n.º 2, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e 

do n.º 1 do art.º 215.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/009161

(8909-M)

P/009384

(9236-M)

P/009567

(9485-M)

P/010219

(10140-M)

P/011282

(12028-M)

P/011445

(11951-M)

P/011446

(11950-M)

P/011610

(11960-M)

P/011863

(11746-M)

P/011864

(11747-M)

P/011998

(11882-M)

P/012001

(11885-M)

P/012272

(12188-M)

P/012422

(12488-M)

P/012736

(12976-M)

P/012738

(12974-M)

P/013226

(13127-M)

N/001321 N/001603 N/001685 N/001709
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編號

N.º

N/001758 N/001759 N/001780 N/001952 N/001955 N/001956 N/002151

N/010983 N/011778 N/011779 N/012285 N/012286 N/012365 N/012366

N/012379 N/012380 N/012381 N/012382 N/012383 N/012384 N/012385

N/012386 N/012387 N/012388 N/012389 N/012390 N/012450 N/012518

N/012535 N/013119 N/013120 N/013123 N/013124 N/013300 N/013317

N/013318 N/013320 N/013321 N/013336 N/013337 N/022331 N/022332

N/048205 N/048206 N/051720 N/051721 N/051722 N/051723 N/051764

N/051788 N/051789 N/051790 N/051791 N/051792 N/051793 N/051794

N/051806 N/051942 N/051975 N/051976 N/051977 N/051978 N/051979

N/051980 N/051981 N/051982 N/051983 N/051984 N/051985 N/051986

N/051987 N/051988 N/051989 N/052030 N/052031 N/052086 N/052087

N/052088 N/052089 N/052090 N/052091 N/052138 N/052262 N/052263

N/052264 N/052265 N/052266 N/052267 N/052268 N/052269 N/052270

N/052271 N/052272 N/052273 N/052274 N/052275 N/052276 N/052277

N/052278 N/052279 N/052280 N/052281 N/052282 N/052283 N/052284

N/052285 N/052335 N/052336 N/052340 N/052341 N/052342 N/052343

N/052352 N/052353 N/052354 N/052355 N/052356 N/052387 N/052388

N/052389 N/052584 N/052585 N/052586 N/052587 N/052588 N/052650

N/052748 N/052749 N/052798 N/052799 N/052800 N/052801 N/052802

N/052803 N/052804 N/052805 N/052806 N/052807 N/052808 N/052809

N/052828 N/052853 N/052857 N/052861 N/052895 N/052896 N/052897

N/052898 N/052899 N/052900 N/052901 N/052919 N/052920 N/052993

N/052994 N/053000 N/053001 N/053095 N/053096 N/053103 N/053104

N/053109 N/053110 N/053118 N/053132 N/053133 N/053134 N/053135

N/053136 N/053137 N/053138 N/053139 N/053140 N/053141 N/053142

N/053143 N/053144 N/053145 N/053146 N/053147 N/053148 N/053149

N/053150 N/053151 N/053152 N/053153 N/053154 N/053155 N/053156

N/053157 N/053158 N/053159 N/053160 N/053161 N/053162 N/053163

N/053164 N/053165 N/053166 N/053167 N/053168 N/053169 N/053170

N/053171 N/053172 N/053173 N/053174 N/053175 N/053176 N/053177

N/053178 N/053285 N/053321 N/053382 N/053383 N/053410 N/053411

N/053412 N/053413 N/053515 N/053516 N/053602 N/053879 N/054088

N/054146 N/054148 N/054149 N/054299 N/054300 N/054301 N/054302

N/054304 N/054438 N/054588 N/054589 N/054590 N/054591 N/054592

N/054593 N/054594 N/054595 N/054596 N/054597 N/054598 N/054599

N/054601 N/054602 N/054603 N/054604 N/054620 N/054621 N/054622

N/054623 N/054624 N/054625 N/055242 N/055243 N/055249 N/055250

N/055382 N/055748 N/055827 N/055828 N/055829 N/055830 N/055831

N/055832 N/055833 N/055834 N/055835 N/074125 N/074126 N/074127

N/074128 N/074145 N/074146 N/074147
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附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/005785

(5644-M)

P/005789

(5648-M)

2018/01/25 更改認別資料

Modificação de 

identidade

MSD Consumer Care, Inc. Bayer Consumer Care Holdings LLC

更改地址

Modificação de 

sede

B a y e r  C o n s u m e r  C a r e 

Holdings LLC

100 Bayer Boulevard, Whippany, NJ 

07981, United States of America

轉讓

Transmissão

B a y e r  C o n s u m e r  C a r e 

Holdings LLC

Bayer Consumer Care AG, com sede 

em Peter Merian-Strasse 84, 40 02 

Basel, Switzerland

P/010219

(10140-M)

2018/01/25 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Bulova Corporation Citizen Watch Company of America, 

Inc. d/b/a Bulova, com sede em 350 

Fifth Avenue, 29th Floor, New York, 

New York 10118, USA

P/012736

(12976-M)

P/012738

(12974-M)

2018/02/02 更改地址

Modificação de 

sede

Kah Hong Nominee Limited Flat D, 2nd Floor, Block 2, Kwun Tong 

Industrial Centre, 460-470 Kwun Tong 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

N/001457 2018/01/25 轉讓

Transmissão

Tata Motors Limited TATA SONS LIMITED, com sede em 

Bombay House, 24 Homi Mody Street, 

Hutatma Chowk, Mumbai, 400001, 

Maharashtra, India

N/001517 2018/02/08 更改地址

Modificação de 

sede

AOPEN INCORPORATED 5F., NO.15, LN. 128, SINHU 1ST RD., 

NEIHU DISTRICT, TAIPEI CITY 

11494, TAIWAN, CHINA

N/005440 2018/01/25 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

BULOVA CORPORATION, 

corporação organizada e 

existindo ao abrigo das leis 

do Estado de Nova York

Citizen Watch Company of America, 

Inc. d/b/a Bulova, com sede em 350 

Fifth Avenue, 29th Floor, New York, 

New York 10118, USA

N/012239 2018/02/05 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Full Gold Enterprises Limited E m p e r o r  Wa t c h  &  J e w e l l e r y 

Management Limited

N/030095

N/030096

N/030097

N/064193

N/064194

N/079143

N/079788

N/079789

N/080874

2018/01/25 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

BULOVA CORPORATION Citizen Watch Company of America, 

Inc. d/b/a Bulova, com sede em 350 

Fifth Avenue, 29th Floor, New York, 

New York 10118, USA

N/036844 2018/02/02 更改認別資料

Modificação de 

identidade

KONINKLIJKE PHILIPS 

ELECTRONICS N.V.

Koninklijke Philips N.V. 

更改地址

Modificação de 

sede

Koninklijke Philips N.V. H i g h Te c h C a m p u s 5 , 5 6 5 6 A E , 

Eindhoven, The Netherlands 
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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/051151 2018/02/05 更改地址

Modificação de 

sede

ARJOWIGGINS RIVES 10 Rue Jean Arnaud, Zone Artisanale 

Champfeuillet, 38500 Voiron - France

N/051200

N/051201

N/059276

N/059277

N/059278

N/059279

N/059280

N/071085

N/071086

N/071087

N/102654

N/102655

2018/02/08 更改認別資料

Modificação de 

identidade

CROSS COMPANY INC. Stripe International Inc.

N/052798

N/052799

N/052800

N/052801

N/052802

N/052803

N/052804

N/052805

N/052806

N/052807

N/052808

N/052809

2018/02/08 更改地址

Modificação de 

sede

浙江博卡思教育軟件有限公

司

中國浙江省杭州市拱墅區祥盛路12號

301室

N/071430 2018/02/05 更改認別資料

Modificação de 

identidade

南極人（上海）紡織科技有

限公司

南極人（上海）紡織科技股份有限公

司

更改認別資料

Modificação de 

identidade

南極人（上海）紡織科技股

份有限公司

南極人（上海）股份有限公司

更改認別資料

Modificação de 

identidade

南極人（上海）股份有限公

司

南極電商（上海）股份有限公司

更改認別資料

Modificação de 

identidade

南極電商（上海）股份有限

公司

南極電商（上海）有限公司

N/072428

N/072429

N/072430

N/072431

N/072432

2018/02/08 更改認別資料

Modificação de 

identidade

克洛絲有限公司

CROSS COMPANY INC.

Stripe International Inc.

N/072636

N/072637

N/072638

N/072639

N/072640

N/072641

N/072642

N/072643

N/072644

N/072645

N/105094

N/105095

N/105096

N/105097

N/105098

N/105099

N/105100

N/105101

N/105102

N/111433

N/111434

N/114269

N/114270

N/114271

2018/02/05 更改認別資料

Modificação de 

identidade

科沃斯機器人有限公司

ECOVACS ROBOTICS CO., 

LTD.

科沃斯機器人股份有限公司

N/096352

N/096353

N/096637

N/096638

N/096639

2018/01/30 使用許可

Licença de 

exploração

C h i v a s  H o l d i n g s  ( I P ) 

Limited

Chivas Brothers 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/097017 2018/01/30 轉讓

Transmissão

菲力浦 克羅斯

Philippe Cros

柏奧勵，地址為香港新界沙田火炭駿

景路1號駿景園11座7樓D室

Olivier Pasquier, com sede em Flat 

D, 7/F., Block 11, Royal Ascot, 1 

Tsun King Road, Fotan, Shatin, New 

Territories, Hong Kong

N/101162 2018/02/02 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Unicer - Bebidas de Portugal, 

SGPS, S.A.

Super Bock Group, SGPS, S.A.

更改地址

Modificação de 

sede

Super Bock Group, SGPS, 

S.A.

Leça do Balio  4465-764, Portugal

N/104413

N/111431

2018/01/30 轉讓

Transmissão

杭州始立漢珍餐飲管理有限

公司

寧波市設計書餐飲管理有限公司，地

址為中國浙江省寧波市海曙區長春路2

號3幢820室

N/115536

N/115537

N/115538

N/115539

N/115632

2018/02/05 轉讓

Transmissão

F. Hoffmann-La Roche AG ATNAHS PHARMA UK LIMITED, 

com sede em Suite 1, 3rd Floor 11-12 

St. James’s Square Londes SW1Y 4LB, 

Reino Unido

N/130849

N/130850

2018/01/30 更改認別資料

Modificação de 

identidade

昇恒昌澎湖灣大飯店股份有

限公司

EVER RICH DISCOVERY 

HOTEL CORPORATION

澎澄飯店股份有限公司

DISCOVERY HOTEL 

CORPORATION

重新轉為有效

Revalidação

編號

N.º

重新轉為

有效之日期

Data de

revalidação

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

P/009599 2018/02/14 2018/02/14 Richemont International SA 14

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/107396 Apple Inc 初級法院

TJB

CV1-17-0054-CRJ 23/01/2018



N.º 10 — 7-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3805

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/115867

N/115872

N/115877

GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

初級法院

TJB

CV1-17-0058-CRJ 25/1/2018

2
 N/115866

N/115868

N/115869

N/115870

N/115871

N/115873

N/115874

N/115875

N/115876

N/115878

N/115879

N/115880

GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

初級法院

TJB

CV1-17-0058-CRJ 25/1/2018

1
 初級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。

2
 初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。

1 O TJB revogou o despacho da DSE de recusa da marca. 
2 O TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/019174 2018/01/25 Watson Enterprises Limited 03

N/019176 2018/01/25 Watson Enterprises Limited 35

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

N/057447 2018/02/07 卓悅化妝（海外）有限公司  

B O N JO U R C O S M ET I C (OV E RS E AS) 

LIMITED

TAIJI GROUP, CHONGQING FULING 

PHARMACEUTICAL FACTORY CO., LTD.

N/058342 2018/02/08 王志芳

Wang Zhifang

廣州迪柯尼服飾股份有限公司

N/082284 2018/02/08 王志芳

Wang, Zhifang

廣州迪柯尼服飾股份有限公司
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宣佈失效

Declaração de caducidade

編號

N.º

失效日期

Data de  

caducidade

申請人

Requerente

類別

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/062350 2018/02/01 李明照

LI MINGZHAO

29 第231條第1款b）項及第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º

聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/128092 2018/02/09 优客工場（北京）創業投資有限公司

UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

Associação dos Advogados de Macau

N/128162 2018/02/09 优客工場（北京）創業投資有限公司

UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

Associação dos Advogados de Macau

N/128427 2018/02/06 Europharm Laboratoires Company Limited CHAN KUOK LOK

N/129431 2018/02/09 Dell Inc. Associação dos Advogados de Macau

N/129447 2018/02/09 Dell Inc. Associação dos Advogados de Macau

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/125332 2018/02/01 美心餅店有限公司

PADARIA E PASTELARIA MAXIM ’S 

LIMITADA

Maxim’s Caterers Limited

N/126011 2018/02/07 應正超 Philipp Plein

N/127726 2018/02/05 鴻運貿易（國際）有限公司

Hung Win Trading Company Limited

BIOFARMA

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。
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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/001783 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/26

[71] 申請人 Requerente : Hu Kim Ai comercializando como 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 

[72] 創作人 Criador : Hu Kim Ai

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶面。

   Mostrador de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : 這個錶面是採用中國傳統的十二時辰來設計。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001850 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/06/13

[71] 申請人 Requerente : 菱和科技服務股份有限公司

   RYOWA TECHNO SERVICE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 52-7, Chuo1-chome, Nakano-ku Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : 武藏孝昌 Takamasa MUSASHI 

[51] 分類 Classificação  : 13 - 99

[54] 標題 Título  : 太陽能面板設置台架。

   Banco para montagem dos painéis solares.

[57] 摘要 Resumo  : 此外觀設計的新穎性在於此等表述中除塗橙色部分以外的形狀或構形的特色。 

 附圖 Figura : 

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

2016/12/13 201630611939.1 中國 China

[21] 編號 N.º  : D/001857 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/06/26

[71] 申請人 Requerente : Turlen Holding SA
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 地址 Endereço  : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Richard Mille

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A particularidade deste relógio reside no desenho do mostrador e a configuração da caixa 

do relógio.

   O mostrador representa padrões abstractos geométricos em relevo, a parte central é com-

posta de um padrão gravado em forma de “V”. A configuração da caixa do relógio continua 

no mostrador. A base da decoração do mostrador é uma representação de neve. A decora-

ção no topo do relógio (às 12 horas) consiste em linhas polidas e definidas em forma de V 

que seguem a caixa e terminam gravadas na parte inferior. Na parte inferior do relógio (às 

6 horas), há uma curva composta por uma configuração regular e ligeiramente maior do 

que o resto do mostrador.

 附圖 Figura : 

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

2017/01/03 142877 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001862 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/07/04

[71] 申請人 Requerente : 斯特凡諾．里齊股份公司

   STEFANO RICCI S.P.A.

 地址 Endereço  : 意大利（50010）佛羅倫薩市菲耶索萊鎮菲恩提那街171號

   Via Faentina, 171-50010 Fiesole (FI), Itália

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : 斯特凡諾．里齊 STEFANO RICCI 

[51] 分類 Classificação  : 32 - 00

[54] 標題 Título  : 裝飾表面。

   Superfície decorativa.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品是用於閉合件的裝飾表面。 

 附圖 Figura : 

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

2017/01/04 003570027-0006 歐洲聯盟 União Europeia
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[21] 編號 N.º  : D/001863 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/07/04

[71] 申請人 Requerente : 斯特凡諾．里齊股份公司

   STEFANO RICCI S.P.A.

 地址 Endereço  : 意大利（50010）佛羅倫薩市菲耶索萊鎮菲恩提那街171號

   Via Faentina, 171-50010 Fiesole (FI), Itália

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : 斯特凡諾．里齊 STEFANO RICCI 

[51] 分類 Classificação  : 32 - 00

[54] 標題 Título  : 裝飾表面。

   Superfície decorativa.

[57] 摘要 Resumo  : 本裝飾表面用於例如皮革、衣物、鞋和織物等物品。 

 附圖 Figura : 

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

2017/01/04 003569151-0002 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001868 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/07/28

[71] 申請人 Requerente : Bottega Veneta SA

 地址 Endereço  : Via Industria 19, 6814, Cadempino, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Thomas Rudolf Maier

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 手提袋。

   Mala de mão.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reivindicada para este desenho consiste no respectivo padrão, ornamento, for-

mato e configuração.

 附圖 Figura : 

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

2017/02/23 DM/096356 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001869 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/07/28

[71] 申請人 Requerente : Bottega Veneta SA

 地址 Endereço  : Via Industria 19, 6814 Cadempino, Switzerland
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 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Thomas Rudolf Maier

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 手提袋。

   Mala de mão.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reivindicada para este desenho consiste no respectivo padrão, ornamento, for-

mato e configuração.

 附圖 Figura : 

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

2017/02/23 DM/096356 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001884 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/14

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Maria Cristina CALVANI

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade do relógio reside nas características da forma e da configuração aplicadas ao 

artigo conforme mostrado nas imagens.

 附圖 Figura : 

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

2017/02/16 142990 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001885 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/14

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Maria Cristina CALVANI

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02
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[54] 標題 Título  : 錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade do relógio reside nas características da forma e da configuração aplicadas ao 

artigo conforme mostrado nas imagens.

 附圖 Figura : 

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

2017/02/16 142990 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001886 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/14

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Maria Cristina CALVANI

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶盤的配件。

   Peças do mostrador do relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade do relógio reside nas características da forma e da configuração aplicadas ao 

artigo conforme mostrado nas imagens.

 附圖 Figura : 

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

2017/02/16 142990 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001887 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/14

[71] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço  : 3-5-7, rue François Dussaud, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Maria Cristina CALVANI

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶盤的配件。

   Peças do mostrador do relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade do relógio reside nas características da forma e da configuração aplicadas ao 

artigo conforme mostrado nas imagens.
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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

2017/02/16 142990 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001892 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/15

[71] 申請人 Requerente : 芋頭科技（杭州）有限公司

   YUTOU TECHNOLOGY (HANGZHOU) CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國浙江省杭州市余杭區五常街道西溪藝術集合村蓮公蕩路10號101室311199

   Room 101, No. 10 Liangongdang Road, Xixi Art Village, Wuchang sub-district, Yuhang 

District, Hangzhou City, Zhejiang 311199, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 杜鋼英 DU, Gangying, 徐劍 XU, Jian, 呂程衎 LV, Chengkan, 陳懿 CHEN, Yi 

[51] 分類 Classificação  : 15 - 99

[54] 標題 Título  : 機器人（Pebble mini）。

   Robot (Pebble mini).

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計產品的名稱為機器人（Pebble mini），本外觀設計產品為一種能夠與人類實現互動

應答操作的智能機器人，本外觀設計的設計要點在於整體形狀。 

 附圖 Figura : 

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

2017/02/21 201730045971.2 中國 China

[21] 編號 N.º  : D/001897 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/17

[71] 申請人 Requerente : MOYNAT PARIS SAS

 地址 Endereço  : 348, rue Saint Honoré, 75001 Paris - France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : RAMESH NAIR

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 手提包。

   Mala.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計之設計特點在於其提包整體形狀從前、後及側面視之是硬挺的，袋體側上端向外伸出

尖角肩，並於尖角肩面上設有圓扣，袋底呈矩面造形，且袋底分別鄰近袋底四端角凸設出方型

塊墊，另於袋頂具有高挺圓弧弓彎之一提帶，而從提包頂面至前面伸出袋口覆蓋將袋口蓋覆，

且袋口覆蓋之蓋前緣嵌設一套造型扣邊與扣件，此套造型扣邊與扣件中間宛若v字形，v字形最

兩端又分別向後斜下伸出一撇條，使該套造型扣邊與扣件整體又形成好似顛倒的W字形，深具

扣具裝飾造型趣眛及美感，且袋前及袋後靠近袋體底邊之車縫線，在中間形成凸端向上之波線

型，加上前述該套造型扣邊與扣件地點睛效果，給人好似袋體從袋底抿起嘴挺肩地造型想像，

更增添了形體趣味，如是構成整體外觀具特異視覺效果之設計。 
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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

2017/03/01 2543701 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001898 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/17

[71] 申請人 Requerente : MOYNAT PARIS SAS

 地址 Endereço  : 348, rue Saint Honoré, 75001 Paris - France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : RAMESH NAIR

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 手提包。

   Mala.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計之設計特點在於其提包整體形狀從前、後及側面視之極為硬挺的，於袋頂跨設有一單肩

背帶，此單肩背帶兩端分別往袋側向下伸出一定長度連接，而從提包頂面至前面伸出矩形袋口

覆蓋將袋口蓋覆，矩形袋口覆蓋上端中央縱向鋪設一條長方形飾帶延伸至袋背，且袋口覆蓋前

緣與袋前面對應位置，嵌設一套矩形扣件，深具扣具裝飾造型正直美感，整個袋體各處都呈方

矩造形，但除了袋側上端及袋側下端角形成圓弧造型使其略有形體彎轉變化，而袋底呈矩形面

造形之餘，在底面中央橫凸出一條飾帶，更增添了形體變化，如是構成整體外觀具特異視覺效

果之設計。 

 附圖 Figura : 

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

2017/03/01 2543701 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001899 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/21

[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 : Simone Resta

[51] 分類 Classificação  : 12 - 08

[54] 標題 Título  : 汽車。

   Carro.
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[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com um carro caracterizado por ter uma carroçaria que 

compreendendo:

   - a parte da frente estreita com um spoiler em frente, uma suspensão e rodas em frente;

   - uma parte intermediária com um compartimento do condutor; e

   - uma parte traseira com um spoiler traseiro, uma suspensão traseira e rodas traseiras.

 附圖 Figura : 

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

2017/02/23 003763465 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001900 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/21

[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 : Simone Resta

[51] 分類 Classificação  : 12 - 16

[54] 標題 Título  : 方向盤。

   Volante.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho é relacionado com uma volante caracterizado por compreender um 

corpo, operado por um condutor, e uma coluna de direcção que se projecta a partir de uma 

parte traseira do corpo.

 附圖 Figura : 

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

2017/02/23 003763465 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001901 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/21

[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 : Simone Resta

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 汽車模型或玩具車。

   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 uma carroçaria que compreendendo:
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   - a parte da frente estreita com um spoiler em frente, uma suspensão e rodas em frente; 

   - uma parte intermediária com um compartimento do condutor; e

   - uma parte traseira com um spoiler traseiro, uma suspensão traseira e rodas traseiras.

 附圖 Figura : 

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

2017/02/23 003764083 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001902 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/21

[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 : Simone Resta

[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 um 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 uma parte traseira do corpo.

 附圖 Figura : 

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

2017/02/23 003764083 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001940 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/07/04

 原案申請號

 N.º de pedido inicial  : D/001862

[71] 申請人 Requerente : 斯特凡諾．里齊股份公司

   STEFANO RICCI S.P.A.

 地址 Endereço  : 義大利（50010）佛羅倫薩市菲耶索萊鎮菲恩提那街171號

   Via Faentina, 171-50010 Fiesole (FI), Itália

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : 斯特凡諾．里齊 STEFANO RICCI 

[51] 分類 Classificação  : 32 - 00
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[54] 標題 Título  : 裝飾表面。

   Superfície decorativa.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品是用於閉合件的裝飾表面。 

 附圖 Figura : 

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

2017/01/04 003570027-0008 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001941 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/07/04

 原案申請號

 N.º de pedido inicial : D/001863

[71] 申請人 Requerente : 斯特凡諾．里齊股份公司

   STEFANO RICCI S.P.A.

 地址 Endereço  : 義大利（50010）佛羅倫薩市菲耶索萊鎮菲恩提那街171號

   Via Faentina, 171-50010 Fiesole (FI), Itália

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : 斯特凡諾．里齊 STEFANO RICCI 

[51] 分類 Classificação  : 32 - 00

[54] 標題 Título  : 裝飾表面。

   Superfície decorativa.

[57] 摘要 Resumo  : 本裝飾表面用於例如皮革、衣物、鞋和織物等物品。 

 附圖 Figura : 

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

2017/01/04 003569151-0005 歐洲聯盟 União Europeia

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.
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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

D/000650 2018/02/08 更改地址

Modificação de 

sede

SHARMUT FASHION S.A. 2 6 - 2 8 R i v e s  d e C l a u s e n , L - 2 1 6 5 

Luxembourg

D/000650 2018/02/08 轉讓

Transmissão

SHARMUT FASHION S.A. Fashion Stars SA, com sede em 26-28 

Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg

D/000650 2018/02/08 更改地址

Modificação de 

sede

Fashion Stars SA 10 rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg

D/000650 2018/02/08 轉讓

Transmissão

Fashion Stars SA Phoenix 1946 Srl, com sede em Sardegna 

n.º 21, 20146 Milano, Italy

D/001624 2018/02/08 更改地址

Modificação de 

sede

Resorts World Inc Pte Ltd 3 Lim Teck Kim Road, #09-02 Genting 

Centre, Singapore 088934, Singapore

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

D/001833 2018/02/08 梁浩威

D/001834 2018/02/08 梁浩威

D/001835 2018/02/08 梁浩威

D/001837 2018/02/08 梁浩威

D/001838 2018/02/08 梁浩威

D/001840 2018/02/08 梁浩威

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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授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º  : J/002714 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 埃斯特韋實驗室有限公司

   LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

 地址 Endereço  : 西班牙巴塞羅那E-08041蒙特塞拉特潮申大道221號

   Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 E-08041 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade  : 西班牙 Espanhola 

[73] 權利人 Titular : 探索艾滋病研究所私人基金會-儲蓄銀行

   FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA - CAIXA

 地址 Endereço  : 西班牙巴塞羅那s/n E-08916蘆葦路德國特里亞普霍爾醫院大學

   Hospital Universitari Germans Trias i pujol Carretera de Canyet, s/n E-08916 Badalona, 

Espanha

 國籍 Nacionalidade  : 西班牙 Espanhola 

[73] 權利人 Titular : 加泰羅尼亞語第一高級研究所

   INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS

 地址 Endereço  : 西班牙巴塞羅那E-08010路易斯孔帕尼斯大道23號

   Passeig Lluís Companys, 23 E-08010 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade  : 西班牙 Espanhola 

[73] 權利人 Titular : 海德爾堡魯普雷希特-卡爾斯綜合大學

   RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG

 地址 Endereço  : 德國海德爾堡69117格拉本加塞1號

   Grabengasse 1 69117 Heidelberg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 發明人 Inventor : 努里亞．伊斯基耶多．烏塞羅斯, 漢斯-格奧爾格．克羅斯利德, 馬耶爾．洛里扎泰, 哈維爾．馬丁

內斯．皮卡多 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280063973.9 2012/12/17 CN 104168903B 2017/05/31

[51] 分類 Classificação  : A61K31/7016 , A61P31/12, A61P31/18, G01N33/569

[54] 標題 Título  : 用於治療由包膜病毒導致的疾病的抑制劑、組合物和疫苗。

   Inibidores, composições e vacina de «sialoadhesin» para tratamento das doenças causadas 

por envelope viral.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及通過抑制包含在病毒包膜神經節甘酯中的唾液乳糖分子至CD169/唾液酸黏附素受

體的結合來預防病毒進入表達CD169/唾液酸黏附素表面受體的細胞的方法和組合物。本發明

還涉及基於負載目標抗原的樹突細胞的疫苗組合物，由此，與組合物一起提供的疫苗能够預防

病毒進入表達CD169／唾液酸黏附素的細胞內。此外，本發明涉及可被特別地傳遞至包膜病毒

的診斷和治療組合物，其中，診斷/治療試劑被結合至CD169/唾液酸黏附素。 

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

2011/12/22 11382392.6　 歐洲聯盟 União Europeia

2011/12/22 61/579,242 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002776 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/10/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12
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[73] 權利人 Titular : 安全雲連接有限公司

   SECURE CLOUDLINK LIMITED

 地址 Endereço  : 175 High Street, Tonbridge, Kent, England, TN9 1BX, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 發明人 Inventor : J．沃頓 WHARTON, James, D．沃勒爾 WORRALL, David

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380005823.7 2013/01/15 CN 104054321B 2017/07/14

[51] 分類 Classificação  : H04L29/08

[54] 標題 Título  : 針對雲服務的安全管理。

   Gestão de segurança para serviços da “nuvem”.

[57] 摘要 Resumo  : 公共雲（100）中的雲管理節點（102）與私有雲（114）中的私有管理系統（116）共同工作，來管

理對雲服務的供應和從私有雲（114）對雲服務的訪問。公共雲中不需要保存或複製私有數據，

使得數據安全性得到增强。私有管理系統（116）發放用於授權的令牌，使得可以控制用戶對雲

服務的訪問。雲管理節點（102）從私有雲（114）接收供應請求，並且選擇適當的服務提供商節

點（112）並向其通知：供應請求正在等待。在示例中，私有雲（114）處的管理員能够以簡單有效

的方式來為多個用戶管理雲服務訪問，並且用戶能够從單個賬戶操作多個雲服務。 

 附圖 Figura : 

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

2012/01/17 1200703.5 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : J/002811 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 博彩合作夥伴國際公司

   GAMING PARTNERS INTERNATIONAL CORPORATION

 地址 Endereço  : 3945 W. Cheyenne Ave, Suite 208, N. Las Vegas, Nevada 89032, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 弗朗西斯科．雅維爾．莫雷諾 MORENO, Francisco, Javier, 伊曼紐爾．熱利諾特 GELlNOT-

TE, Emmanuel, 格雷戈里．斯科特．格羅諾 GRONAU, Gregory, Scott, 克里斯滕．克拉克 

CLARK, Kristen, 埃里韋托．卡斯坦達．科拉萊斯 CORRALES, Heriberto, Castaneda, 拉

蒙．羅伯托．薩圖尼諾 SATURNINO, Ramon, Roberto, 勞爾．馬丁內斯．卡斯特羅 CAS-

TRO, Raul, Martinez, 約瑟夫．布魯克斯．弗里德曼 FRIEDMAN, Joseph, Brooks 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380076451.7 2013/05/09 CN 105705056B 2017/08/22

[51] 分類 Classificação  : A44C21/00

[54] 標題 Título  : 安全的價值代幣。

   Tokens seguros.
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[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了價值代幣（10），價值代幣（10）具有改善的安全性，同時實現了改善的裝飾性效

果、對比的邊緣“點”、增大的物理重量以及結構和設計的靈活性。特徵在於，由多個層（12、

20、30）形成的堆疊結構。 

 附圖 Figura : 

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

2013/05/09 PCT/US2013/040333 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002812 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 歐洲凱爾特公司

   EURO-CELTIQUE S.A.

 地址 Endereço  : 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade  : 盧森堡 Luxemburguesa 

[72] 發明人 Inventor : 卡塞爾．杜格南, 彼得．普賴爾 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280053665.8 2012/10/31 CN 103998086B 2017/09/01

[51] 分類 Classificação  : A61M15/00, B65D39/00

[54] 標題 Título  : 分配器蓋子裝置。

   Dispositivo de tampa instalado no distribuidor.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種用於封閉藥物分配器的一部分的分配器蓋子裝置。特別地，本發明涉及一種分

配器蓋子裝置、一種分配器蓋子分配器蓋子封閉器件、一種封閉分配器的方法，以及一種封閉

裝置。該分配器蓋子裝置包括：分配器蓋子，包括中空體，該中空體具有用於與分配器的本體

部分接合的下開口端及用於接收蓋子封閉器件的上開口端，該蓋子封閉器件用於封閉該上開

口端，其中該上開口端包括可接合部分；以及蓋子封閉器件，包括：上蓋子封閉部分，用於與該

分配器蓋子的上開口端接合以封閉該分配器蓋子的上開口端；下蓋子封閉部分，用於與該可接

合部分接合以將該蓋子封閉器件固定至該分配器蓋子；以及雙穩部分，其連接該上蓋子封閉

部分與該下蓋子封閉部分，其中該雙穩部分可在第一穩定形式與第二穩定形式之間轉換，該

雙穩部分在該第一穩定形式中延伸，該雙穩部分在該第二穩定形式中收縮，其中，當該雙穩部

分處於第二穩定形式時，該上蓋子封閉部分與該分配器蓋子的上開口端接合以封閉該分配器

蓋子。 

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

2011/11/01 1118842.2 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : J/002815 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/07

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 王浩鍇

   WANG HAOKAI

 地址 Endereço  : 中國北京市石景山區時代花園南路23號院7#801 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 王浩鍇 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310533262.X 2013/11/01 CN 103593554B 2017/08/08

[51] 分類 Classificação  : G06F19/00

[54] 標題 Título  : 遠端急救系統。

   Sistema de emergência remoto.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種能夠自動進行治療的遠程急救系統（100），其包括終端裝置（1）和遠程醫療中心

（2）；終端裝置（1）由使用者隨身攜帶並且能夠與遠端醫療中心（2）進行無綫通訊；遠端急救系

統（100）能夠在常規模式或本地模式下進行工作；所述終端裝置（1）包括數據採集模塊（11）、

無綫通信模塊（12,13）、本地分析模塊（14）、治療模塊（15），還可以包括報警模塊（16）；在常

規模式下，遠程醫療中心（2）接收採集的數據並控制終端裝置（1）；在本地模式下，本地分析模

塊（14）接收採集的資料並控制報警模塊（16）和治療模塊（15）。本發明的遠程急救系統（100）

無論無綫通訊是否正常都能夠進行診斷和急救，進一步能夠防止病情的誤診和誤治。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002816 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 大力系統有限公司

   DALI SYSTEMS CO. LTD.

 地址 Endereço  : Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, Ge-

orgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade  : 開曼群島 Caimanesa 

[72] 發明人 Inventor : 肖恩．帕特里克．斯特普爾頓 STA PL ETON, Shaw n Patr ick, 達里爾．梅爾克爾克 M E-

ERKERK, Daryl 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280066105.6 2012/11/06 CN 104040368B 2017/08/22



3822 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 10 期 —— 2018 年 3 月 7 日

[51] 分類 Classificação  : H04W72/04, G01S3/02

[54] 標題 Título  : 虛擬化分散式天線系統中的軟切換及路由數據。

   «Soft hand-off» e dados de roteamento no sistema virtualizado de antenas distribuídas.

[57] 摘要 Resumo  : 在本發明的一些實施方式中，提供了一種用於管理分布式天線系統中的資源使用的系統。該

系統可以包括：多個數字遠程單元（DRU），所述數字遠程單元（DRU）被配置成發送和接收

無綫電信號；多個扇區，每個扇區被配置成發送和接收無線電信號；以及多個互連的數字接入

單元（DAU），每個數字接入單元（DAU）被配置成經由光信號與DRU中的至少一個DRU通

信，並且每個數字接入單元（DAU）耦接至扇區中的至少一個扇區。 

 附圖 Figura : 

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

2011/11/07 61/556,685 美國 Estados Unidos da América

2011/11/07 61/556,689 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002817 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 英特瑞克斯頓阿克圖比奧帝克斯有限公司

   Intrexon Actobiotics N.V.

 地址 Endereço  : Technologiepark 4, B-9052 Zwijnaarde, Belgium

 國籍 Nacionalidade  : 比利時 Belga 

[72] 發明人 Inventor : 洛塔爾．施泰德勒 STEIDLER, Lothar, 卡羅利安．萬于伊內蓋姆 VAN HUYNEGEM, Ka-

rolien, 克拉斯．萬登布魯克 VANDENBROUCKE, Klaas 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280053876.1 2012/09/21 CN 103917639B 2017/09/26

[51] 分類 Classificação  : C12N1/04, A61K39/09

[54] 標題 Título  : 經修飾的革蘭氏陽性細菌及其用途。

   Bactérias gram positivas modificadas e seus usos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及具有提高的脅迫抗性和／或改善的貯藏特徵的革蘭氏陽性細菌。特別地，本發明涉

及積累細胞內海藻糖的革蘭氏陽性細菌。根據本發明的革蘭氏陽性細菌缺乏纖維二糖特異性

PTS系統IIC組分（PtcC）活性。所述革蘭氏陽性細菌還可以缺乏海藻糖6-磷酸磷酸化酶（Tre-

PP）活性。所述革蘭氏陽性細菌還可以過表達海藻糖轉運蛋白。本發明還涉及包含所述革蘭氏

陽性細菌的組合物及其方法和用途。 

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

2011/09/23 11182643.4 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/002818 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12
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[73] 權利人 Titular : M．D．諾亞

   Mark D. NOAR

 地址 Endereço  : 11 Alterwood Lane Owings Mills, MD 21117, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : M．D．諾亞 Mark D. NOAR

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380011437.9 2013/02/14 CN 104144640B 2017/08/18

[51] 分類 Classificação  : A61B5/05

[54] 標題 Título  : 導管結構和用於定位身體器官中的組織並且同時提供治療並評估所提供的治療的方法。

   Estrutura de cateter e método para localizar o tecido em órgão do corpo e, simultaneamen-

te, fornecer terapia e avaliar a mesma fornecida.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種用於與內臟電圖（EVG）系統一起使用的導管結構。該導管結構包括長形的管結構，

該管結構具有遠端和近端。三個電極與管結構的遠端相關聯，並且被構造和佈置成用於獲取

關於腹腔內器官內部的肌電活動的信號，以便由此來定位器官中的包括放電的主路徑的目標組

織。與管結構的遠端相關聯的、與電極分離的治療輸送結構被構造和佈置成用於在電極獲取到

目標組織處的信號的同時在目標組織處提供治療，從而可以監測治療的有效性。 

 附圖 Figura : 

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

2012/03/01 13/409,138 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002819 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 于羅吉尼有限責任公司

   UROGYN B.V.

 地址 Endereço  : Jonkerbosplein 52, NL-6534 AB Nijmegen, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade  : 荷蘭 Holandesa 

[72] 發明人 Inventor : J．A．德弗里斯, R．J．姆魯加斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380030999.8 2013/04/24 CN 104363845B 2017/09/01

[51] 分類 Classificação  : A61B17/34, A61B17/12

[54] 標題 Título  : 用於治療女性小便失禁的填充劑施加器。

   Aplicador de «bulking agent» para tratar incontinência urinária feminina.

[57] 摘要 Resumo  : 一種施加器（1、40）用於將填充劑注射至在女病人尿道（4）的尿道周圍組織中的一個或多個選

定的黏膜下位置（2）處。該施加器包括：槍管（5、41），例如膀胱鏡，其遠端設有一個或多個光
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學感測器（10）；以及針頭引導件（6、42），該針頭引導件有孔（14、45），該孔接收槍管。針頭

引導件包括在不同角度位置處的針頭槽道，各針頭槽道（17、48）在針頭進口表面和相對的台

肩表面（18）之間延伸。針頭槽道（17、48）定向成引導針頭經由尿道（19）的外部周圍組織至在

尿道部分處的黏膜下位置，例如在光學感測器的光學範圍內。 

 附圖 Figura : 

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

2012/04/24 12165391.9 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/002820 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 水晶池（庫拉索）有限責任公司

   CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.

 地址 Endereço  : Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Curacao

 國籍 Nacionalidade  : 荷屬安的列斯群島 Antilhas Holandesas 

[72] 發明人 Inventor : F．T．菲什曼

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201510293931.X 2011/09/12 CN 104857747B 2017/09/29

[51] 分類 Classificação  : B01D21/30, C02F1/00

[54] 標題 Título  : 出於工業意圖用於處理水的系統。

   Sistema para tratamento de água usada para fins industriais.

[57] 摘要 Resumo  : 本申請提供處理水的低成本方法和系統，其將用於工業過程。本發明的系統一般地包括至少一

個容納裝置，至少一個協調裝置，至少一個化學施用裝置，至少一個移動式抽吸裝置，和至少

一個過濾裝置。協調裝置能夠根據系統需要（例如水質或純度）來控制必需的過程。本發明的

方法和系統純化水和消除懸浮固體而不需要過濾全部水體積，但是僅僅過濾比常規水處理過

濾系統過濾的水流更少直至200倍的小部分。 

 附圖 Figura : 

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

2011/03/30 61/469,537 美國 Estados Unidos da América

2011/08/01 13/136,474 美國 Estados Unidos da América



N.º 10 — 7-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3825

[21] 編號 N.º  : J/002821 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : LK空氣品質股份公司

   LK Luftqualität AG

 地址 Endereço  : 瑞士盧塞恩斯達登禾夫3aCH-6014

   Staldenhof 3a, 6014 Lucerne, Suiça

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : 博達．韋伯, 邁克．奧斯瓦爾德 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201480029203.1 2014/05/26 CN 105307691B 2017/08/15

[51] 分類 Classificação  : A61L9/22, F24F3/16, H01T23/00

[54] 標題 Título  : 空氣電離模塊。

   Módulo de ionização a ar.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種空氣電離模塊，其具有可鬆脫地設置在托座中的電離管和帶托座的載體。該空

氣電離模塊的特徵尤其在於，在氣流富集離子時在最大程度上不會出現冷凝。為此，該載體具

有兩個相互間隔設置的板，其中第一板是安裝板，第二板是具有托座的電路板。此外，由絕緣

材料構成的物體位於這些板之間，因此第二板設置得相對於第一板是隔熱的。該空氣電離模

塊的作用是，在用於建築物的至少一個內部空間的氣流中產生離子。電離的空氣例如分離了許

多產生氣味的分子，消滅了微生物，分解了氣態的易逝的碳氫化合物並且降低了空氣的氧化潛

力。因此，在加載的空間中提供了舒適的接近自然的空氣。 

 附圖 Figura : 

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

2013/05/29 102013210114.7 德國 Alemanha

[21] 編號 N.º  : J/002822 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 株式會社湘南合成樹脂製作所

   SHONAN GOSEI-JUSHI SEISAKUSHO K.K.

 地址 Endereço  : 31-27, Daikan-Cho, Hiratsuka-Shi, Kanagawa-Ken, 254-0807 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 神山隆夫 Takao KAMIYAMA, 金田光司 Koji KANETA, 藤井謙治 Kenji FUJII, 石田誠 

Makoto ISHIDA 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310467302.5 2013/10/09 CN 103727350B 2017/08/22
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[51] 分類 Classificação  : F16L55/162

[54] 標題 Título  : 修復管用節段以及管修復施工方法。

   Recuperação de segmento de tubos e método de recuperação de tubos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供修復管用節段以及管修復施工方法，能夠順暢地進行填充材料的填充。沿周向以及

管長方向將節段連結來修復已設管，其中，節段由塑膠一體地形成構成內周面的內面板、和立

設於該內面板的周緣的側板以及端板。在端板（104、105）形成有與用於供連結部件通過的孔

（104a、105a）分開設置的用於使填充材料通過的開口部（104d、105d），並且在側板的上緣與

內部板的上緣形成有多個用於供填充材料通過的切口（102c、103c、106b）。 

 附圖 Figura : 

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

2012/10/10 2012-224677 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002823 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 大鵬藥品工業株式會社

   TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018444, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 宇野貴夫, 島村整 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201480008562.9 2014/02/21 CN 105073752B 2017/08/15

[51] 分類 Classificação  : C07D487/14, C07F7/18, C07B61/00

[54] 標題 Título  : 製備三環化合物的方法以及可通過所述製備方法製備的三環化合物。

   Método para produção de composto tricíclico, e composto tricíclico que pode ser produzi-

do pelo referido método de produção.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的目的是提供以高收率和高重現性來製備含吡咯并嘧啶環的三環化合物並同時減少副

產物生成的方法，以及提供能夠通過這種製造方法獲得的新穎的三環化合物。本發明提供了製

備由式（1）表示的化合物或其鹽的方法，所述方法包括：使有機硼烷試劑與由式（2）表示的化

合物或其鹽反應的步驟（I），以及在鹼金屬氫氧化物的存在下使用零價鈀催化劑於步驟（I）的

所述反應產物中誘導分子內環化的步驟（II）。 

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

2013/02/22 2013-033886 日本 Japão

2013/02/22 PCT/JP2013/054615 日本 Japão

2013/08/16 2013-169200 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : J/002824 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 照明科學集團公司

   LIGHTING SCIENCE GROUP CORPORATION

 地址 Endereço  : 1227 S. Patrick Drive Building 2A Satellite Beach, Florida 32935, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 弗雷德里克．S．馬克西克 MAXIK, Fredric S., 大衛．E．巴爾丁 BARTINE, David E., 羅伯

特．R．索賴爾 SOLER, Robert R., 伊萊扎．卡達爾．格魯夫 GROVE, Eliza Katar, 馬修．雷

根 REGAN, Matthew 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201480027860.2 2014/03/12 CN 105228697B 2017/08/15

[51] 分類 Classificação  : A61N5/06, A61M21/00, H05B33/08

[54] 標題 Título  : 減少生理性神經壓縮的照明系統及相關方法。

   Sistema de iluminação para redução de compressão nervosa e métodos associados.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種用於產生能減少生理性神經壓縮的光的系統。該系統包括第一光源240’，可

操作地發射在對應第一感光體的第一波長範圍內的光；和第二光源240”，可操作地發射在對應

第二感光體的第二波長範圍內的光。該系統還包括控制器，功能性地與每個第一光源240’和第

二光源240”相連。該控制器用於在小於視覺皮層的響應時間而大於生理性神經細胞的響應時

間的工作週期內輪流操作第一光源240’和第二光源240”之一，工作週期可選地包括光源的操

作之間的延遲時段。該系統還包括對應第三感光體的第三光源。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/14 13/830,390 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002825 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 米迪繆尼有限公司

   MEDIMMUNE, LLC

 地址 Endereço  : One Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878 USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[73] 權利人 Titular : 米迪繆尼有限公司

   MEDIMMUNE LIMITED

 地址 Endereço  : Milstein Building Granta Park Cambridge Cambridgeshire CB21 6GH, Great Britain

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 發明人 Inventor : A．迪吉安多門尼克, P．沃倫納, C．斯托弗, B．塞爾曼, R．敏特爾, S．吉拉德, S．拉斯特, M．托

米奇, V．范卡徹曼, R．瓦爾肯, 彭莉, M．達姆思克洛德, P．喬杜里, N．迪馬斯, R．弗萊明, B．

貝薩貝, 高長壽, G．萊尼, 高翠華
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280054651.8 2012/11/06 CN 104136042B 2017/08/18

[51] 分類 Classificação  : A61K39/395 , A61K39/00, C07K16/00, C12P21/08

[54] 標題 Título  : 使用抗假單胞菌Psl和PcrV結合分子的聯合治療。

   Terapia combinada que utiliza moléculas combinadas anti-pseudomonas Psl e PcrV.

[57] 摘要 Resumo  : 本披露涉及包括抗假單胞菌Psl和PcrV結合分子以及相關的組合物的聯合治療，用於預防和治

療假單胞菌感染。 

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

2011/11/07 61/556,645 美國 Estados Unidos da América

2012/04/17 61/625,299 美國 Estados Unidos da América

2012/09/06 61/697,585 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002826 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 株式會社PIJIN

   PIJIN Co. Ltd.

 地址 Endereço  : 1-6-3, Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 高岡謙二, 矢野隆雄, 岩島昌康, 前田健一, 耿志臣 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280045122.1 2012/04/02 CN 103797478B 2017/10/24

[51] 分類 Classificação  : G06F17/21, G06F17/28, G06Q30/02, G06Q50/10

[54] 標題 Título  : 信息提供裝置和方法、上傳裝置、終端裝置及記錄介質。

   Aparelho e método de fornecimento de informação, equipamento de carregamento, apare-

lho terminal e meio de gravação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種能以各種語言向利用者提供文書的裝置。信息提供裝置（1），將在規定的刊登

場所刊登的文書（5）、以及將該文書（5）以一種以上其他語言翻譯後的譯文各自的電子文件用

相同的標示信息建立關聯地進行了保存，並記錄了文書（5）的刊登場所。信息提供裝置（1），

發行包括進行了用於確定以相同的標示信息建立了關聯的電子文件的二維代碼字符串代碼化

的二維代碼（51）的代碼圖像（50）。通過根據列印有代碼圖像（50）的文書（5）來解讀二維代碼

（51），從而從訪問該電文件的用戶終端裝置（3）接收表示用戶終端裝置（3）中所設定的語言

的字符代碼數據，將被翻譯成該字符代碼數據所表示的語言的譯文的電子文件，與文書（5）的

刊登場所的信息一起發送給用戶終端裝置（3），由此提供譯文及文書（5）的刊登場所的信息。 

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

2011/09/20 2011-205270 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002827 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 諾華疫苗和診斷公司

   Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc.

 地址 Endereço  : 美國特拉華州

   Delaware, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[73] 權利人 Titular : 愛克索馬技術有限公司

   XOMA TECHNOLOGY LTD.

 地址 Endereço  : Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11 Bermudas

 國籍 Nacionalidade  : 百慕大 Bermudense 

[72] 發明人 Inventor : C．劉, D．L．齊默爾曼, G．M．哈羅, K．科特斯, W．M．卡瓦諾, L．龍, M．考爾德倫-卡西, A．

H．霍維茨

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200580005467.4 2005/01/06 CN 101189264B 2017/10/10

[51] 分類 Classificação  : C07K16/00, C12N15/13

[54] 標題 Título  : M-CSF特異性單克隆抗體及其應用。

   Anticorpo monoclonal específico M-CSF e suas utilizações.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了基於R X1或R X-1衍生的M-CSF特異性抗體，以及包含這種抗體的藥物組合物，

含有藥物組合物的藥盒，和預防和治療骨質溶解病患者的骨質損失的方法。 

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

2004/01/07 60/535,181 美國 Estados Unidos da América

2004/06/02 60/576,417 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002828 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 塞席亞有限公司 

 地址 Endereço  : 英國族塞克斯郡 

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[73] 權利人 Titular : 吉利德科學公司 

 地址 Endereço  : 美國加利福尼亞州福斯特市94404 

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 維多利亞 亞歷山德拉．斯特德曼, 卡琳G.．波爾倫尼克, 利諾斯．拉扎里迪斯, 卡洛琳．阿西羅, 

大衛 肯尼斯．迪安, 安德魯 約翰．基茨, 達斯汀 斯科特．西格爾, 亞當 詹姆斯．施里爾, 理查德．

麥肯曼, 彼得．揚薩, 格雷戈里．瓦特, 艾德里安 約翰．海頓, 簡 伊夫斯．齊瓦 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380040628.8 2013/06/07 CN 104781261B 2017/08/25
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[51] 分類 Classificação  : C07D487/08, C07D498/08, C07D498/18, C07D498/22, A61K31/504, A61P31/14

[54] 標題 Título  : 黃病毒科病毒的大環抑制劑。

   Inibidores macrocíclicos de vírus de «flaviviridae».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了式I的化合物：

 及其藥學上可接受的鹽和酯。所提供的化合物、組合物

和方法可用於治療病毒感染，尤其是丙肝病毒感染。

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

2012/06/08 61/657,562 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002829 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/12

[73] 權利人 Titular : 阿斯利康(瑞典)有限公司

   AstraZeneca AB

 地址 Endereço  : 151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[72] 發明人 Inventor : S.E.埃爾嘉德, J.克里斯琴森, J.拉斯姆森, W.特雷內曼

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280055658.1 2012/09/12 CN 103930146B 2017/09/08

[51] 分類 Classificação  : A61M15/00, E05B15/00

[54] 標題 Título  : 吸入器。

   Inalador.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了通過吸入輸送藥劑的吸入器。該吸入器包括分配機構，該分配機構構造為在促動時分配

藥物劑量。該吸入器還包括劑量計數機構，其包括計數器和轉換構件。轉換構件包括棘爪。計

數器包括第一計數輪、第二計數輪和與第二計數輪配合且選擇性地與第一計數輪配合的中間

輪。當吸入器觸發以分配藥物劑量時，分配機構在基本上綫性的方向上運動轉換構件。因此，

棘爪旋轉第一計數輪，並且隨著第一計數輪旋轉，中間輪選擇性地配合，因此選擇性地旋轉第

二計數輪以計數吸入器的劑量。 

 附圖 Figura : 

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

2011/09/14 1115870.6 英國 Reino Unido
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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/000351

J/000993

J/001958

2018/02/08 轉讓

Transmissão

阿倫納藥品公司

Arena Pharmaceuticals, Inc.

E i s a i C o. , L t d . , c o m s e d e e m 6 - 1 0 

Koishikawa, 4-Chome Bunkyo-ku, Tokyo, 

Japan, 112-8088

J/000351

J/000580

J/000746

J/000993

J/001958

2018/02/08 轉讓

Transmissão

Eisai Co., Ltd. Eisai R & D Management Co., Ltd., com 

sede em 6-10 Koishikawa, 4-Chome Bunkyo-

ku, Tokyo, Japan, 112-8088

J/000580

J/000746

2018/02/08 轉讓

Transmissão

艾尼納製藥公司

Arena Pharmaceuticals, Inc.

E i s a i C o. , L t d . , c o m s e d e e m 6 - 1 0 

Koishikawa, 4-Chome Bunkyo-ku, Tokyo, 

Japan, 112-8088

J/000957 2018/02/08 轉讓

Transmissão

羅伯特‧奇爾德雷斯

Robert Ney Childress

YT Platforms, com sede em 8000 Yankee Rd. 

Ottawa Lake, Michigan, United States 49267

J/001071 2018/02/08 轉讓

Transmissão

希格馬托製藥工業公司

S I G M A  -  TA U  I N D U S T R I E 

FARMACEUTICHE RIUNITE 

S.P.A.

Alfasigma S.p.A., com sede em Viale Sarca n. 

223, Milano (MI), Italy

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/001488 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/02/24

[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. 

LEMAY, DWAYNE A. DAVIS, DENNIS T. KLEPPEN, WARNER R. COCKERILLE, 

JAMES A. VASQUEZ, BRADLEY BOUDREAU, SUZANNE COCKERILLE, MARC 

A. ESPIN, LARRY R. HOLLIBAUGH

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32
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[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 que utilizam dispositivos móveis para disponibilizar fundos 

para rondas do jogo.

[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

2016/09/01 15/254,760 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.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001029 2018/02/13 IGT 第9條第1款f）項，結合第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 86.

I/001033 2018/02/13 SHFL entertainment, Inc. 第9條第1款f）項，結合第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 86.

I/001047 2018/02/13 Patent Investment & Licensing Company 第9條第1款f）項，結合第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 86.

I/001049 2018/02/13 Patent Investment & Licensing Company 第9條第1款f）項，結合第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 86.

I/001050 2018/02/13 Patent Investment & Licensing Company 第9條第1款f）項，結合第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 86.
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001051 2018/02/13 IGT 第9條第1款f）項，結合第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 86.

I/001057 2018/02/13 Patent Investment & Licensing Company 第9條第1款f）項，結合第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 86.

I/001063 2018/02/13 Patent Investment & Licensing Company 第9條第1款f）項，結合第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 86.

I/001070 2018/02/13 Patent Investment & Licensing Company 第9條第1款f）項，結合第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 86.

I/001076 2018/02/13 百利遊戲有限公司

BALLY GAMING, INC.

第9條第1款f）項，結合第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 86.

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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

U/000173 2018/02/06 轉讓

Transmissão

蒂尚貿易（上海）有限公司 德尚酒店設備設計（深圳）有限公司，

地址為中國廣東省深圳市南山區沙河街

道華僑城東部工業區A5棟301B

Deson Hospitality Equipment Design 

(Shenzhen) Co., Ltd., com sede em 

Room 301B, Buliding A5, OCT Eastern 

Industrial Zone, Shahe Subdistrict, 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 

China
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更正

Rectificações

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

J/002403 地址（2017年2月15日第7期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Endereço (B.O. da RAEM n.º 7, II 

Série, de 15 de Fevereiro de 2017)

Via Costa, 64 I-36030 Fara Vicentino 

(VI), Italy

Via Ast i co, 30 /A I -36030 Fara 

Vicentino (VI), Italy 

二零一八年二月十四日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 14 de Fevereiro de 2018. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $745,790.00）

(Custo desta publicação $ 745 790,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價 $385.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 385,00
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