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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/120880 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/06

[730] 申請人 Requerente : Kansha Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; óculos (com pega); óculos à prova de poeira; óculos 3D; correntes para óculos; 

óculos de sol; armações de óculos; lentes de óculos; lentes de contacto; óculos de mergulho; 

estojos para óculos; estojos para lentes de contacto; estojos de transporte para óculos; pro-

dutos ópticos; óculos inteligentes; cordões para óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120881 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/06

[730] 申請人 Requerente : Kansha Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais precisos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não incluídos noutras 

classes (incluindo, entre outros, lingotes, troféus e insígnias, troféus comemorativos, botões 

de punho, caixas, caixas de jóias, porta-chaves de fantasia, brincos, chaveiros, correntes, 

distintivos de lapela, bijuteria, broches, alfinetes para colarinhos, alfinetes para gravatas, 

prendedores de gravata, berloques, brochas, pendentes, medalhões); artigos e produtos de 

bijuteria [joalharia] (incluindo jóias de moda); pedras preciosas e semipreciosas; pérolas; 

relógios; braceletes para relógios; instrumentos de relojoaria e cronométricos; objectos de 

arte em metais preciosos; braceletes em couro e colares em couro e imitações do couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123232 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[730] 申請人 Requerente : HOTELBEDS SPAIN SLU

 地址 Endereço : Complejo Mirall Balear, Cami de Son Fangos, 100, Torre A, 5A Planta, 07007 Palma de 

Mallorca, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de agentes de viagens; serviços grossistas de agências de viagens; serviços de 

venda a retalho de agências de viagens; serviços de organização de transporte e viagens; 

organização de excursões turísticas; serviços de informação de viagens; serviços de guia de 

viagem; serviços consistindo em organização e criação de pacotes de produtos de viagem, 

viagens de turismo e férias e venda grossista do mesmo para a venda a retalho de viagens; 

serviços de consultadoria, aconselhamento e informação para todos os serviços referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores rosa, cinza e branco tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123233 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[730] 申請人 Requerente : HOTELBEDS SPAIN SLU

 地址 Endereço : Complejo Mirall Balear, Cami de Son Fangos, 100, Torre A, 5A Planta, 07007 Palma de 

Mallorca, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Reservas de hóteis e alojamento temporário; fornecimento de informação relativa a pou-

sadas, alojamento de férias e estâncias [resorts]; incluindo a prestação de todos os serviços 

referidos on-line; serviços de restaurante (alimentos).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores rosa, cinza e branco tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/123234 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[730] 申請人 Requerente : HOTELBEDS SPAIN SLU

 地址 Endereço : Complejo Mirall Balear, Cami de Son Fangos, 100, Torre A, 5A Planta, 07007 Palma de 

Mallorca, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de agentes de viagens; serviços grossistas de agências de viagens; serviços de 

venda a retalho de agências de viagens; serviços de organização de transporte e viagens; 

organização de excursões turísticas; serviços de informação de viagens; serviços de guia de 

viagem; serviços consistindo em organização e criação de pacotes de produtos de viagem, 

viagens de turismo e férias e venda grossista do mesmo para a venda a retalho de viagens; 

serviços de consultadoria, aconselhamento e informação para todos os serviços referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123235 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/10

[730] 申請人 Requerente : HOTELBEDS SPAIN SLU

 地址 Endereço : Complejo Mirall Balear, Cami de Son Fangos, 100, Torre A, 5A Planta, 07007 Palma de 

Mallorca, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Reservas de hóteis e alojamento temporário; fornecimento de informação relativa a pou-

sadas, alojamento de férias e estâncias [resorts]; incluindo a prestação de todos os serviços 

referidos on-line; serviços de restaurante (alimentos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124869 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/27

[730] 申請人 Requerente : Mesyl Limited

 地址 Endereço : Capital House, 31 High Street Port St. Mary IM9 5DP, Ilha de Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; perfumes; água-de-colónia; colónias [perfumaria]; sabões e sabonetes; emul-

sões de lavagem; desodorizantes para uso pessoal; cremes para os cuidados da pele; geleias 

para os cuidados da pele; emulsões para os cuidados da pele; loções para os cuidados da 

pele; máscaras de beleza; preparações para os cuidados da pele com gordura; preparações 

para os cuidados da pele com pós soltos; produtos de maquilhagem para os cuidados da 

pele; filtros solares; filtros solares; preparações depilatórias; espuma estilizante [mousse]; 

champôs; champôs; preparações cosméticas para banhos; cosméticos; agentes de limpeza 

cosméticos; pestanas postiças; conjuntos de artigos de higiene.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127055 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/21

[730] 申請人 Requerente : 穆飛奈投資股份有限公司

   MURPHY & NYE INVESTMENTS SA

 地址 Endereço : 盧森堡 L-1219博蒙特街17號

   17 Rue Beaumont L-1219, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業信息；特許經營的商業管理；進出口代理；替他

人推銷；人事管理諮詢；計算機數據庫信息系統化；會計；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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127056 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/21

[730] 申請人 Requerente : 穆飛奈投資股份有限公司

   MURPHY & NYE INVESTMENTS SA

 地址 Endereço : 盧森堡 L-1219博蒙特街17號

   17 Rue Beaumont L-1219, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；浴液；洗衣劑；抑菌洗手劑；清潔製劑；鞋油；研磨材料；香料；芳香精油；化妝品；爽

身粉；去痱水；花露水；牙膏；香；動物用化妝品；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127057 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/21

[730] 申請人 Requerente : 穆飛奈投資股份有限公司

   MURPHY & NYE INVESTMENTS SA

 地址 Endereço : 盧森堡 L-1219博蒙特街17號

   17 Rue Beaumont L-1219, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 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）；計數器；繪圖機；衡量器具；手機；聲音複製器具；照相機（攝影）；視聽

教學儀器；光學器械和儀器；電開關；滅火器；個人用防事故裝置；電子防盜裝置；眼鏡；移動
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電源（可充電電池）；電手套；開發票機；衣裙下擺貼邊標示器；量具；霓虹燈廣告牌；嬰兒監

控器；屬於該類別的智能穿戴電子產品；智能手機用殼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127058 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/21

[730] 申請人 Requerente : 穆飛奈投資股份有限公司

   MURPHY & NYE INVESTMENTS SA

 地址 Endereço : 盧森堡 L-1219博蒙特街17號

   17 Rue Beaumont L-1219, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；小飾物（首飾）；鏈（首飾）；項鍊（首飾）；珠寶首飾；戒指

（首飾）；裝飾品（首飾）；鐘；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127059 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/21

[730] 申請人 Requerente : 穆飛奈投資股份有限公司

   MURPHY & NYE INVESTMENTS SA

 地址 Endereço : 盧森堡 L-1219博蒙特街17號

   17 Rue Beaumont L-1219, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 競賽者用號碼；修補紡織品用熱粘膠布片；衣領托；人造花；針；假髮；紐扣；拉鍊；鞋扣（鞋

鏈）；服裝扣；皮帶扣；頭髮裝飾品；胸針（服裝配件）；臂帶（服裝配件）；染髮用帽；捲髮器；

衣服裝飾品；鞋裝飾品；帽子裝飾品；花邊；鞋帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127356 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/28

[730] 申請人 Requerente : P&T Architects and Engineers Limited

 地址 Endereço : 33/F, No. 633 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37
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[511] 服務 Serviços : Engenharia de construção e de edifícios; engenharia civil; remodelação de interiores de 

edifícios; promoção imobiliária; engenharia de estruturas; supervisão de construção; ser-

viços de aconselhamento, prestação de informação e preparação de relatórios relacionados 

com os serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127357 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/28

[730] 申請人 Requerente : P&T Architects and Engineers Limited

 地址 Endereço : 33/F, No. 633 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Análise e teste de materiais de construção; serviços de consultadoria em arquitectura; pre-

paração de projectos de arquitectura; serviços de consultadoria profissional relacionados 

com a preparação de projectos de arquitectura; serviços de arquitectura; serviços de con-

sultadoria profissional relacionados com a supervisão da construção de edifícios; serviços 

de inspecção de edifícios; consultadoria em engenharia civil; desenho de plantas de cons-

trução; serviços de consultadoria profissional relacionados com o desenho de plantas de 

construção; serviços de consultadoria em engenharia eléctrica relacionados com edifícios; 

consultadoria em engenharia; desenho de engenharia; serviços de consultadoria profis-

sional relacionados com desenho de engenharia; planeamento para a construção de zonas 

residenciais; serviços de consultadoria profissional relacionados com o planeamento para 

a construção de zonas residenciais; engenharia geotécnica; levantamentos geológicos e in-

vestigação geológica; serviços de consultadoria em engenharia geotécnica; serviços e con-

sultadoria em design gráfico; serviços de projectos de casas; elaboração de plantas de casas; 

inspecção de edifícios; serviços de inspecção e de design de interiores; serviços de design 

de cozinhas; serviços de consultadoria profissional relacionados com promoção imobiliária; 

serviços de consultadoria de aterros marítimos; paisagismo; serviços de consultadoria pro-

fissional relacionados com paisagismo; serviços de consultadoria em engenharia mecânica 

relacionados com edifícios; planeamento e projecção de desenvolvimentos de habitações; 

serviços de consultadoria profissional relacionados com o planeamento e a projecção de 

desenvolvimentos de habitações; planeamento da construção de edifícios; serviços de con-

sultadoria profissional relacionados com o planeamento da construção de edifícios; medi-

ção e orçamentação; serviços de consultadoria profissional relacionados com medição e or-

çamentação; serviços de consultadoria em desenho de sinalética; desenho e consultadoria 

em erradicação de bairros de lata; engenharia de estruturas; serviços de consultadoria em 

engenharia de estruturas; levantamentos topográficos [agrimensura]; serviços de consulta-

doria profissional relacionados com levantamentos topográficos [agrimensura]; serviços de 

consultadoria profissional relacionados com planeamento urbanístico; serviços de consulta-

doria profissional relacionados com o desenho e construção de painéis de aviso; engenharia 

civil; serviços de engenharia e construção e de edifícios; e serviços de arquitectura relacio-

nados com a promoção imobiliária.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127358 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/28

[730] 申請人 Requerente : P&T Architects and Engineers Limited

 地址 Endereço : 33/F, No. 633 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Engenharia de construção e de edifícios; engenharia civil; remodelação de interiores de 

edifícios; promoção imobiliária; engenharia de estruturas; supervisão de construção; ser-

viços de aconselhamento, prestação de informação e preparação de relatórios relacionados 

com os serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127359 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/28

[730] 申請人 Requerente : P&T Architects and Engineers Limited

 地址 Endereço : 33/F, No. 633 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Análise e teste de materiais de construção; serviços de consultadoria em arquitectura; pre-

paração de projectos de arquitectura; serviços de consultadoria profissional relacionados 

com a preparação de projectos de arquitectura; serviços de arquitectura; serviços de con-

sultadoria profissional relacionados com a supervisão da construção de edifícios; serviços 

de inspecção de edifícios; consultadoria em engenharia civil; desenho de plantas de cons-

trução; serviços de consultadoria profissional relacionados com o desenho de plantas de 

construção; serviços de consultadoria em engenharia eléctrica relacionados com edifícios; 

consultadoria em engenharia; desenho de engenharia; serviços de consultadoria profis-

sional relacionados com desenho de engenharia; planeamento para a construção de zonas 

residenciais; serviços de consultadoria profissional relacionados com o planeamento para 

a construção de zonas residenciais; engenharia geotécnica; levantamentos geológicos e in-

vestigação geológica; serviços de consultadoria em engenharia geotécnica; serviços e con-

sultadoria em design gráfico; serviços de projectos de casas; elaboração de plantas de casas; 

inspecção de edifícios; serviços de inspecção e de design de interiores; serviços de design 

de cozinhas; serviços de consultadoria profissional relacionados com promoção imobiliária; 

serviços de consultadoria de aterros marítimos; paisagismo; serviços de consultadoria pro-

fissional relacionados com paisagismo; serviços de consultadoria em engenharia mecânica 

relacionados com edifícios; planeamento e projecção de desenvolvimentos de habitações; 
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serviços de consultadoria profissional relacionados com o planeamento e a projecção de 

desenvolvimentos de habitações; planeamento da construção de edifícios; serviços de con-

sultadoria profissional relacionados com o planeamento da construção de edifícios; medi-

ção e orçamentação; serviços de consultadoria profissional relacionados com medição e or-

çamentação; serviços de consultadoria em desenho de sinalética; desenho e consultadoria 

em erradicação de bairros de lata; engenharia de estruturas; serviços de consultadoria em 

engenharia de estruturas; levantamentos topográficos [agrimensura]; serviços de consulta-

doria profissional relacionados com levantamentos topográficos [agrimensura]; serviços de 

consultadoria profissional relacionados com planeamento urbanístico; serviços de consulta-

doria profissional relacionados com o desenho e construção de painéis de aviso; engenharia 

civil; serviços de engenharia e construção e de edifícios; e serviços de arquitectura relacio-

nados com a promoção imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127360 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/28

[730] 申請人 Requerente : P&T Architects and Engineers Limited

 地址 Endereço : 33/F, No. 633 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Engenharia de construção e de edifícios; engenharia civil; remodelação de interiores de 

edifícios; promoção imobiliária; engenharia de estruturas; supervisão de construção; ser-

viços de aconselhamento, prestação de informação e preparação de relatórios relacionados 

com os serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127361 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/28

[730] 申請人 Requerente : P&T Architects and Engineers Limited

 地址 Endereço : 33/F, No. 633 King’s Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Análise e teste de materiais de construção; serviços de consultadoria em arquitectura; pre-

paração de projectos de arquitectura; serviços de consultadoria profissional relacionados 

com a preparação de projectos de arquitectura; serviços de arquitectura; serviços de con-

sultadoria profissional relacionados com a supervisão da construção de edifícios; serviços 

de inspecção de edifícios; consultadoria em engenharia civil; desenho de plantas de cons-

trução; serviços de consultadoria profissional relacionados com o desenho de plantas de 
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construção; serviços de consultadoria em engenharia eléctrica relacionados com edifícios; 

consultadoria em engenharia; desenho de engenharia; serviços de consultadoria profis-

sional relacionados com desenho de engenharia; planeamento para a construção de zonas 

residenciais; serviços de consultadoria profissional relacionados com o planeamento para 

a construção de zonas residenciais; engenharia geotécnica; levantamentos geológicos e in-

vestigação geológica; serviços de consultadoria em engenharia geotécnica; serviços e con-

sultadoria em design gráfico; serviços de projectos de casas; elaboração de plantas de casas; 

inspecção de edifícios; serviços de inspecção e de design de interiores; serviços de design 

de cozinhas; serviços de consultadoria profissional relacionados com promoção imobiliária; 

serviços de consultadoria de aterros marítimos; paisagismo; serviços de consultadoria pro-

fissional relacionados com paisagismo; serviços de consultadoria em engenharia mecânica 

relacionados com edifícios; planeamento e projecção de desenvolvimentos de habitações; 

serviços de consultadoria profissional relacionados com o planeamento e a projecção de 

desenvolvimentos de habitações; planeamento da construção de edifícios; serviços de con-

sultadoria profissional relacionados com o planeamento da construção de edifícios; medi-

ção e orçamentação; serviços de consultadoria profissional relacionados com medição e or-

çamentação; serviços de consultadoria em desenho de sinalética; desenho e consultadoria 

em erradicação de bairros de lata; engenharia de estruturas; serviços de consultadoria em 

engenharia de estruturas; levantamentos topográficos [agrimensura]; serviços de consulta-

doria profissional relacionados com levantamentos topográficos [agrimensura]; serviços de 

consultadoria profissional relacionados com planeamento urbanístico; serviços de consulta-

doria profissional relacionados com o desenho e construção de painéis de aviso; engenharia 

civil; serviços de engenharia e construção e de edifícios; e serviços de arquitectura relacio-

nados com a promoção imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127594 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/06

[730] 申請人 Requerente : Positec Germany GmbH

 地址 Endereço : Konrad-Adenauer-Ufer 37, 50668 Köln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 機床；非陸地車輛傳動馬達；非陸地車輛用傳動鏈；非陸地車輛發動機；非陸地車輛用傳動

軸；非陸地車輛用聯動幾件；農業、運土、建建築、石油和天然氣開採和採礦設備；農業機器；

非手工操作農業器具；機動耕作機；犁；犁鏵；剷草皮梨；整修機；噴霧器（機器）；播種機（機

器）；肥料播撒機；孵卵器；泵（機器）；泵（機器、發動機或馬達部件）；真空泵（機器）；空氣壓

縮泵；離心泵；裝卸設備；發電機；發電機刷；電流發電機；發電機組；太陽能發電機組；機械

加工裝置；模具加工機器；木材加工機；金屬加工機械；點膠機；掃路機（自動牽引式）；掃路機

（自動推進）；清洗設備；車輛清洗裝置；清洗地毯的機器和裝置（電動）；清潔用除塵裝置；電

動工具；扳手（機器）；電動錘；氣錘；夯錘（機器）；電錘；鑽機；電動衝擊鑽；電動錘鑽；機械

台架；機床；銑床；機床用夾持裝置；電動螺絲起子；鑽頭（機器部件）鑽頭（機器零件）；磨刀

機；機鋸（機器）；鋸台（機器零件）；鏈鋸；磨床；砂輪機；拋光機；電動擦鞋機；減震器；切割

機；切斷機；電木銑；刨花機；刨削機；熱噴槍；熱熔膠噴槍；雕刻機；射釘槍；工業用書籍裝訂
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器械和機械；空氣壓縮機；電動焊接機；車床；電動力和汽油機動力園藝工具；樹枝修剪刀（機

器）；鼓風機；壓縮、排除、送氣用鼓風機；電動大剪刀；電動剪刀；電動刀；割草機；割草機和

收割機；樹籬修剪機；鏈鋸；園藝水泵；園林粉碎機；高壓洗滌機；真空吸塵器；真空吸塵器袋；

掃雪機；游泳池清洗機；氣動工具；焊接設備，氣動槍，氣動衝擊扳手，氣動螺絲起子，氣鑽，氣

動噴槍，氣動剪刀，氣動鏟，氣動碾碎機器，氣動敲釘槍；非陸地車輛電力發動機；非陸地車輛

用引擎；非陸地車輛發動機；噴漆槍，油漆噴槍，千斤頂（機器）；自動操作機（機械手）；機器人

（機械），智能的手鋸機器，智能的電動手鞠；智能手電鑽；智能的清潔機器；家用智能清潔機

器；智能農業機械；智能割草機；智能噴氣機器；智能的泳池清洗機器；壓縮機風扇；馬達和引

擎用風扇；風扇作為機器組件；廚房用電動機器，家用電動碾磨機和軋碎機；家用非手工操作

研磨機，家用電動攪拌機，家用電動打蛋器，電動食品切片機，電動食品切碎機，電動開罐機，

電動磨刀機，家用電動麵條機，電動蔬菜削皮機，調料器；升降設備；食品加工機（電動）；制食

品用電動機械；家用電動榨水果機，粉碎擊，塑料電焊槍，電動噴砂設備；砂紙研磨機，馬達和

引擎用起動器；斷路器；液壓開關門器；3D印刷機器；電動刷機器；電動清潔機械和設備；上

述貨物的同類零件，設備和配件；非手工操作的磨咖啡器；離心研磨機；拋光機械和設備（電動

的）；農業起卸機；攪拌機；自行車發電機；沖洗機；機械產；剪削刀（機器）；包裝機；非手工操

作的手持工具；電動手工操作鑽孔器； 穿孔機；機器台；玻璃加工機；起重機（升降裝置）；割

草機用刀；刀片（機器部件）；鋸條（機器零件）；刀座（機器零件）；曲柄（機器部件）；錘（機器

部件）；定子（機器零件）；磨石（機器部件）；磨刀輪（機器零件）；鑽頭夾盤（機器零件）；電刷

（機器部件）；刀（機器零件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127595 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/06

[730] 申請人 Requerente : Positec Germany GmbH

 地址 Endereço : Konrad-Adenauer-Ufer 37, 50668 Köln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 手工用具和器械（手工操作）；刀叉餐具；隨身武器；剃鬚刀；材料加工、建造、維修和保養用的

手工用具及器械；手工操作的手工具；鑽子（手工具）；鑽（手工具）；手鑽（手工具）；螺絲起子；

螺絲攻（手工具）；螺絲扳手（手工具)；鑽頭（手工具部件）；鑽頭（手工具）；錐子；螺絲攻的金

屬部件；鋸（手工具）；弓鋸；鋼絲鋸；鋸條（手工具零件）；切削條；磨具（手工操作）；磨刀器

具；金剛砂磨輪；砂紙；磨石（手工具）；磨刀石；錘（手工具）；錘鎬；手動千斤頂；刨；刨花機器

（手工具）；木銑；扳手（手工具）；鉗子；拔釘鉗；鉚釘槍（手工具）；打孔器（手工具）；修枝刀；

工具帶（架）；園藝工具（手動的）；耙（手工具）；鏟（手工具）；削邊刀具（手工具）；剎草坪刀

（手工器具）；修邊機；鋤頭（手工具）；耕種機，修枝刀，樹枝修剪刀，修枝剪；修枝用大剪刀；

剪刀；刀；修平刀（園藝用）；鎬（手工具）；鐵鍬；手操作的膠粘劑擠壓槍；手工操作的膠粘劑擠

壓槍；槍狀手工具；虎鉗；不包括在其他類的非電動工具；磨具（手工操作）；農業器具（手動）；

肥料撒施機（手控的）；園藝工具（手動）；削邊刀具（手工具）；修枝剪；修枝用大剪刀；手操作

千斤頂；修枝刀；樹枝修剪刀；餐具（刀、叉和匙）；上述貨物的同類零件，設備和配件；拔釘器

（手工具）；雕刻工具（手工具）；刀片（手工具）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127596 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/06

[730] 申請人 Requerente : Positec Germany GmbH
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 地址 Endereço : Konrad-Adenauer-Ufer 37, 50668 Köln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學用探測器；探測儀和探測機；科學用蒸餾裝置；航海器械和儀器；航海羅盤；航行用信號裝

置；放大設備（攝影）；光學器械和儀器；衡器；衡量器具；電子信號發射機；化學儀器和器具；

救生器械和設備；救生筏；救生網；救生圈；救生衣；救生帶；游泳救生圈；游泳救生衣；教學

儀器；處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具；錄製、通訊、重放聲音和形象的器

具；探測儀和探測機；電子螺柱探測器；非電動牆壁螺柱探測器；光學數據介質；光盤；計算機

存儲器；自動售貨機；投幣啟動的設備用的機械裝置；投幣起動的音樂裝置（自動電唱機）；投

幣啟動的機械裝置；現金收入記錄機；現金收訖機；數據處理設備；讀出器 （數據處理設備）；

掃描儀（數據處理設備）；計算機；筆記本電腦；滅火器；滅火設備；計算器；計算機器；與計算

機連用的打印機；智能手錶；逆變器（電）；電池充電器；電池充電器；電池啟動器；電子監聽

儀器；監視器（計算機硬件）；監視器（計算機程序）；監視機器人；人工智能人形機器人；機械

電控儀器；揚聲器音箱；擴音器；收音機；應用軟件；計算機軟件；計算機軟件應用程式；軟件；

可下載的軟件；可下載的手機應用程式；智能手機應用軟件；手機、平板電腦、筆記本電腦和

計算機的應用軟件；電動工具和園藝工具用的可下載手機和電腦軟件，尤其是在控制系統；遠

程控制軟件；遙控器；遙控儀器；用於園藝工具和電動工具的遙控儀器；電腦內部風扇；聲波定

位儀器；導航儀器；衛星導航儀器；測量器械和儀器；測量裝置；測量儀器；測量儀器（勘測儀

器）；精密測量儀器；計步器；測距設備；測距儀；量具；電測量儀器；平衡儀器；觀測儀器；光

學器械和儀器；方位儀；測量水平儀；水平儀（測水平線儀器）；水平儀；水準儀；電池充電器；

電池充電器；蓄電池瓶；電池瓶；蓄電瓶；蓄電池箱；電池箱；電池；車輛用蓄電池；車輛電力蓄

電池；照明用電池；陽極電池；高壓電池；原電池；袖珍燈用電池；手電筒電池；電力蓄電池；蓄

電池；電池極板；配電箱（電）；太陽能電池；電力供應；變壓器；工人用護膝墊；目鏡；防事故、

防輻射和防火服裝；防火石棉衣；防火服裝；防火服；個人用防事故裝置；防護帽；工人用防護

面罩；防護面罩；防事故、防輻射、防火用鞋；太陽鏡；防事故用手套；防事故用石棉手套；防事

故用電暖衣服；防事故用電暖手套；上述貨物的同類零件，設備和配件電線圈；電磁綫圈；電弧

切割裝置；電弧焊接設備；電流換向器；電容器；電器連接器；電動調節設備；複印機（光電、靜

電、熱）；控制板（電）；電線；磁縣；感應器（電）；電動開門器；車輛自動轉向器；電焊設備；信

號遙控電力設備；電源材料（電線、電纜）；電子筆（熒屏顯示系統用）；傳真機；攝像機；商品

電子標簽；智能卡（集成電路卡）；頭戴耳機；耳塞；電開關；插頭、插座和其它鏈接物（電器連

接）；電器插頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127597 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/06

[730] 申請人 Requerente : Positec Germany GmbH

 地址 Endereço : Konrad-Adenauer-Ufer 37, 50668 Köln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明器；燈泡；電燈；電燈插座；車燈；燈；小型探照燈；提燈；噴焊燈；電筒；袖珍電筒；照明器

械及裝置；車輛照明設備；加熱裝置；電加熱裝置；水暖裝置；電暖器；蒸汽發生設備；冷凍設

備和裝置；冷卻設備和裝置；乾燥設備；乾燥器；通風設備和裝置（空氣調節）；供水設備；自動

澆水裝置；衛生器械和設備；消毒設備；空氣淨化用殺菌燈；衛生設備用水管；水淨化裝置；冷

凍機；電炊具；農業用排灌機；空氣淨化裝置和機器；空氣調節設備；空氣調節裝置；氣體淨化

裝置；冰箱；冷藏艙；製冷容器；冷藏容器；用於照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供

水以及衛生的機器人；個人用電風扇；風扇（空調部件）；風扇鼓風機（空調部件）；曬皮膚器械
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（日光浴床）；空氣過濾設備；水過濾器；過濾器（家用或工業裝置上的零件）；飲水過濾器；上

述貨物的同類零件，設備和配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127598 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/06

[730] 申請人 Requerente : Positec Germany GmbH

 地址 Endereço : Konrad-Adenauer-Ufer 37, 50668 Köln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；小汽車；汽車；摩托車；自行車；小型機動車；電動車輛；卡車；陸、空、水或鐵路用機動

運載器；遙控車（非玩具）；踏板車（機動車輛）；自行車；機動自行車；充氣外胎（輪胎）；車輪

胎；自行車輪胎；車輛輪胎；送貨機器人；無人機；輪式運輸車；此類別下的多用途輪式運輸車；

手推車；麻包手推車；兩輪手推車；手推車（兩輪）；獨輪手推小車；商品裝卸手推車；推車小腳

輪（車輛）；零件，配件；將獨輪手推車改裝成四輪手推乾草車的工具包；將獨輪手推車改裝成

園藝推車的工具包；上述貨物的同類零件，設備和配件；補內胎用全套工具；氣泵（車輛附件）；

車輛裝置減震器；車輛減震器；機動車減震器；腳踏車踏板；自行車踏板；自行車打氣筒；陸地

車輛電力發動機；車輪平衡器；車輛防盜設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127599 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/06

[730] 申請人 Requerente : Positec Germany GmbH

 地址 Endereço : Konrad-Adenauer-Ufer 37, 50668 Köln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；鏡子（玻璃鏡）；鍍銀玻璃（鏡子）；手持鏡子（化妝鏡）；相框；畫框；木或塑料梯；非金

屬臺階（梯子）；非金屬箱；鋸台；多功能非金屬夾子鋸台；工作臺；鋸台；非金屬鉗工台裝有腳

輪的台車（傢俱）；便攜式工作台，尤其是夾持和緊固鋸用鋸台；工作台配件，尤其是可附加工

作台和鋸台；上述貨物的同類零件，設備和配件；電纜或管道用塑料夾；紗綫、絲綫、繩子的繞

綫木軸；軟木塞；辦公傢具；傢俱；文件柜；座椅；非金屬容器（存儲和運輸用）；非金屬刀柄；

非金屬螺母；非金屬、飛機些繞軸；非金屬鐮刀柄；家具用非金屬部件；非金屬桶；手工具的非

金屬手柄；非金屬工具柄；非金屬螺絲；非金屬鉚釘；非金屬釘；非金屬螺栓；木箱或塑料箱；

非金屬杆。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127600 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/06

[730] 申請人 Requerente : Positec Germany GmbH

 地址 Endereço : Konrad-Adenauer-Ufer 37, 50668 Köln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；工作服；襯衫；帽子（頭戴）；帽；內衣；外套；手套（服裝）；圍巾；背心；上衣；防水服；運

動衫；制服；靴；鞋（腳上的穿著物）；鞋；T恤衫；釣魚背心；駕駛員服裝；騎自行車服裝；上述

貨物的同類零件和配件。  

[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“設備”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/128537 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/04

[730] 申請人 Requerente : APERITIVOS MEDINA 3, S.L.

 地址 Endereço : C/. Puerto Linera, 1. Pol. Ind. nº 6, 28935 Móstoles (MADRID) SPAIN

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Frutos de casca rija comestíveis; misturas de frutos secos; frutos de casca rija aromatiza-

dos; frutos de casca rija cozidos; frutos de casca rija caramelados; frutos de casca rija em 

conserva; frutos secos temperados; noz moída; frutos de casca rija descascados; frutos olea-

ginosos preparados; frutos de casca rija processados; frutos secos salgados; frutos de casca 

rija temperados; frutos secos torrados; aperitivos de frutas cristalizadas; snacks à base de 

frutas; aperitivos (snacks) à base de batata; batatas fritas sob a forma de aperitivos; snacks 

à base de frutos secos; snacks à base de frutos de casca rija; conservas, picles; frutos secos 

descascados.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2017/04/06 16556698 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/128538 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/04

[730] 申請人 Requerente : APERITIVOS MEDINA 3, S.L.

 地址 Endereço : C/. Puerto Linera, 1. Pol. Ind. nº 6, 28935 Móstoles (MADRID) SPAIN

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Confeitaria à base de frutos secos; misturas alimentares constituídas por flocos de cereais 

e frutos secos; frutos secos cobertos de chocolate; snacks à base de arroz; snacks à base de 

cereais; aperitivos feitos de milho; aperitivos feitos de trigo; aperitivos de sésamo; snacks à 

base de cereais; snacks de pão estaladiço; aperitivos sob a forma de bolacha de arroz; ape-

ritivos de tortilha mexicana; aperitivos feitos de trigo integral; aperitivos feitos com farinha 

de batata; aperitivos à base de confeitarias; aperitivos constituídos predominantemente por 

pão; aperitivos salgados à base de farinha; rolinhos de queijo tufado [aperitivos]; bolas de 

queijo tufado [snacks de milho]; rolinhos de queijo tufado [aperitivos]; doces (guloseimas), 
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barras de chocolate e pastilhas elásticas; doces sem açúcar; confeitaria salgada à base de 

licor de alcaçuz e cloreto de amônia [salmiakki]; chupa-chupas; chocolates.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2017/04/06 16556698 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/128539 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/04

[730] 申請人 Requerente : APERITIVOS MEDINA 3, S.L.

 地址 Endereço : C/. Puerto Linera, 1. Pol. Ind. nº 6, 28935 Móstoles (MADRID) SPAIN

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Frutos de casca rija comestíveis; misturas de frutos secos; frutos de casca rija aromatiza-

dos; frutos de casca rija cozidos; frutos de casca rija caramelados; frutos de casca rija em 

conserva; frutos secos temperados; noz moída; frutos de casca rija descascados; frutos olea-

ginosos preparados; frutos de casca rija processados; frutos secos salgados; frutos de casca 

rija temperados; frutos secos torrados; aperitivos de frutas cristalizadas; snacks à base de 

frutas; aperitivos (snacks) à base de batata; batatas fritas sob a forma de aperitivos; snacks 

à base de frutos secos; snacks à base de frutos de casca rija; conservas, picles; frutos secos 

descascados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco e azul.

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

2017/04/06 16556656 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/128540 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/04

[730] 申請人 Requerente : APERITIVOS MEDINA 3, S.L.

 地址 Endereço : C/. Puerto Linera, 1. Pol. Ind. nº 6, 28935 Móstoles (MADRID) SPAIN

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Confeitaria à base de frutos secos; misturas alimentares constituídas por flocos de cereais 

e frutos secos; frutos secos cobertos de chocolate; snacks à base de arroz; snacks à base de 

cereais; aperitivos feitos de milho; aperitivos feitos de trigo; aperitivos de sésamo; snacks à 

base de cereais; snacks de pão estaladiço; aperitivos sob a forma de bolacha de arroz; ape-

ritivos de tortilha mexicana; aperitivos feitos de trigo integral; aperitivos feitos com farinha 

de batata; aperitivos à base de confeitarias; aperitivos constituídos predominantemente por 
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pão; aperitivos salgados à base de farinha; rolinhos de queijo tufado [aperitivos]; bolas de 

queijo tufado [snacks de milho]; rolinhos de queijo tufado [aperitivos]; doces (guloseimas), 

barras de chocolate e pastilhas elásticas; doces sem açúcar; confeitaria salgada à base de 

licor de alcaçuz e cloreto de amônia [salmiakki]; chupa-chupas; chocolates.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco e azul.

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

2017/04/06 16556656 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/128928 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : River Light V, L.P.

 地址 Endereço : 11 West 19th Street, 7th Floor, New York, N.Y. 10011, U.S.A.

 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 : Calçado.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/21 87/420,751 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/129133 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

 地址 Endereço : 5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos sob a forma de análise e diagnóstico médicos; serviços de análise e de 

elaboração de relatórios genéticos para fins médicos; serviços de sequenciação e análise 

de ácidos nucleicos para fins médicos; serviços de sequenciação e análise de genomas para 

fins médicos; rastreio de adn para fins médicos; fornecimento de informações no domínio 

da sequenciação de adn e da genómica para fins médicos; consultadoria nos domínios da 

medicina, da saúde e dos produtos farmacêuticos; testes médicos para fins de diagnóstico 

no domínio do cancro humano; serviços de testes de adn e de ácidos polinucleicos para ser-

viços de diagnóstico médico; realização de testes médicos para diagnóstico de doenças.
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/12 87/448,162 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/129134 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

 地址 Endereço : 5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos sob a forma de análise e diagnóstico médicos; serviços de análise e de 

elaboração de relatórios genéticos para fins médicos; serviços de sequenciação e análise 

de ácidos nucleicos para fins médicos; serviços de sequenciação e análise de genomas para 

fins médicos; rastreio de adn para fins médicos; fornecimento de informações no domínio 

da sequenciação de adn e da genómica para fins médicos; consultadoria nos domínios da 

medicina, da saúde e dos produtos farmacêuticos; testes médicos para fins de diagnóstico 

no domínio do cancro humano; serviços de testes de adn e de ácidos polinucleicos para ser-

viços de diagnóstico médico; realização de testes médicos para diagnóstico de doenças.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/12 87/448,184 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/129247 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : PLR IP Holdings, LLC

 地址 Endereço : 4350 Baker Road, Minnetonka, Minnesota 55343, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Digitalizadores (scanners) tridimensionais; câmaras; câmaras analógicas; câmaras de segu-

rança domésticas; câmaras de visão traseira para veículos; câmaras para painéis de bordo; 

câmaras web; câmaras de vídeo; câmaras digitais; câmaras subaquáticas; aparelhos fotográ-

ficos descartáveis; sacos e estojos para câmaras e equipamento fotográfico; projectores di-

gitais; controlos remotos, bases para tripés, bases para projectores e câmaras; ecrãs de pro-

jecção digitais; visores fotográficos; flashes de câmara; filtros fotográficos e para câmaras; 

medidores de exposição fotográfica; aparelhos fotográficos, especificamente suportes para 

rolos fotográficos; dispositivos de montagem para equipamentos fotográficos; lentes foto-

gráficas; reflectores para fotografia; pinos e molas de alinhamento de máquinas fotográficas 
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especialmente concebidos para equipamentos fotográficos; dispositivos de visualização, 

nomeadamente aparelhos de visualização de fotografias digitais, aparelhos de visualização 

de fotografias digitais em 3D, aparelhos de visualização de fotografias digitais subaquá-

ticas, aparelhos de visualização de fotografias digitais subaquáticas em 3D, monitores de 

LCD subaquáticos, invólucros para utilização subaquática de monitores de LCD e invólu-

cros para utilização subaquática de leitores de vídeo; flashes [para fotografia]; equipamento 

para câmaras, especificamente, lanternas, difusores de flash; disparadores de flash, tampas 

de lentes, filtros de lentes, obturadores e disparadores para máquinas fotográficas e luzes 

para fotografia; molduras digitais; telefones; smartphones; telefones celulares; telefones 

celulares; estojos para telemóveis e telefones celulares; correias para telemóveis e telefones 

celulares; bases concebidas para telemóveis e telefones celulares; protetores de ecrã desti-

nados a fornecer sombra e privacidade, especialmente concebidos para dispositivos eletró-

nicos, especificamente telemóveis, leitores de música portáteis, assistentes pessoais digitais 

e computadores; capas para telemóveis e telefones celulares; cabos auxiliares para tele-

móveis e telefones celulares; carregadores de baterias de telefones celulares e telemóveis; 

cartuchos de limpeza para máquinas de fotocópia e impressoras de computador; peças de 

substituição para scanners, especificamente rolos de seleção, rolos de separação, rolos de 

travagem e conjuntos de almofadas; canetas capacitivas para dispositivos dotados de ecrã 

tátil; baterias e carregadores de baterias; braçadeiras especialmente concebidas para dispo-

sitivos eletrónicos de uso pessoal, especificamente telemóveis e leitores multimédia; apare-

lhos de televisão; leitores multimédia, especificamente MP3, leitores MP4, leitores de DVD 

e CD; suportes de armazenamento digitais virgens, cartões de circuitos integrados [smart 

cards], cartões de memória, discos de computador; altifalantes; componentes eletrónicos de 

áudio, especificamente sistemas de som envolvente; set top boxes; auriculares; auriculares; 

auriculares; aparelhos de visualização de vídeo para fixação à cabeça; equipamentos de áu-

dio para veículos, especificamente, altifalantes para sistemas de som de automóveis; estojos 

para sintonizadores de som; estojos para recetores de áudio; armações para amplificadores; 

estojos para leitores de fitas; estojos para discos compactos e leitores de discos compac-

tos; estojos para controladores e leitores de MP3; caixas para altifalantes; protecções para 

microfones; estojos para fitas de áudio; estojos para cabos de equipamentos de eletrónica 

de consumo; bolsas e estojos de transporte para computadores; cabos para transmissão de 

sinais eléctricos e ópticos; cabos eletrónicos; cabos de alimentação; cabos de alimentação; 

conectores elétricos; adaptadores de corrente; conversores e inversores de potência; trans-

missores de controlo remoto para dispositivos controlados por rádio; cabos, sintonizadores, 

auscultadores, recetores e amplificadores estereofónicos; ratos para computador; aparelhos 

de rádio; rádios com relógios incorporados; aparelhos de rádio que fornecem informações 

meteorológicas; estações de acoplamento eletrónicas; suportes concebidos para apare-

lhos estereofónicos e colunas de som; estações de acoplamento informáticas e eletrónicas; 

teclados multifunções; filtros para ecrãs de computador; filtros acústicos de pano para 

aparelhos de rádio; scanners de imagem; impressoras de fotografias; impressores de docu-

mentos; leitores de livros eletrónicos; computadores; projetores multimédia; monoculares; 

binóculos; telescópios; microscópios; periscópios; visualizadores estereoscópicos e óculos 

estereoscópicos 3D enquanto parte de um jogo eletrónico ou de outro sistema; óculos de 

visão noturna; óculos de proteção para jogos eletrónicos e óculos para realidade virtual; 

auscultadores audiovisuais destinados a jogos de vídeo, auscultadores de realidade virtual; 

relógios inteligentes; dispositivos de uso corporal para registo de atividade física; disposi-

tivos de comunicações portáteis sob a forma de relógios de pulso; computadores para usar 

no corpo; software descarregável para modificação do aspeto de fotografias e transmissão 

das mesmas; aplicações de software informático descarregáveis; câmaras para desporto; 

computadores “tablet”; equipamento para leitura de cartões.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129471 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 香港天潤煙草集團有限公司

   HONG KONG TIAN RUN TOBACCO GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街1-15號盈業大廈8樓19A室

   Flat/Rm 19A 8/F Profit Industrial Bldg 1-15 Kwai Fung Crescent Kwai Chung NT, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；雪茄煙；非醫用含煙草代用品的香煙；香煙；煙用藥草；電子香煙；香煙盒；煙灰缸；煙

罐；火柴；打火機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129941 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/09

[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 : 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.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/10 174360400 法國 França

[210] 編號 N.º : N/129942 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/09

[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 : 9
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controle (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, ajustamento ou controle da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, 

a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; discos compactos (CDs), DVD e outros suportes de registo numérico; mecanis-

mos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equi-

pamentos para o processamento de dados, computadores; software; tabletes electrónicas; 

“smartphones”; leitores electrónicos; periféricos de computadores; extintores; detectores; 

fatos, luvas e máscaras de mergulho; vestuário de protecção; óculos de sol; óculos correcto-

res da visão; óculos estéticos; óculos 3D; capacetes de realidade virtual; óculos de protec-

ção, máscaras e óculos para a prática de actividades desportivas; lentes de contacto; estojos 

para lentes e para lentes de contacto; lupas; binóculos; lentes anti-reflexo e viseiras anti-en-

candeantes; armações para óculos correctores da visão e para óculos de sol; armações para 

máscaras; lentes para óculos; cordões e correntes para óculos e para óculos de sol; estojos 

para óculos, para óculos de sol e para óculos desportivos; estojos para máscaras; caixas, es-

tojos, sacos de protecção, sacos de transporte para telemóveis, tabletes, computadores 

e/ou outros dispositivos electrónicos; acessórios para telemóveis, tabletes, computadores 

e/ou outros dispositivos electrónicos, nomeadamente capas, auscultadores, fones áudio, 

“kits” de mãos livres, baterias, carregadores; carregadores de veículos, colunas de som, 

amplificadores de som, altifalantes, microfones, canetas de computador, cameras, máquinas 

fotográficas, alarmes, terminais de conexão sem fios, ratos, teclados, impressoras; cartões 

de memória ou de microprocessador; braceletes de relógios de pulso para comunicação de 

dados com smartphones; relógios de pulso inteligentes.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/10 174360400 法國 França

[210] 編號 N.º : N/129943 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/09

[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 : Artigos de relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios de pulso; braceletes de reló-

gios de pulso; maquinismos de relojoaria;  cronómetros; mostradores (relojoaria); correntes 

de relógios de pulso, vidros de relógios de pulso; caixas e estojos para relojoaria; relógios e 

pêndulos; metais preciosos em bruto ou semi-trabalhados; caixas e estojos para bijutaria; 

artigos de joalharia, artigos de bijutaria, pulseiras, pregadeiras (bijutaria), fios (bijutaria), 

berloques (bijutaria), jóias esmaltadas, brincos; ornamentos para chapéus (bijutaria), alfi-

netes (bijutaria), medalhas, colares, anéis (bijutaria); alfinetes de gravata, alfinetes orna-

mentais, joalharia “strass”, caixas em metais preciosos; guarda-jóias; porta-chaves.
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/10 174360400 法國 França

[210] 編號 N.º : N/129944 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/09

[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 : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos feitos destes materiais não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais; baús e malas; chapéus de chuva e chapéus de sol; bengalas; chicotes e 

selaria; malas de mão; malas de pôr ao ombro; bolsas (malas de mão para a noite); malas de 

viagem, mochilas; bolsas (sacos); sacos para compras, sacos desportivos; sacos para vestuá-

rio; sacos de praia; sacolas e malas escolares; mochilas escolares; cintas e correias de couro; 

pastas e porta documentos em couro; mochilas em couro ou em imitações de couro; sacos 

e malas com rodas; sacos em couro para embalagem; sacos ou carteiras (envelopes, bolsas) 

em couro para embalagem; sacos-capas para vestuário (para viagem); carteiras de bolso 

e porta-moedas (nomeadamente em couro); estojos para chaves em couro; porta-cheques 

em couro; porta-cartas (marroquinaria); porta-cartões; carteiras para a carta de condução 

em couro; carteiras e expositores em couro para cartões de visita; caixas e malas em couro; 

caixas em couro ou imitação de couro; mochilas; cofres de viagem; estojos para artigos de 

toilette ditos “vanity cases”; estojos de toilette (vazios) e estojos para cosméticos (vendi-

dos vazios); estojos de viagem (marroquinaria); redes ou sacos de compras; peles (peles de 

animais); revestimentos de móveis em couro; estofos em couro para móveis; arreios para 

animais; equipamentos para equitação (artigos de selaria; coberturas para cavalos; capas 

de sela para cavalos); trelas e coleiras para animais; vestuário para animais; chicotes; sacos 

de transporte para animais.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/10 174360400 法國 França

[210] 編號 N.º : N/129945 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/09

[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 
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[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/10 174360400 法國 França

[210] 編號 N.º : N/130055 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/13

[730] 申請人 Requerente : 陳永聲

   CHAN WENG SENG

 地址 Endereço : 澳門劏狗環巷10號慶運大廈地下G座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售寄賣，網絡銷售平台，電子商貿，物流服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130056 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/13

[730] 申請人 Requerente : 陳永聲

   CHAN WENG SENG

 地址 Endereço : 澳門劏狗環巷10號慶運大廈地下G座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 貨物運輸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/130684 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/11/27

[730] 申請人 Requerente : SMB

 地址 Endereço : rue Maurapans - Zac de Valentin, 25000 Besançon, France
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 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶首飾，寶石，鐘錶和計時儀器，鬧鐘，掛鐘，錶帶，計時器（手錶），手錶用匣子或盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131064 [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 : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; unidades manuais para jogos electrónicos; jogos de computador eléc-

trico, excepto os adaptados para uso com receptores de televisão; aparelhos de diversão 

eléctricos e electrónicos (automático, moeda/contador livre); jogos de vídeo excepto os 

adaptados para uso com receptores de televisão; aparelhos de jogos de computador excepto 

os operados a moedas ou os adaptados para uso com receptores de televisão; vídeo de saída 

de brinquedos e jogos; jogos de computador interactivos de brinquedos e jogos; máquinas 

de vídeo independentes de jogos que incorporam um meio de exibição; aparelhos de jogos 

de computador, aparelhos electrónicos de jogo e aparelhos de jogos de vídeo, não incluí-

dos noutras classes; consolas de jogo; películas protectoras adaptados para monitores para 

jogos portáteis; programas de jogos de computador, jogos portáteis com monitor de cristal 

líquido; comandos para consolas de jogos;  cavalos de baloiçar; máquinas de pinball; jogos 

para máquinas de pinball (brinquedos); brinquedos musicais, jogos e brinquedos; brinque-

do aparelho de áudio; caixas musicais de brinquedos; instrumentos musicais, de brinquedo; 

brinquedo gira-discos para tocar músicas e cassetes; brinquedos operados as pilhas; brin-

quedos electrónicos; brinquedos operados electronicamente; computadores de brinquedo 

(não funciona); telefone móveis de brinquedo (não funciona).

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/02 72626 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/131086 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/04

[730] 申請人 Requerente : Showtime Networks Inc.

 地址 Endereço : 1633 Broadway, New York, New York 10019, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : DVD pré-gravados e arquivos e gravações de áudio, visual e audiovisual descarregável, 

que apresentam entretenimento multimídia e programas e conteúdos e software de aplica-

ção de computador para televisão interativa, para entrega de conteúdos e informações de 

transmissão televisiva em tempo real e para jogos e / ou questionários interativos; software 

de aplicação de computador, para distribuição, e para a utilização por espectadores de um 

canal de televisão digital para visualização e compra de bens e serviços; hardware infor-

mático; periféricos de computadores; software informático para programação de televisão 

personalizada e interativa e os manuais de acompanhamento distribuídos em conjunto com 

este; software informático para uso na geração, exibição e manipulação de mídia visual, 

imagens gráficas, fotografias, ilustrações, animações digitais, videoclipes, filmagens e da-

dos de áudio, mídia digital, nomeadamente discos de video digital, discos versáteis digitais, 

gravações de áudio e video descarregável, DVDS e discos digitais de alta definição que 

apresentam series de televisão e filmes nos campos do drama, ação, comédia, realidade, 

aventura, fornecidos através de um service de vídeo a pedido.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131087 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/04

[730] 申請人 Requerente : Showtime Networks Inc.

 地址 Endereço : 1633 Broadway, New York, New York 10019, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de transmissão de televisão por 

cabo, de rádio por cabo e de satélite; serviços de radiodifusão, nomeadamente, áudio, rádio 

por cabo, televisão por cabo, rádio, televisão por assinatura, transmissão de televisão e de 

vídeo; serviços de transmissão na web; transmissão de áudio e vídeo digital e eletrónico, 

vídeo, gráficos, textos, sinais, mensagens, notícias, dados e informações através de redes 

informáticas globais, dispositivos de comunicação eletrónicos e digitais portáteis e sem fio; 

serviços de radiodifusão televisiva; transmissão de programas de entretenimento e de des-

porto; transmissão de áudio e vídeo através da internet apresentando programas de tele-

visão; serviços de radiodifusão, nomeadamente, transmissão eletrónica e interativa digital 

descarregável de áudio, voz, dados, imagens, vídeos, gráficos, em particular, fotografias, 

textos processados por mídias de televisão, cabo, satélite e banda larga; serviços de comu-

nicação; transmissão de áudio e vídeo através da internet com clipes de vídeo; serviços de 

comunicação; transmissão eletrónica e interativa de transmissão digital de áudio, voz, da-

dos, imagens, vídeo, gráficos, em particular, fotografias, texto através da internet; serviços 

de comunicação; transmissão eletrónica e interativa de transmissão digital de áudio, voz, 

dados, imagens, vídeos, gráficos, em particular, fotografias, texto através de dispositivos de 

comunicação portáteis e sem fio, incluindo telemóveis, computadores tablet e computado-

res portáteis e rede de telemóveis; serviços de comunicação.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131088 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/04

[730] 申請人 Requerente : Showtime Networks Inc.

 地址 Endereço : 1633 Broadway, New York, New York 10019, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento sob a forma da produção e distribuição de filmes, comédias, 

musicais, séries de televisão reais e dramáticas, documentários; que apresentam programas 

e conteúdos de entretenimento, nomeadamente programas de televisão, filmes, clipes, grá-

ficos e informações nos campos da comédia, drama, ação, variedade, aventura, desporto, 

musicais, eventos atuais e notícias de entretenimento e documentários através dos mídias 

da televisão, cabo, satélite, banda larga e através da internet, redes de comunicações ele-

trónicas, redes informáticas e redes de comunicações sem fio, em particular telemóveis, 

computadores tablet e computadores portáteis e redes de telemóveis; serviços de entrete-

nimento, nomeadamente fornecimento de uso temporário de jogos interativos não-descar-

regáveis; apresentando um site com apresentações fotográficas informativas, de áudio e de 

vídeo informativas, não descarregáveis no campo do entretenimento e atividades intera-

tivas no ecrã em tempo real para telespectadores, em particular a realização de pesquisas 

geradas pelos utilizadores, integração com outros sites de redes sociais e sites, vídeos, fotos 

e factos de celebridades; serviços de entretenimento interativo, oferecendo programação 

de televisão personalizada; apresentando um guia em linha e no ecrã para programação de 

televisão personalizada e interativa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131089 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/04

[730] 申請人 Requerente : Showtime Networks Inc.

 地址 Endereço : 1633 Broadway, New York, New York 10019, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de um site contendo tecnologia que permite aos utilizadores aceder a servi-

ços de assinatura com base na web com software não-descarregável para aceder, descarre-

gar, selecionar e visualizar filmes e programas de televisão; serviços informáticos, nomea-

damente fornecimento de um site interativo contendo tecnologia que permite aos utilizado-

res aceder a uma base de dados de séries de televisão, filmes, personalidades, visualizações, 

trailers, notícias e outras informações relacionadas; fornecimento de um site contendo um 

mecanismo de procura de shows e episódios de séries de entretenimento; criando índices 

de informação em linha destinados a terceiros através de uma rede de computadores global 

e através de dispositivos de comunicação móvel.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131140 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/05

[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; telefones inteligen-

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

e conteúdo multimédia; aparelhos de comunicação para redes; dispositivos electrónicos 

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

mazenamento de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; disposi-

tivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à internet para enviar, 

receber e armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

relógios inteligentes; domótica (home automation hubs); software informático para insta-

lação, configuração, operação ou controle de computadores, dispositivos móveis, telefones 

móveis, hardware de computador utilizável, periféricos de computador, e leitores de áudio 

e vídeo; software de jogos de computador; software de telefone para recuperação de infor-

mação; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; software informático para 

gerir informações pessoais; software de reconhecimento de voz; software de conversão de 

voz em texto; aplicações activadas por voz; software informático usado para processar co-

mandos de voz, e criar respostas áudio para comandos de voz; software informático para 

ditados; software informático para marcar consultas, lembretes e eventos em calendários 

electrónicos; software informático para armazenamento, organização e acesso a números 

de telefone, endereços, e outras informações de contacto pessoal; software informático 

para o posicionamento global e provisão de direcções de viagem; software informático que 

permita o uso sem mãos de dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos digitais 

vestíveis, e outros electrónicos de consumo através de reconhecimento de voz; software in-

formático para fazer arranjo de viagens; software informático para fazer reservas em hotéis 

e restaurantes; microfones; codificadores/descodificadores (set-top boxes); aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores e gra-

vadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésti-

cos, domótica (home automation hubs), e sistemas de entretenimento; software informático 

para viagens e turismo, planeamento de viagens, à navegação, planeamento de itinerários 

de viagens, informações geográficas e sobre destinos, transportes e trânsito, instruções so-

bre a condução e passeios, a elaboração de mapas personalizados, informações de mapas 

de ruas, visualizações de mapas electrónicos e informações sobre destinos; software infor-

mático para criar, preparar, distribuir, descarregar, transmitir, receber, reproduzir, editar, 

extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar e organizar textos, dados, gráficos, 

imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, publicações electrónicas e jogos elec-

trónicos; software informático para gravar, organizar, transmitir, manipular, e rever textos, 

dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos electrónicos relacionados com compu-

tadores, televisões, codificadores/descodificadores de televisão (set-top boxes), leitores de 

áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, telefones e dispositivos electrónicos digitais 

portáteis; software informático que permite aos utilizadores programar e distribuir texto, 

dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros conteúdos multimédia através de redes de 

comunicação globais e outras redes informáticas, electrónicas de comunicações; software 

informático para identificar, localizar, agrupar, distribuir e gerir dados e ligações entre ser-

vidores informáticos e utilizadores ligados a redes de comunicação globais e a outras redes 

informáticas, electrónicas e de comunicações.
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[540] 商標 Marca : 

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

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

2017/06/05 87/476,004 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/131141 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/05

[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 : Software informático usado no desenvolvimento de outros softwares de aplicações; soft-

ware para o desenvolvimento de programas informáticos.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2017/06/06 87/477,932 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/131142 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/05

[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 : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de software de computadores; serviços de consultadoria de 

software de computador; serviços de suporte na natureza de serviços de consultoria para 

desenvolvimento de sistemas informáticos; base de dados e aplicações; fornecimento de in-

formações de software informático on-line.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, roxo, rosa, azul e verde.

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

2017/06/06 87/477,932 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/131339 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/07

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores, dispositivos periféricos de computador, terminais de computador; hard-

ware de computador; máquinas de jogos de computador, microprocessadores, placas de 

memória, monitores, visores, teclados, cabos, modems, impressoras, discos rígidos, adap-

tadores, placas de adaptação, conectores e programas de controlo; equipamento para ar-

mazenamento de dados; discos rígidos; unidades de armazenamento do disco rígido em 

miniatura; VCDs, CD-ROMs e DVDs; suportes de armazenamento em branco; suportes 

de dados magnéticos; chips, discos e fitas de rolamento ou para gravação de programas de 

computador e software; memória RAM, memória ROM; dispositivos SSD; tapetes de rato; 

telefones; máquinas de telefax, atendedores de chamadas; máquinas fotográficas, câmaras 

de vídeo; baterias; baterias recarregáveis; carregadores; carregadores para baterias eléc-

tricas; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; computadores de mão, 

computadores tablet, assistentes digitais pessoais, agendas electrónicas, blocos de notas 

electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados com 

ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software asso-

ciado; dispositivos electrónicos digitais de mão e móveis para o envio e recepção de chama-

das telefónicas, faxes, correio electrónico, e outros dados digitais; dispositivos electrónicos 

digitais portáteis e o software associado; unidades electrónicas de mão para recepção sem 

fio, armazenamento e/ou transmissão de dados e mensagens, e dispositivos electrónicos 

que permitem o utilizador monitorizar ou gerir informações pessoais; equipamentos e ins-

trumentos de comunicação electrónicos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; 

software e hardware de telefone para recuperação de informação; unidades electrónicas de 

mão para recepção, dispositivos de sistema de posicionamento global (GPS); telefones, te-

lemóvies, videofones; peças e acessórios para telemóveis; equipamento de reconhecimento 

de voz; gravadores de voz digitais; dispositivos de comunicação sem fios para transmissão 

de voz, dados ou imagem; auriculares, auscultadores; altifalantes de áudio; equipamento de 

gravação e reprodução de som, amplificadores, fonógrafos eléctricos, gira-discos, equipa-

mento de som de alta-fidelidade, equipamento de gravação e reprodução de fita magnética, 

microfones; leitores e gravadores de vídeo e som digitais; leitores e gravadores de cassetes 

áudio, leitores e gravadores de cassetes de vídeo, leitores e gravadores de CD, leitores e 

gravadores de DVD, leitores e gravadores de cassete de gravação digital (DAT); rádios; 

transmissores e receptores de rádio; mesa de mistura digital, de vídeo e de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; software de computador; jogos de computador e electrónicos; 

software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, transmitir, receber, re-

produzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar e organizar textos, 

gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdo multimédia, e publicações electrónicas; sistemas 

de operação de computadores, programas informáticos de sincronização de dados, soft-

ware para o desenvolvimento de programas informáticos; software informático para gerir 

informações pessoais; software de gestão de base de dados; software de sincronização de 
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base de dados; software de reconhecimento de caracteres; software de reconhecimento 

de voz; software de conversão de voz em texto; aplicações activadas por voz; software de 

gestão de telefonia; software de correio electrónico e mensagens; software de telemóvel; 

software de computador para o acesso, navegação e pesquisa de base de dados on-line; 

software de computador para o redireccionamento de mensagens, correio electrónico, e/ou 

outros dados para um ou mais dispositivos electrónicos portáteis de um armazenamento de 

dados em, ou associado a, um computador pessoal ou um servidor; software de computa-

dor para a sincronização de dados entre uma estação ou dispositivo remoto e um posto ou 

dispositivo fixo ou remoto; publicações electrónicas descarregáveis; tipos de letra, família 

tipográfica, modelos de tipo e símbolos em forma de dados gravados; relógios inteligentes; 

rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de medição); ócu-

los inteligentes; domótica (home automation hubs); alarmes, sensor de alarmes e sistemas 

de monitorização de alarmes; sistemas de segurança e de vigilância residencial; detectores 

de fumo e monóxido de carbono; dispositivos e sistemas de termóstatos, monitores, e con-

troles para ares condicionados, aquecimento, e ventilação; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; aparelhos de controlo remoto para abrir e fechar portas 

de garagens; aparelhos de controlo remoto e abridores; aparelhos de controlo remoto para 

cortinas, cortinados, persianas e janelas; controles de iluminação; tomadas elétricas; in-

terruptores eléctricos e electrónicos; componentes, peças e acessórios (todos electrónicos) 

para veículos terrestes, bicicletas, motociclos e motocicletas; máquinas para ditar; periféri-

cos de computador utilizáveis; hardware de computador utilizável; periféricos para dispo-

sitivos móveis; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso 

à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; leitores de média (media players), altifalantes, aparelhos de telefone, 

dispositivos de telecomunicações, e computadores para uso em automóveis; instrumentos 

e dispositivos de navegação; televisores; receptores de televisão; monitores de televisão; 

boxes de sintonização; aparelhos de controlo remoto; hardware para computadores, pe-

riféricos para computadores, dispositivos electrónicos digitais portáteis e dispositivos de 

controle remote para controlar operações em televisões, monitores de vídeo, codificadores/ 

/descodificadores (set-top boxes), gravadores de áudio, vídeo e leitores multimédia, leitores 

de jogos, sistemas de entretenimento, sistemas teatrais domésticos, domótica (home auto-

mation hubs), e dispositivos electrónicos de exibição e de consumo; software informático, 

periféricos de computador, dispositivos electrónicos digitais portáteis, e dispositivo de con-

trole remoto pra controlar aplicações de software e para pesquisa, manipulação, controle, 

armazenagem, exibição, leitura, e gravação de áudio, vídeo, e conteúdo multimédia, jogos, 

software de aplicativos, software de aplicativos para mercados comerciais, e listagens de 

programas e guias; equipamento informático para utilização com todos os produtos atrás 

referidos; aparelhos electrónicos com funções multimédia para utilização com todos os 

produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções interactivas para utilização 

com todos os produtos atrás referidos; acessórios, partes, componentes e aparelhos para 

testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas e estojos adaptados ou configurados 

para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, roxo, rosa, azul e verde.
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2017/06/09 72671 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/131362 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[730] 申請人 Requerente : 香港天潤煙草集團有限公司

   HONG KONG TIAN RUN TOBACCO GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街1-15號盈業大廈8樓19A室

   Flat/Rm 19A 8/F Profit Industrial Bldg 1-15 Kwai Fung Crescent Kwai Chung NT, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；雪茄煙；非醫用含煙草代用品的香煙；香煙；煙用藥草；電子香煙；香煙盒；煙灰缸；煙

罐；火柴；打火機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131446 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/11

[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 : Software informático usado no desenvolvimento de outros softwares de aplicações; soft-

ware para o desenvolvimento de programas informáticos.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2017/11/17 87/689,933 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/131526 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/12

[730] 申請人 Requerente : 集美（深圳）商业有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；快餐館；旅館預訂；咖啡館；餐廳；自助餐廳；茶館；會議

室出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131585 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/13

[730] 申請人 Requerente : Jade Cooper

 地址 Endereço : Unit 8 Cotswold Business Village, Moreton-In-Marsh, Gloucestershire, GL56 0JQ, 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 : Chapéus-de-chuva; carteiras, bolsas; sacos; sacos de mão, sacos para ginásio, sacos a tira-

colo, mochilas com duas alças; agasalhos para cães; coleiras e trelas para cães; artigos de 

vestuário para animais; cobertores e tapetes para animais; arreios para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131586 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/13

[730] 申請人 Requerente : Jade Cooper

 地址 Endereço : Unit 8 Cotswold Business Village, Moreton-In-Marsh, Gloucestershire, GL56 0JQ, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Camas para animais; cestos para cães.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131587 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/13

[730] 申請人 Requerente : Jade Cooper

 地址 Endereço : Unit 8 Cotswold Business Village, Moreton-In-Marsh, Gloucestershire, GL56 0JQ, 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 : Artigos de vestuário; casacos curtos; blazers; gabardinas; coletes; camisolões de lã; cami-

sas; blusas; tops; roupa interior; peúgas; polainas de lã; meias de malha; collants; calças; 

saias; calções; capas; ponchos; agasalhos; xailes; mantas; capotes; lenços de pescoço e cabe-

ça; luvas; cintos; t-shirts; camisolas pólo; camisolas de treino; camisolas de treino com ca-

pucho; calças de fato de treino; artigos de vestuário para vestuário de desporto e vestuário 

de lazer; artigos de vestuário para uso equestres; artigos de vestuário para caça; calçado; 

chapelaria; chapéus; bonés.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131589 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/13

[730] 申請人 Requerente : Lucas Bols Amsterdam B.V.

 地址 Endereço : Paulus Potterstraat 14, 1071 CZ Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131678 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/15

[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 : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, amarelo, laranja, vermelho, roxo e azul.

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

2017/06/15 72703 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/131716 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : BMM International, LLC

 地址 Endereço : 815 Pilot Road, Suite G, Las Vegas, Nevada, U.S.A. 89119

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de teste e certificação, nomeadamente, serviços de teste e certificação para dis-

positivos de jogos e de lotarias eletrónicas, jogos de apostas, lotarias e sistemas de aposta 

mútuas (parimutual) e equipamentos associados.

[540] 商標 Marca : 



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4931

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

2017/06/22 87/501,531 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/131728 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : RETAIL ROYALTY COMPANY

 地址 Endereço : 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, EUA

 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 : Sacolas, mochilas, sacos de livros, sacos de ginástica, sacos de viagem, sacos de mensageiro, 

bolsas de mão, bolsas clutch, bolsas, carteiras, sacos de atletismo, sacos de pano, guarda-

-chuvas e porta chaves de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131729 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : RETAIL ROYALTY COMPANY

 地址 Endereço : 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente, camisas, t-shirts, tops, camisas de lã, jeans, calças, vestidos, 

saias, calções, calças, perneiras, calças de treino, malhas, roupa para exploração, casacos, 

jaquetas, parkas, anoraques, coletes, luvas, meias, camisolas de malha, pijamas, cintos, 

casacos blazer, vestuário de sala, roupa interior, calções boxer, vestuário de natação, cache-

cóis ; calçados; chapelaria, chapéus.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131730 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : Million Dollar Round Table

 地址 Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, Illinois 60068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de associação, nomeadamente promoção dos interesses de profissionais e consul-

tores de serviços financeiros e de seguros.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/131731 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : Million Dollar Round Table

 地址 Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, Illinois 60068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de associação, nomeadamente promoção dos interesses de profissionais e consul-

tores de serviços financeiros e de seguros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131732 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : Million Dollar Round Table

 地址 Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, Illinois 60068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de associação, nomeadamente promoção dos interesses de profissionais e consul-

tores de serviços financeiros e de seguros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131733 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : Million Dollar Round Table

 地址 Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, Illinois 60068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais, profissionais e informativos relacionados a consultores de serviços 

financeiros de seguros e investimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131734 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : Million Dollar Round Table

 地址 Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, Illinois 60068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de associação, nomeadamente promoção dos interesses de profissionais e consul-

tores de serviços financeiros e de seguros.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131735 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/18

[730] 申請人 Requerente : Million Dollar Round Table

 地址 Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, Illinois 60068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais, profissionais e informativos relacionados a consultores de serviços 

financeiros de seguros e investimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131824 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : 中國鐵建股份有限公司

   CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區復興路40號東院

   No. 40 Fuxing Road, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 室內裝潢修理，加熱設備安裝和修理，醫療器械的安裝和修理，修鞋，磨刀，氣筒或泵的修理，陽

傘修理，人工造雪，娛樂體育設備的安裝和修理，運載工具清潔服務，保險庫的保養和修理，輪胎

翻新，火警器的安裝與修理，雨傘修理，樂器調音，維修電力線路，洗碗機出租，消毒，防盜報警

系統的安裝與修理，電話安裝和修理，藝術品修復，游泳池維護，排水泵出租，珠寶首飾修理，建

築，照相器材修理，防銹，傢俱保養，服裝翻新，電梯安裝和修理，樂器修復，碗碟乾燥機出租，手

工具修理，建築資訊，採礦，電腦硬體安裝、維護和修理，清除電子設備的干擾，鐘錶修理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，白色和黑色。 

[210] 編號 N.º : N/131825 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : 中國鐵建股份有限公司

   CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區復興路40號東院

   No. 40 Fuxing Road, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 馬車運輸，運載工具故障牽引服務，貨物貯存，潛水服出租，旅遊預訂，運輸，商品包裝，導航，

海上運輸，鐵路貨車車廂出租，輪椅出租，替他人發射衛星，包裹投遞，配電，操作運河水閘，

灌裝服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，白色和黑色。 

[210] 編號 N.º : N/131826 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/19

[730] 申請人 Requerente : 中國鐵建股份有限公司

   CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區復興路40號東院

   No. 40 Fuxing Road, 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 : 建築木材品質評估，生物學研究，氣象資訊，建築製圖，服裝設計，代替他人稱量貨物，地質

勘測，化學研究，材料測試，工業品外觀設計，地圖繪製服務，電腦系統設計，筆跡分析（筆跡

學），無形資產評估，工程繪圖，藝術品鑒定，平面美術設計，（人工降雨時）雲的催化。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，白色和黑色。 

[210] 編號 N.º : N/131988 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; tiaras, ornamentos para os cabelos 

em metais preciosos (joalharia); instrumentos horológicos e cronométricos; bijutaria e 

joalharia genuína; pedras preciosas; ornamentos (artigos de joalharia); colares; brincos; 

pulseiras; anéis (artigos de joalharia); broches; braceletes; amuletos (artigos de joalharia); 

pendentes; correntes em metais preciosos; medalhas; botões de punho; medalhões; cor-

rentes para chaves em metais preciosos; correntes para chaves com pequenos adornos de 

joalharia; artigos de joalharia em vidro, em pedras preciosas naturais ou artificiais, em 

plástico, comuns ou em metais preciosos para uso pessoal; caixas de bijuteria; relógios e 

relógios de parede e mesa e suas peças; relógios com funções de comunicação de redes sem 

fios; relógios com uma função memorizadora; estojos adaptados para relógios e relógios 

de parede e mesa; pedras preciosas naturais ou sintéticas de todos os tipos e para todos os 

fins; pedras preciosas, em particular pedras preciosas em vidro e artigos de joalharia em 

pedras preciosas com facetas de vidro.



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4935

[540] 商標 Marca : 

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

2017/11/27 2017-1018 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/131989 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho; serviços de vendas a retalho através da Internet; serviços de 

promoção comercial, informação e publicidade; serviços de promoção comercial, informa-

ção e publicidade através da internet; organização de exposições para fins comerciais ou 

de publicidade; promoção de vendas; disseminação de publicidade (folhetos, prospectos, 

materiais impressos, amostras); agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, excluindo o transporte dos mesmos, permitindo aos clientes uma conveniente 

apreciação e aquisição desses produtos; agregação, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, excluindo o transporte dos mesmos, permitindo aos consumidores 

examinar esses produtos num site da internet e comprá-los de forma conveniente; todos 

os serviços acima mencionados relacionados com anéis sendo jóias, amuletos sendo jóias, 

pendentes, correntes para chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes), relógios, 

relógios de mesa e parede, ornamentos de bijutaria, estatuetas, decorações festivas, artigos 

de decoração principalmente feitos de vidro, candelabros, peças de candelabros, aparelhos 

de iluminação, instrumentos de escrita, sacos, bolsas, carteiras, estojos para telemóveis, 

óculos de sol, artigos ópticos, óculos de sol e estojos para óculos, vidraça, taças de vidro, 

caixas de vidro, copos, talheres (sem ser facas, garfos e colheres), vasos, candelabros, es-

pelhos, molduras, produtos de perfumaria, cosméticos, dispositivos electrónicos vestíveis 

e dispositivos de uso corporal para registo de atividade física, vestuário, sapatos, artigos 

têxteis, mobiliário, canetas USB, memórias USB, dispositivos de armazenamento de dados 

compatíveis com USB, ponteiros para usar com ecrãs tácteis, alto-falantes e sistemas de 

alto-falante (em particular alto-falantes portáteis), sacos, estojos e capas especificamente 

concebidos para auscultadores, computadores, assistentes digitais e telemóveis; serviços de 

publicidade e promocionais relacionados com todos os artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/11/27 2017-1018 列支敦士登 Listenstaine
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[210] 編號 N.º : N/131995 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 汪作胜 

 地址 Endereço : 安徽省池州市東至縣鐵爐鄉新屋村新屋組49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 : 服裝，成品衣，嬰兒全套衣，游泳衣，防水服，鞋，帽，襪，圍巾，皮帶（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131996 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 汪作胜 

 地址 Endereço : 安徽省池州市東至縣鐵爐鄉新屋村新屋組49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 : 服裝，成品衣，嬰兒全套衣，游泳衣，防水服，鞋，帽，襪，圍巾，皮帶（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/131997 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 汪作胜 

 地址 Endereço : 安徽省池州市東至縣鐵爐鄉新屋村新屋組49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 : 服裝，成品衣，嬰兒全套衣，游泳衣，防水服，鞋，帽，襪，圍巾，皮帶（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132011 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 奧創動力傳動（深圳）有限公司

   Altra Industrial Motion (Shenzhen) Co. Ltd.

 地址 Endereço : 18 Huanzhen Road, Dabo Industry Zone, Bogang County, Shajing Town Baoan District, 

Shenzhen City, Guangdong Province 518104, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Uniões e componentes de transmissão de potência para máquinas, nomeadamente, em-

braiagens para máquinas, travões para máquinas, actuadores lineares para máquinas, mo-

tores redutores para máquinas e acoplamentos para máquinas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132012 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 奧創動力傳動（深圳）有限公司

   Altra Industrial Motion (Shenzhen) Co. Ltd.

 地址 Endereço : 18 Huanzhen Road, Dabo Industry Zone, Bogang County, Shajing Town Baoan District, 

Shenzhen City, Guangdong Province 518104, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Componentes de acoplamento e de transmissão de potência para veículos, nomeadamente 

embraiagens, travões, actuadores lineares, motores de engrenagem e acoplamentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132013 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 奧創動力傳動（深圳）有限公司

   Altra Industrial Motion (Shenzhen) Co. Ltd.

 地址 Endereço : 18 Huanzhen Road, Dabo Industry Zone, Bogang County, Shajing Town Baoan District, 

Shenzhen City, Guangdong Province 518104, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Uniões e componentes de transmissão de potência para máquinas, nomeadamente, em-

braiagens  para máquinas, travões para máquinas, actuadores lineares para máquinas, mo-

tores redutores para máquinas e acoplamentos para máquinas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132014 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : 奧創動力傳動（深圳）有限公司

   Altra Industrial Motion (Shenzhen) Co. Ltd.

 地址 Endereço : 18 Huanzhen Road, Dabo Industry Zone, Bogang County, Shajing Town Baoan District, 

Shenzhen City, Guangdong Province 518104, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Componentes de acoplamento e de transmissão de potência para veículos, nomeadamente 

embraiagens, travões, actuadores lineares, motores de engrenagem e acoplamentos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132019 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : PARFUM FRANCIS KURKDJIAN

 地址 Endereço : 41 rue Etienne Marcel - 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；香料；香水；精油；化粧品；髮水；個人用除臭劑（香料）；牙膏；室內芳香劑；用於室內芳

香劑分配器的香料、香水；薰衣草香水、盥洗用香水（花露水）、花的萃取物（花精）、花香料原

料、室內用香氛油、香水和香氛用油、空氣清新產品；琥珀（香料）；麝香（香料）；廣藿香油製

之香水；香木、乾燥花瓣與香料混合芳香物（芬芳袋）和薰香料、香氛紙、洗衣用漂白劑及其他

洗衣用劑；漂白劑、清潔劑、擦亮劑、洗擦劑及研磨劑；香氛皂泡；使亞麻布製品芳香用香粉包。

（全屬第3產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132020 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : PARFUM FRANCIS KURKDJIAN

 地址 Endereço : 41 rue Etienne Marcel - 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 蠟燭和照明用燈芯；芳香蠟燭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132021 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : PARFUM FRANCIS KURKDJIAN

 地址 Endereço : 41 rue Etienne Marcel - 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；香料；香水；精油；化粧品；髮水；個人用除臭劑（香料）；牙膏；室內芳香劑；用於室內芳

香劑分配器的香料、香水；薰衣草香水、盥洗用香水（花露水）、花的萃取物（花精）、花香料原

料、室內用香氛油、香水和香氛用油、空氣清新產品；琥珀（香料）；麝香（香料）；廣藿香油製

之香水；香木、乾燥花瓣與香料混合芳香物（芬芳袋）和薰香料、香氛紙、洗衣用漂白劑及其他

洗衣用劑；漂白劑、清潔劑、擦亮劑、洗擦劑及研磨劑；香氛皂泡；使亞麻布製品芳香用香粉包。

（全屬第3產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132022 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/27

[730] 申請人 Requerente : PARFUM FRANCIS KURKDJIAN

 地址 Endereço : 41 rue Etienne Marcel - 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 蠟燭和照明用燈芯；芳香蠟燭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132028 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, China

 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 : 醫用營養食物，醫用營養飲料，醫用營養品，礦物質食品補充劑，營養補充劑，白朊膳食補充

劑，卵磷脂膳食補充劑，蛋白質膳食補充劑，嬰兒食品，嬰兒配方奶粉，嬰兒奶，維生素製劑，

空氣淨化製劑，含藥物的飼料，殺蟲劑，嬰兒尿布，防溢乳墊，牙用研磨劑，寵物尿布，動物用

膳食補充劑，補藥，人用藥，藥物飲料，膳食纖維，治療用或醫用營養製劑，醫用礦泉水，減肥用

藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132029 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, 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 : 牛奶、黃油、優酪乳、攪打過的奶油、奶昔、牛乳製品、杏仁漿、豆漿、斯美塔那優酪乳油、花生

漿、以杏仁漿為主的飲料、豆奶粉、豆漿精、椰漿、以椰漿為主的飲料、米漿、加工過的堅果、食

用油脂、果凍、豆腐製品、蛋、醃製水果、水果罐頭、豆奶、牛奶飲料（以牛奶為主）、奶粉。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132030 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, 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 : 含牛奶的巧克力飲料，茶，茶飲料，糖，糖果，蜂蜜，糕點，速食麵，方便米飯，大豆粉，米粉（條

狀），以穀物為主的零食小吃，食用澱粉，霜淇淋，調味品，酵母，食用芳香劑，攪稠奶油製劑，

食用預製穀蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132031 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, 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 : 啤酒、米制飲料（非牛奶替代品）、不含酒精的啤酒味飲料、核桃飲料（無酒精飲料）、瓶裝飲

用純淨水、運動飲料、無酒精果汁飲料，乳清飲料，水（飲料），鋰鹽礦水，礦泉水（飲料），起泡

水，餐用礦泉水，檸檬水，蘇打水，無酒精飲料，汽水，等滲飲料，格瓦斯（無酒精飲料），果昔，

大豆為主的飲料（非牛奶替代品），富含蛋白質的運動飲料，咖啡味非酒精飲料，茶味非酒精飲

料，軟飲料、可樂，乳酸飲料（果製品，非奶），奶茶（非奶為主），蒸餾水（飲料），飲用蒸餾水，

純淨水（飲料），植物飲料，豆類飲料，豆汁，無酒精碳酸飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132032 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, China

 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 : 醫用營養食物，醫用營養飲料，醫用營養品，礦物質食品補充劑，營養補充劑，白朊膳食補充

劑，卵磷脂膳食補充劑，蛋白質膳食補充劑，嬰兒食品，嬰兒配方奶粉，嬰兒奶，維生素製劑，

空氣淨化製劑，含藥物的飼料，殺蟲劑，嬰兒尿布，防溢乳墊，牙用研磨劑，寵物尿布，動物用

膳食補充劑，補藥，人用藥，藥物飲料，膳食纖維，治療用或醫用營養製劑，醫用礦泉水，減肥用

藥劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132033 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, 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 : 牛奶、黃油、優酪乳、攪打過的奶油、奶昔、牛乳製品、杏仁漿、豆漿、斯美塔那優酪乳油、花生

漿、以杏仁漿為主的飲料、豆奶粉、豆漿精、椰漿、以椰漿為主的飲料、米漿、加工過的堅果、食

用油脂、果凍、豆腐製品、蛋、醃製水果、水果罐頭、豆奶、牛奶飲料（以牛奶為主）、奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132034 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, 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 : 含牛奶的巧克力飲料，茶，茶飲料，糖，糖果，蜂蜜，糕點，速食麵，方便米飯，大豆粉，米粉（條

狀），以穀物為主的零食小吃，食用澱粉，霜淇淋，調味品，酵母，食用芳香劑，攪稠奶油製劑，

食用預製穀蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132035 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, 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 : 啤酒、米制飲料（非牛奶替代品）、不含酒精的啤酒味飲料、核桃飲料（無酒精飲料）、瓶裝飲

用純淨水、運動飲料、無酒精果汁飲料，乳清飲料，水（飲料），鋰鹽礦水，礦泉水（飲料），起泡

水，餐用礦泉水，檸檬水，蘇打水，無酒精飲料，汽水，等滲飲料，格瓦斯（無酒精飲料），果昔，

大豆為主的飲料（非牛奶替代品），富含蛋白質的運動飲料，咖啡味非酒精飲料，茶味非酒精飲

料，軟飲料、可樂，乳酸飲料（果製品，非奶），奶茶（非奶為主），蒸餾水（飲料），飲用蒸餾水，

純淨水（飲料），植物飲料，豆類飲料，豆汁，無酒精碳酸飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132049 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : NPJ香港有限公司

   NPJ HONG KONG LIMITED
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 地址 Endereço : 香港中環夏悫道10號和記大廈5樓505室

   Room 505, 5/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 飯店商業管理；企業管理顧問；進出口代理；商業管理和組織諮詢；商業組織諮詢；商業管理諮

詢；商業管理輔助；人事管理諮詢；工商管理輔助；商業專業諮詢；特許經營的商業管理；貨物

展出；廣告；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；薪金管理諮詢；商

業中介服務；通過網站提供商業信息；廚房用具及容器、餐具的批發及零售；食用農產品、預包

裝食品、水產品、含酒精的飲料、啤酒、礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料、水果飲料及果

汁的批發及零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132050 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : NPJ香港有限公司

   NPJ HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏悫道10號和記大廈5樓505室

   Room 505, 5/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 金融服務、金融信息、電子轉賬、金融諮詢、金融管理、受託管理、組織收款、擔保、債務托收代

理、經紀、信託、補償支付的金融管理（替他人）、財務管理、通過互聯網提供金融資訊服務、

不動產出租、不動產代理、不動產經紀、不動產估價、代管產業、金融評估（保險、銀行、不動

產）、不動產管理、租金託收、辦公室（不動產）出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132051 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : NPJ香港有限公司

   NPJ HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏悫道10號和記大廈5樓505室

   Room 505, 5/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧；汽車旅館；出

租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；提供食物和飲料服務；提供日本料理；日式料理餐廳；海鮮酒

家服務；茶餐廳服務；冷熱飲料店；中式餐館；西餐廳；西餅店（餐飲服務）；備辦宴席；食物供

應；食物雕刻；鷄尾酒會服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132052 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : NPJ香港有限公司

   NPJ HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏悫道10號和記大廈5樓505室

   Room 505, 5/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 飯店商業管理；企業管理顧問；進出口代理；商業管理和組織諮詢；商業組織諮詢；商業管理諮

詢；商業管理輔助；人事管理諮詢；工商管理輔助；商業專業諮詢；特許經營的商業管理；貨物

展出；廣告；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；薪金管理諮詢；商

業中介服務；通過網站提供商業信息；廚房用具及容器、餐具的批發及零售；食用農產品、預包

裝食品、水產品、含酒精的飲料、啤酒、礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料、水果飲料及果

汁的批發及零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132053 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : NPJ香港有限公司

   NPJ HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏悫道10號和記大廈5樓505室

   Room 505, 5/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 金融服務、金融信息、電子轉賬、金融諮詢、金融管理、受託管理、組織收款、擔保、債務托收代

理、經紀、信託、補償支付的金融管理（替他人）、財務管理、通過互聯網提供金融資訊服務、

不動產出租、不動產代理、不動產經紀、不動產估價、代管產業、金融評估（保險、銀行、不動

產）、不動產管理、租金託收、辦公室（不動產）出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132054 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : NPJ香港有限公司

   NPJ HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏悫道10號和記大廈5樓505室

   Room 505, 5/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 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）；咖啡館；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧；汽車旅館；出

租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；提供食物和飲料服務；提供日本料理；日式料理餐廳；海鮮酒

家服務；茶餐廳服務；冷熱飲料店；中式餐館；西餐廳；西餅店（餐飲服務）；備辦宴席；食物供

應；食物雕刻；鷄尾酒會服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132057 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : Amorepacific 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 com uma base de chá; bebidas à base de chá; farinha; condimentos; produtos 

de chocolate.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132065 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : SUD ALIMENTATION

 地址 Endereço : 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário; alimentos para be-

bés; suplementos dietéticos para uso medicinal; alimentos dietéticos para uso medicinal; 

bebidas dietéticas para uso medicinal; substâncias dietéticas para uso medicinal; fibras die-

téticas; farinha láctea para bebés; bebidas de leite maltado para uso medicinal; lactose para 

uso farmacêutico, nomeadamente excipiente; açúcar para uso medicinal; adoçantes para 

uso medicinal; substitutos de sais de sódio para uso medicinal e dietético; proteínas para 

consumo humano.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/11 174375571 法國 França

[210] 編號 N.º : N/132066 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : SUD ALIMENTATION
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 地址 Endereço : 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos de carne e à base de carne, produtos de peixe e à base peixe, produtos de aves e 

caça e à base de aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; compotas; ovos, leite e produtos lácteos; produtos alimentares de queijo e 

à base de queijo; manteiga; iogurtes; óleos e gorduras comestíveis; gorduras para alimentos; 

produtos de charcutaria; fiambre; produtos salgados (carne e peixe salgados); crustáceos 

(não vivos); carne ou peixe enlatado; bebidas lácteas com predominância de leite; sobre-

mesas lácteas consistindo principalmente em leite; sobremesas lácteas, à base de leite, aro-

matizadas com frutos ou contendo frutos; mousses à base de leite; leite gelificado; cremes 

de sobremesas (à base em leite ou creme de leite); refeições preparadas à base de legumes 

e queijos; “rillettes”, chouriço de sangue; mousses de peixe; mousses de legumes; salsichas 

de todos os tipos; ovas de peixes processadas; picles; batatas fritas (batata); chips de queijo; 

chips à base de queijo; preparações para fazer sopas e caldos; conservas de carne, peixe, 

frutos ou legumes; carne, peixe, frutos congelados, secos e liofilizados ou alimentos enlata-

dos à base de legumes; frutos caramelizados, frutos cristalizados.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/11 174375571 法國 França

[210] 編號 N.º : N/132067 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : SUD ALIMENTATION

 地址 Endereço : 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, chocolate e produtos de chocolate; produtos de cacau; bebidas à base de 

café, chá, cacau e de chocolate; açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinha e 

preparações à base de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis (gelados e 

sorvetes); sobremesas à base de café ou chocolate; sobremesas à base de sêmola, arroz ou 

de cereais; sobremesas de leite com chocolate; sobremesas de pastelaria, especificamente 

“clafoutis”, “babas”, “charlottes”; mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vi-

nagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar; sanduíches, pizzas; refeições 

preparadas à base de arroz e massas alimentares; panquecas; bolachas; produtos de paste-

laria vienense; bolos; biscoitos; confeitaria de açúcar; cremes de ovos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/11 174375571 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/132068 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : SUD ALIMENTATION

 地址 Endereço : 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, 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 : Serviços de negócios, nomeadamente, assistência à gestão de negócios, consultadoria em 

gestão e organização de empresas, consultadoria em gestão de negócios, consultadoria 

profissional de negócios, especialistas em eficiência empresarial, informações comerciais, 

inquéritos comerciais, gestão de negócios, administração de empresas, investigações co-

merciais, agências de informações comerciais; publicidade; patrocínio publicitário; disse-

minação de publicidade, incluindo em linha; aluguer de espaço publicitário; estudos de 

mercado; publicidade em linha numa rede informática; publicidade por correspondência; 

publicidade de rádio; publicidade televisiva; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; análise de preços de custo; informações e conselhos comerciais para 

consumidores (loja de aconselhamento aos consumidores); projectos (assistência à adminis-

tração de negócios); sondagens de opinião, serviços de angariação de patrocínio; operações 

promocionais e publicitárias para fins comerciais; serviços de consultadoria de marketing; 

serviços de assessoria para gestão de negócios relativos à venda de bens e serviços; aconse-

lhamento em matéria de organização e gestão de empresas, nomeadamente consultadoria 

em matéria de organização e gestão de empresas e relativa à promoção comercial, incluin-

do a sua administração e acompanhamento; assistência de marketing; pesquisa e análise de 

informações comerciais para empresas; serviços de compras para terceiros (compra de bens 

e serviços para outras empresas); demonstração de bens; administração comercial do licen-

ciamento dos bens e serviços de terceiros; apresentação de produtos em todos os meios de 

comunicação para venda a retalho, todos os serviços atrás mencionados relacionados com 

o fabrico, produção e comercialização de géneros alimentares, ingredientes alimentares ou 

ingredientes obtidos a partir de substâncias alimentares.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/11 174375571 法國 França

[210] 編號 N.º : N/132105 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[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 
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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 desem-

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); sof-

tware 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; sof-

tware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável 

com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas 

com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-

teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica, 

computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio 

electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop 

holders”, sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132106 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 
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publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um “website” de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-
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blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escri-

tório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132107 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[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; co-

municação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, docu-

mentos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; ser-

viços 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 ser-

viços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de “video-on-demand”; servi-

ços 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” (servi-

ços 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 nu-

méricas 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 elec-

trónicos para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores 

referentes a produtos, 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 elec-



4952 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

trónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computado-

res e redes de computadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de 

acesso a computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados 

interactivas em linha; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a co-

locação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros 

de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; 

fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à dis-

tância; fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” de terceiros para facilitar o 

comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132108 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/28

[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 informá-

ticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em re-

des informáticas; disponibilização de motores de pesquisa na internet; concepção de com-

putadores, computadores portáteis (“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), 

computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 
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(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 

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/132148 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : CLERMA

 地址 Endereço : rue Pierre Curie, 26100 Romans-Sur-Isere, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; sacos; pastas para documentos; carteiras; porta-moedas não 

em metais preciosos; porta-cartões [porta-notas]; sacos de praia; sacos de viagem; peles de 

animais; baús [bagagem] e malas de viagem.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/03 17 4 373 411 法國 França

[210] 編號 N.º : N/132149 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : CLERMA

 地址 Endereço : rue Pierre Curie, 26100 Romans-Sur-Isere, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Calçado; cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/03 17 4 373 411 法國 França

[210] 編號 N.º : N/132150 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : BARRIERE FRERES

 地址 Endereço : 18 rue Lafont 33290 Ludon-Médoc, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132177 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 韓藝投資管理（上海）有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區江蘇路40號5樓 

 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 : 培訓；安排和組織大會；提供線上電子出版物（非下載）；除廣告以外的版面設計；攝影；除廣

告片外的影片製作；舞臺佈景出租；俱樂部服務（娛樂或教育）；娛樂服務；演出。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132178 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 韓藝投資管理（上海）有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區江蘇路40號5樓 

 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；化裝舞會用服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服

裝）；領帶；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132179 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 韓藝投資管理（上海）有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區江蘇路40號5樓 

 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；化裝舞會用服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服

裝）；領帶；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132180 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 韓藝投資管理（上海）有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區江蘇路40號5樓 

 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 : 培訓；安排和組織大會；提供線上電子出版物（非下載）；除廣告以外的版面設計；攝影；除廣

告片外的影片製作；舞臺佈景出租；俱樂部服務（娛樂或教育）；娛樂服務；演出。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132181 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 中國平安保險（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市福田區福華三路星河發展中心辦公15.16.17、18 層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的電腦程式；時間記錄裝置；衡器；量具；電子公告牌；移動電源（可充電電池）；穿戴

式行動追蹤器；可㩦式媒體播放機；光學器械和儀器；電池。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132182 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 中國平安保險（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市福田區福華三路星河發展中心辦公15.16.17、18 層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險承保；金融資訊；金融管理；藝術品估價；不動產管理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；

典當；分期付款的貸款；銀行；共有基金；資本投資；金融票據交換；金融貸款；金融評估（保

險、銀行、不動產）；保付代理服務；融資服務；抵押貸款；融資租賃；有價證券經紀；金融分

析；金融諮詢；信用卡支付處理；借記卡支付處理；電子轉帳；發行有價證券；證券交易行情；發

行信用卡；網上銀行；貿易清算（金融）；股票經紀服務；債務諮詢服務；通過網站提供金融資

訊；基金投資；股票和債券經紀；期貨經紀；外匯資訊服務；外匯兌換所；提供證券市場訊息；

風險資本融資；債務管理服務；不動產投資諮詢；抵押經紀；金融風險評估服務；投資風險評估

服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132183 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 中國平安保險（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福華三路星河發展中心辦公15.16.17、18 層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的電腦程式；時間記錄裝置；衡器；量具；電子公告牌；移動電源（可充電電池）；穿戴

式行動追蹤器；可㩦式媒體播放機；光學器械和儀器；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132184 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 中國平安保險（集團）股份有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福華三路星河發展中心辦公15.16.17、18 層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；電腦網路上的線上廣告；商業仲介服務；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場；人事管

理諮詢；商業企業遷移；電腦資料庫資訊系統化；會計；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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132185 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 中國平安保險（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福華三路星河發展中心辦公15.16.17、18 層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險承保；金融資訊；金融管理；藝術品估價；不動產管理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；

典當；不動產出租；不動產代理；不動產經紀；不動產估價；公寓管理；公寓出租；住所代理（公

寓）；辦公室（不動產）出租；農場出租；共用辦公室出租；商品房銷售；受託管理；信託服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132186 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 中國平安保險（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福華三路星河發展中心辦公15.16.17、18 層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；互聯網廣播服務；資訊傳送；電話會議服務；提供資料庫接入服務；提供互聯網聊

天室；提供全球電腦網路使用者接入服務；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；視訊會議服

務；電子公告牌服務（通訊服務）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132187 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 中國平安保險（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福華三路星河發展中心辦公15.16.17、18 層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；培訓；組織教育或娛樂競賽；流動圖書館；提供線上電子出版物（非下載）；提供線上錄

影（非下載）；娛樂服務；組織彩票發行；動物園服務；安排和組織會議。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132188 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 中國平安保險（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福華三路星河發展中心辦公15.16.17、18 層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 替他人研究和開發新產品；品質控制；電腦軟體設計；電腦系統設計；外包商提供的資訊技術

服務；藝術品鑒定；平面美術設計；室內設計；包裝設計；車輛性能檢測。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132189 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 中國平安保險（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福華三路星河發展中心辦公15.16.17、18 層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 實體安全保衛諮詢；社交陪伴；服裝出租；線上社交網路服務；婚姻介紹；法律檔準備服務；個

人背景調查；訴訟服務；替代性糾紛解決服務；殯儀。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132191 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/12/29

[730] 申請人 Requerente : 深圳市歐拓電子集團有限公司

   Shenzhen Otot Electronic Group co., Ltd.

 地址 Endereço : 深圳市寶安區西鄉九圍社區洲石路旁三（1）隊工業區B棟廠房6樓

   Floor 6, building B, Jiuwei the Third Industrial Zone, Xixiang Street, Baoan District, 

Shenzhen, Guangdong Province, 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 : 手機；智能手機；揚聲器音箱；成套無線電話機；具有人工智慧的人形機器人；遙控信號用電動

裝置；網路通訊設備；防無線電子干擾設備（電子）；網路服務器；可下載的電腦應用軟體。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132271 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : Beauty International Sylwia Michno

 地址 Endereço : Mlynka 58,32-064 Rudawa/Cracow, Poland

 國籍 Nacionalidade : 波蘭 Polaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；香水；香精油；化妝品；洗髮水；面霜；冷霜；皮膚保濕霜；皮膚香膏（化妝品）；皮膚增白

霜；美容霜；非醫用香膏；護髮製劑；身體乳液；護膚製劑；護髮素；頭髮滋養液；身體乳劑；日

霜；修復霜。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/132272 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : RE/MAX, LLC

 地址 Endereço : 5075 South Syracuse Street, Denver, Colorado 80237, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Franquia, nomeadamente consulta e assistência em gestão de negócios, organização e pro-

moção; franquia, nomeadamente, oferta de assistência de gestão de negócios em estabeleci-

mento e/ou operação de escritórios de corretagem de imobiliária; criação e actualização de 

materiais de publicidade; publicidade por média electrónica e especialmente na Internet; 

publicidade de imobiliária comercial e residencial; serviços de publicidade imobiliária; pre-

paração de publicidades para terceiros; organização e condução de exposições comerciais 

na área de imobiliária e serviços de franquia imobilária; serviços empresariais, nomeada-

mente, registo, triagem e verificação de credenciais de fornecedores de terceiros, fornece-

dores e empreiteiros em nome de terceiros; promoção de bens e serviços de terceiros forne-

cendo ligações de hipertextos para rede global de terceiros; fornecimento de informações 

ao consumidor na área de imobiliária; serviços de marketing imobiliário, nomeadamente, 

serviços on-line apresentando passeios de mostras de imóveis residenciais e comerciais; 

leilões imobiliários; serviços de marketing imobiliário; referências na área de corretagem 

imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/12/20 87/728,339 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/132273 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/02

[730] 申請人 Requerente : RE/MAX, LLC
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 地址 Endereço : 5075 South Syracuse Street, Denver, Colorado 80237, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Corretagem de imobiliários; serviços de agência imobiliária; agências e corretagem para 

aluguer de edifícios; serviços de estimativa de preços de imóveis; serviços de consultoria 

imobiliária; prestação de listas de imóveis e informações imobiliárias através da Internet; 

serviços de gestão imobiliária; angariação de fundos para obras de beneficência.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/05 87/516,225 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/132316 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : CaroMel Ltd

 地址 Endereço : 14 Seville Street, Camberwell, Melbourne 3124, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços comerciais intermediários para a venda, compra e fornecimento de marisco vivo e 

congelado, carne, produtos agrícolas e outros artigos não alimentares.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/12/01 1891514 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/132317 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/03

[730] 申請人 Requerente : CaroMel Ltd

 地址 Endereço : 14 Seville Street, Camberwell, Melbourne 3124, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços comerciais intermediários para a venda, compra e fornecimento de marisco vivo e 

congelado, carne, produtos agrícolas e outros artigos não alimentares.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132320 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/04

[730] 申請人 Requerente : World Science Foundation

 地址 Endereço : 475 Riverside Drive, Suite 950, New York, NY 10115 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e entretenimento, nomeadamente, provisão de um website com 

apresentações de áudio e vídeo, programação, materiais didácticos e outros conteúdos nos 

campos da ciência, das matemáticas, da música, da dança, do teatro e das artes visuais; 

organização de festivais com uma variedade de actividades, nomeadamente palestras, de-

bates e painéis sobre temas científicos, espectáculos de música e dança, exibições de filmes, 

simpósios literários e leituras; desenvolvimento e produção de programas de vídeo e gra-

vações de áudio nos campos da ciência, matemática, música, dança, teatro e artes visuais 

para a televisão; serviços de bibliotecas; difusão de fitas de vídeo educacionais; produção 

de programas de televisão e de rádio; fornecimento de instalações desportivas; aluguer de 

brinquedos; aluguer de aparelhos de jogo; jardins zoológicos; serviços de modelos para ar-

tistas; exploração de lotarias; aluguer de aquários interiores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/132397 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : 深圳市美鑫薈貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區布吉街道布吉社區西環路89號朝新大廈901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 : 美容面膜，化妝品，香水，護膚用化妝劑，化妝用草本提取物，增白霜，非藥用護膚精華，化妝用

爽膚水，柔膚水，抗衰老保濕液（化妝品），潔膚乳液，洗衣劑，清潔製劑，香精油，化妝用玫瑰

油，口香水，乾花瓣與香料混合物（香料），個人或動物用除臭劑，空氣芳香劑，洗面奶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132416 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

 地址 Endereço : Units 903-906A, 9/F, Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos dietéticos e substâncias adaptadas para fins médicos ou veterinários; comida 

para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132417 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

 地址 Endereço : Units 903-906A, 9/F, Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, papelão e produtos feitos desses materiais, não incluídos em outras classes; materiais 

impressos; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para pape-

laria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de 

escritório (excepto móveis); material de instrução e didático (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de impressão; cli-

chês.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132418 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

 地址 Endereço : Units 903-906A, 9/F, Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Frutas e vegetais em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, doces e compotas; ovos; 

leite e lacticínios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132419 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

 地址 Endereço : Units 903-906A, 9/F, Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Farinha e preparações feitas de cereais; pão, massas e confeitaria; sorvetes; açúcar, mel, xa-

rope de melaço.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132420 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

 地址 Endereço : Units 903-906A, 9/F, Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fru-

tas ; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132421 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/08

[730] 申請人 Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

 地址 Endereço : Units 903-906A, 9/F, Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho via internet na 

área de alimentos dietéticos e substâncias adaptadas para fins médicos ou veterinários, co-

mida para bebés, frutas e vegetais em conserva, congelados, secos e cozidos, geleias, doces 

e compotas, ovos, leite e lacticínios, farinha e preparações feitas de cereais, pão, massas e 

confeitaria, sorvetes, açúcar, mel, xarope de melaço, águas minerais e gasosas e outras be-

bidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132439 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 廣州市沅方樂亮實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區土華華洲路土華創業園4棟3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 防水垢劑；紡織品防水化學品；汽車燃料化學添加劑；織物用防污化學品；非家用除水垢劑；和

研磨劑配用的輔助液；玻璃防污劑；皮革防水化學品；淨化劑（澄清劑）；工業用粘合劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132440 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 廣州市沅方樂亮實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區土華華洲路土華創業園4棟3樓 

 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；去污劑；擋風玻璃清洗劑；拋光蠟；皮革保護劑（上光）；皮革防腐劑（拋光劑）；皮革用

蠟；拋光製劑；研磨劑；研磨膏；化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132441 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 廣州市沅方樂亮實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區土華華洲路土華創業園4棟3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 防水垢劑；紡織品防水化學品；汽車燃料化學添加劑；織物用防污化學品；非家用除水垢劑；和

研磨劑配用的輔助液；玻璃防污劑；皮革防水化學品；淨化劑（澄清劑）；工業用粘合劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132442 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/09

[730] 申請人 Requerente : 廣州市沅方樂亮實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區土華華洲路土華創業園4棟3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : 香皂；去污劑；擋風玻璃清洗劑；拋光蠟；皮革保護劑（上光）；皮革防腐劑（拋光劑）；皮革用

蠟；拋光製劑；研磨劑；研磨膏；化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132490 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/10

[730] 申請人 Requerente : 天恒煙草（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍旺角彌敦道760號東海大廈4樓404A室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙；雪茄煙；香煙盒；香煙煙嘴；煙草；煙絲；電子香煙；香煙過濾嘴；吸煙用打火機；煙灰

缸；香煙嘴；小雪茄煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132532 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 東捷煙草國際有限公司

   TUNG CHIT TOBACCO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣白田壩街23-29號長豐工業大廈高座2樓202B室

   Unit 202B, 2/F, High Blk Cheung Fung Industrial Bldg. 23-39 Pak Tin Par St. Tsuen Wan, 

NT, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙；雪茄；煙絲；香煙盒；煙灰缸；火柴；吸煙用打火機；卷煙紙；香煙過濾嘴；電子香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132535 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28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 : 1

[511] 產品 Produtos : 肥料；增塑劑；塑膠分散劑；甲苯；丙酮；乙醚；工業用化學品；人造增甜劑；工業用酚；蛋白質

（原料）；苯胺；一乙基苯胺；二苯胺；乙醯苯胺；苯乙醯胺；多乙烯多胺；甲萘胺；鹽酸羥基胺；

雙氰胺；三聚氰胺；甲醯胺；一甲胺；二甲胺；二乙胺；乙二胺；三乙醇胺；二乙醇胺；一乙醇胺；

硫脲；硝酸胍；乙腈；三氯三聚氰；皂素；四甲基吡啶；丙烯腈；食品工業用蛋白質；噴霧器用氣

用推進劑；催化劑；製冷劑；探傷氣霧劑；殺蟲劑用化學添加劑；殺真菌劑用化學添加劑；防凍

劑；滅火合成物；實驗室分析用化學製劑（非醫用、非獸醫用）；表面活性劑；製藥工業用保存

劑；製藥用抗氧化劑；製藥用茶提取物；除殺菌劑、除草劑、除銹劑、殺蟲劑和殺寄生蟲藥外的

農業化學品；除殺菌劑、除銹劑、殺蟲劑和殺寄生蟲劑外的園藝化學品；除殺真菌劑、除銹劑、

殺蟲劑、殺寄生蟲劑外的林業用化學品；發動機燃料化學添加劑；防火製劑；非醫用、非獸醫

用化學試劑；非醫用、非獸醫用生物製劑；鈣鹽；工業用酶；工業用同位素；工業用粘合劑；堿；

醛；食物防腐用化學品；酸；酮；土壤調節製劑；未加工合成樹脂；未加工人造樹脂；未加工塑

膠；纖維素；鹽類（化學製劑）；植物生長調節劑；植物用微量元素製劑；製漆用化學品；保存種

籽物質；焊接用化學品；皮革表面處理用化學品；苯衍生物；工業用檸檬酸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132536 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28號 

 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 : 柴油；工業用油；煤油；汽油；燃料油；石油氣；石油（原油和精煉油）；除塵製劑；電能；工業用

蠟；固態氣體（燃料）；混合二甲苯；焦炭；煤；氣體燃料；燃料；潤滑油；潤滑劑；石蠟；石腦油；

照明用氣體；照明用蠟；工業用油脂；蠟燭；發動機油；發動機燃料；輕石油；核聚變產生的能

源。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132537 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28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 : 除草劑；殺蟲劑；殺菌劑；化學藥物製劑；醫用化學製劑；藥用化學製劑；醫用或獸醫用化學試

劑；醫用生物製劑；醫藥製劑；人用藥；醫用營養品；獸醫用藥；消滅有害動物製劑；消滅有害植

物製劑；農業用殺菌劑；滅微生物製劑；中藥成藥；藥用草藥茶；營養補充劑；醫用草本療法製
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劑；藥用植物提取物；醫用草本提取物；中藥材；原料藥；藥草；藥用甘草；醫用氨基酸；蛋白質

膳食補充劑；醫用白朊製劑；獸醫用製劑；獸醫用生物製劑；獸醫用化學製劑；獸醫用氨基酸；

動物用膳食補充劑；動物用蛋白質補充劑；除銹劑；含藥物的飼料；殺害蟲劑；殺真菌劑；殺寄

生蟲劑；殺蟎劑；土壤消毒製劑；微生物用營養物質；治小麥枯萎病（黑穗病）的化學製劑；消

毒劑；淨化劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132538 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28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 : 商業資訊；商業仲介服務；進出口代理；替他人採購；替他人推銷；廣告；商業管理諮詢；商業

資訊代理；市場分析；特許經營的商業管理；通過網站提供商業資訊；為協力廠商進行商業貿

易的談判和締約；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線上市

場；為消費者提供商業資訊和建議（消費者建議機構）；尋找贊助；銷售展示架出租；藥用、獸

醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；自動售貨機出租；組織商業或廣告交易會；組

織商業或廣告展覽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132539 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 海上保險；不動產出租；兌換貨幣；金融票據交換；保險經紀；保險資訊；保險諮詢；不動產代

理；不動產管理；擔保；抵押貸款；金融資訊；信託；金融諮詢；藝術品估價；資本投資。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132540 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28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 : 37

[511] 服務 Serviços : 採礦；運載工具加潤滑油服務；車輛服務站（加油和保養）；搭腳手架；港口建設；管道鋪設和

維護；機械安裝、保養和修理；建築；滅害蟲（非農業目的）；鋪路；深層油井或氣井的鑽探；鑽

井；水力壓裂服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132541 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 肥料；增塑劑；塑膠分散劑；甲苯；丙酮；乙醚；工業用化學品；人造增甜劑；工業用酚；蛋白質

（原料）；苯胺；一乙基苯胺；二苯胺；乙醯苯胺；苯乙醯胺；多乙烯多胺；甲萘胺；鹽酸羥基胺；

雙氰胺；三聚氰胺；甲醯胺；一甲胺；二甲胺；二乙胺；乙二胺；三乙醇胺；二乙醇胺；一乙醇胺；

硫脲；硝酸胍；乙腈；三氯三聚氰；皂素；四甲基吡啶；丙烯腈；食品工業用蛋白質；噴霧器用氣

用推進劑；催化劑；製冷劑；探傷氣霧劑；殺蟲劑用化學添加劑；殺真菌劑用化學添加劑；防凍

劑；滅火合成物；實驗室分析用化學製劑（非醫用、非獸醫用）；表面活性劑；製藥工業用保存

劑；製藥用抗氧化劑；製藥用茶提取物；除殺菌劑、除草劑、除銹劑、殺蟲劑和殺寄生蟲藥外的

農業化學品；除殺菌劑、除銹劑、殺蟲劑和殺寄生蟲劑外的園藝化學品；除殺真菌劑、除銹劑、

殺蟲劑、殺寄生蟲劑外的林業用化學品；發動機燃料化學添加劑；防火製劑；非醫用、非獸醫

用化學試劑；非醫用、非獸醫用生物製劑；鈣鹽；工業用酶；工業用同位素；工業用粘合劑；堿；

醛；食物防腐用化學品；酸；酮；土壤調節製劑；未加工合成樹脂；未加工人造樹脂；未加工塑

膠；纖維素；鹽類（化學製劑）；植物生長調節劑；植物用微量元素製劑；製漆用化學品；保存種

籽物質；焊接用化學品；皮革表面處理用化學品；苯衍生物；工業用檸檬酸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132542 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28號 

 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 : 柴油；工業用油；煤油；汽油；燃料油；石油氣；石油（原油和精煉油）；除塵製劑；電能；工業用

蠟；固態氣體（燃料）；混合二甲苯；焦炭；煤；氣體燃料；燃料；潤滑油；潤滑劑；石蠟；石腦油；

照明用氣體；照明用蠟；工業用油脂；蠟燭；發動機油；發動機燃料；輕石油；核聚變產生的能

源。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132543 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28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 : 除草劑；殺蟲劑；殺菌劑；化學藥物製劑；醫用化學製劑；藥用化學製劑；醫用或獸醫用化學試

劑；醫用生物製劑；醫藥製劑；人用藥；醫用營養品；獸醫用藥；消滅有害動物製劑；消滅有害植

物製劑；農業用殺菌劑；滅微生物製劑；中藥成藥；藥用草藥茶；營養補充劑；醫用草本療法製

劑；藥用植物提取物；醫用草本提取物；中藥材；原料藥；藥草；藥用甘草；醫用氨基酸；蛋白質

膳食補充劑；醫用白朊製劑；獸醫用製劑；獸醫用生物製劑；獸醫用化學製劑；獸醫用氨基酸；

動物用膳食補充劑；動物用蛋白質補充劑；除銹劑；含藥物的飼料；殺害蟲劑；殺真菌劑；殺寄

生蟲劑；殺蟎劑；土壤消毒製劑；微生物用營養物質；治小麥枯萎病（黑穗病）的化學製劑；消

毒劑；淨化劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132544 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28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 : 商業資訊；商業仲介服務；進出口代理；替他人採購；替他人推銷；廣告；商業管理諮詢；商業

資訊代理；市場分析；特許經營的商業管理；通過網站提供商業資訊；為協力廠商進行商業貿

易的談判和締約；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線上市

場；為消費者提供商業資訊和建議（消費者建議機構）；尋找贊助；銷售展示架出租；藥用、獸

醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；自動售貨機出租；組織商業或廣告交易會；組

織商業或廣告展覽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132545 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 海上保險；不動產出租；兌換貨幣；金融票據交換；保險經紀；保險資訊；保險諮詢；不動產代

理；不動產管理；擔保；抵押貸款；金融資訊；信託；金融諮詢；藝術品估價；資本投資。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132546 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 採礦；運載工具加潤滑油服務；車輛服務站（加油和保養）；搭腳手架；港口建設；管道鋪設和

維護；機械安裝、保養和修理；建築；滅害蟲（非農業目的）；鋪路；深層油井或氣井的鑽探；鑽

井；水力壓裂服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132547 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 肥料；增塑劑；塑膠分散劑；甲苯；丙酮；乙醚；工業用化學品；人造增甜劑；工業用酚；蛋白質

（原料）；苯胺；一乙基苯胺；二苯胺；乙醯苯胺；苯乙醯胺；多乙烯多胺；甲萘胺；鹽酸羥基胺；

雙氰胺；三聚氰胺；甲醯胺；一甲胺；二甲胺；二乙胺；乙二胺；三乙醇胺；二乙醇胺；一乙醇胺；

硫脲；硝酸胍；乙腈；三氯三聚氰；皂素；四甲基吡啶；丙烯腈；食品工業用蛋白質；噴霧器用氣

用推進劑；催化劑；製冷劑；探傷氣霧劑；殺蟲劑用化學添加劑；殺真菌劑用化學添加劑；防凍

劑；滅火合成物；實驗室分析用化學製劑（非醫用、非獸醫用）；表面活性劑；製藥工業用保存

劑；製藥用抗氧化劑；製藥用茶提取物；除殺菌劑、除草劑、除銹劑、殺蟲劑和殺寄生蟲藥外的

農業化學品；除殺菌劑、除銹劑、殺蟲劑和殺寄生蟲劑外的園藝化學品；除殺真菌劑、除銹劑、

殺蟲劑、殺寄生蟲劑外的林業用化學品；發動機燃料化學添加劑；防火製劑；非醫用、非獸醫

用化學試劑；非醫用、非獸醫用生物製劑；鈣鹽；工業用酶；工業用同位素；工業用粘合劑；堿；

醛；食物防腐用化學品；酸；酮；土壤調節製劑；未加工合成樹脂；未加工人造樹脂；未加工塑

膠；纖維素；鹽類（化學製劑）；植物生長調節劑；植物用微量元素製劑；製漆用化學品；保存種

籽物質；焊接用化學品；皮革表面處理用化學品；苯衍生物；工業用檸檬酸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132548 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28號 

 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 : 柴油；工業用油；煤油；汽油；燃料油；石油氣；石油（原油和精煉油）；除塵製劑；電能；工業用

蠟；固態氣體（燃料）；混合二甲苯；焦炭；煤；氣體燃料；燃料；潤滑油；潤滑劑；石蠟；石腦油；
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照明用氣體；照明用蠟；工業用油脂；蠟燭；發動機油；發動機燃料；輕石油；核聚變產生的能

源。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132549 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28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 : 除草劑；殺蟲劑；殺菌劑；化學藥物製劑；醫用化學製劑；藥用化學製劑；醫用或獸醫用化學試

劑；醫用生物製劑；醫藥製劑；人用藥；醫用營養品；獸醫用藥；消滅有害動物製劑；消滅有害植

物製劑；農業用殺菌劑；滅微生物製劑；中藥成藥；藥用草藥茶；營養補充劑；醫用草本療法製

劑；藥用植物提取物；醫用草本提取物；中藥材；原料藥；藥草；藥用甘草；醫用氨基酸；蛋白質

膳食補充劑；醫用白朊製劑；獸醫用製劑；獸醫用生物製劑；獸醫用化學製劑；獸醫用氨基酸；

動物用膳食補充劑；動物用蛋白質補充劑；除銹劑；含藥物的飼料；殺害蟲劑；殺真菌劑；殺寄

生蟲劑；殺蟎劑；土壤消毒製劑；微生物用營養物質；治小麥枯萎病（黑穗病）的化學製劑；消

毒劑；淨化劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132550 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 海上保險；不動產出租；兌換貨幣；金融票據交換；保險經紀；保險資訊；保險諮詢；不動產代

理；不動產管理；擔保；抵押貸款；金融資訊；信託；金融諮詢；藝術品估價；資本投資。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132551 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : 中國中化股份有限公司 
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 地址 Endereço : 中國北京市西城區復興門內大街28號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 採礦；運載工具加潤滑油服務；車輛服務站（加油和保養）；搭腳手架；港口建設；管道鋪設和

維護；機械安裝、保養和修理；建築；滅害蟲（非農業目的）；鋪路；深層油井或氣井的鑽探；鑽

井；水力壓裂服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132554 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/11

[730] 申請人 Requerente : Joval Pty Ltd ATF Joval Brands Trust

 地址 Endereço : Level 3, 436 Johnston Street, Abbotsford, Victoria, 3067, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Copos de vinhos; copos de cervejas; copos de cocktail; copos de bebida; palhinhas para 

beber de vidro; copos para bebidas de vidro; garrafa de água (carafes) de vidro; pratos em 

vidro; frascos de vidro; canecas de vidro; copos para margarita de vidro; copos para martí-

ni de vidro; copos para cerveja tipo pilsener; copo de bebidas curtas (shot glasses) de vidro; 

copo de vidro (sem pé) para uso para beber; copos para uísque; gaseificadores de vinho; 

baldes para vinhos; jarros para vinhos; saca-rolhas de vinhos; despojadores de vinho; coa-

dores para vinho; pipetes (sifões) para provar vinho; prateleiras para vinhos; geleiras para 

vinhos; baldes de resfriamento para vinho; artigos de vidro para uso doméstico e na indús-

tria hoteleira e de restaurantes, nomeadamente copos para bebidas, copos de bebida, copos 

de vinhos, taças e decantadores; artigos para fins de limpeza, nomeadamente, panos de 

limpeza, almofadas de limpeza, panos para engraxar, panos para limpar o pó e trapos para 

limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132582 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : 廣東賽曼投資有限公司

   Guangdong Saiman Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣州市荔灣區陳家祠道48號自編2棟405B

   Room 405B, Zibian Building 2, No. 48 Chenjiaci Avenue, Liwan District, Guangzhou, Chi-

na

 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 : 仿皮革；嬰兒背袋；錢包（錢夾）；鑰匙包；皮製繫帶；旅行箱；帆布背包；購物袋；傘；手杖；行

李箱；背包；非專用化妝包。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132605 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/12

[730] 申請人 Requerente : Revolution Fibres Limited

 地址 Endereço : 9A Corban Avenue, Henderson, Auckland 0612, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados cosméticos para o cuidado da pele; produtos cosméticos para o cuidado da 

pele; toalhetes (cosméticos) impregnadas com preparados cosméticos para o cuidado da 

pele; bolsas (cosméticos) impregnadas com preparados cosméticos para o cuidado da pele; 

pensos (cosméticos) impregnados com preparados cosméticos para o cuidado da pele; más-

caras de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132625 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/15

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), 

pulseiras (artigos de joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), 

alfinetes de peito (artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos 

para relógios, ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismos 

para relógios de parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes 

para relógios, caixas em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/09/21 61751/2017 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/132648 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 李天宇 

 地址 Endereço : 澳門倫敦街環宇豪庭四座14P 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 



4974 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 護脊書包；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；手提包；鎖匙包；太陽傘。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/132649 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 李天宇 

 地址 Endereço : 澳門倫敦街環宇豪庭四座14P 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；實業經營；實業管理；辦公事務；展覽活動。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/132650 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[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/132651 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[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 : 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/132652 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[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 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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132653 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[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-

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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132654 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[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 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/132655 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[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 cabeleirei-

ro, 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 elimi-

nação de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços 

de cuidados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; 

serviços de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horti-

cultura e de silvicultura, todos incluídos na classe 44.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132656 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132657 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132658 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132659 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132660 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132661 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132662 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132663 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132664 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4981

[210] 編號 N.º : N/132665 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132666 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132667 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132668 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132669 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132670 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132671 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132672 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132673 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132674 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132675 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132676 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132677 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132678 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132679 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132680 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132681 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132682 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132683 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4987

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132684 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132685 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132686 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132687 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132688 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132689 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132690 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132691 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132692 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132693 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132694 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132695 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4991

[210] 編號 N.º : N/132696 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 廣東石灣酒廠集團有限公司

   Guangdong Shiwan Wine Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山巿石灣鎮太平街106號

   No. 106 Taiping St. Shiwan District, Foshan Guangdong China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132697 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 廣東石灣酒廠集團有限公司

   Guangdong Shiwan Wine Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山巿石灣鎮太平街106號

   No. 106 Taiping St. Shiwan District, Foshan Guangdong China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132706 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 朱丹雲

   Zhu Danyun

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路白雲花園3座3樓I室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品及藥用之營養食品及保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，紅色，黃色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/132707 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 雅徽國際有限公司

   AFAIR INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣荃景圍 30-38號匯利工業中心1 座16 樓 C 室

   Flat C, 16/F., Waylee Industrial Centre, 30-38 Tsuen King Circuit, Tsuen Wan, N.T. 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 : 鐘；擺（鐘錶製造）；發條匣（鐘錶製造）；手鐲（首飾）；手錶；手錶帶；錶帶；胸針（首飾）；鐘

錶盤（鐘錶製造）；日晷；鐘錶構件；鏈（首飾）；錶鏈；記時器（手錶）；項鏈（首飾）；電子鐘

錶；領帶夾；硬幣；鐘錶盒；原子鐘；母鐘；獎章；錶；錶發條；錶水晶玻璃；錶玻璃；鐘錶機件；

珍珠（珠寶）；鬧鐘；簧片（鐘錶製造）；戒指（首飾）；帽子裝飾品（貴重金屬）；帽飾品（貴重

金屬）；耳環；鞋飾品（貴重金屬）；袖口鏈扣；錶殼；錶盒（禮品）；別針（首飾）；領帶別針；貴

重金屬徽章；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；秒錶；首飾盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132708 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 雅徽國際有限公司

   AFAIR INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣荃景圍30-38號匯利工業中心1 座16樓C室

   Flat c, 16/f., Waylee Industrial Centre, 30-38 Tsuen King Circuit, Tsuen Wan, N.T. 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 : 鐘；擺（鐘錶製造）；發條匣（鐘錶製造）；手鐲（首飾）；手錶；手錶帶；錶帶；胸針（首飾）；鐘

錶盤（鐘錶製造）；日晷；鐘錶構件；鏈（首飾）；錶鏈；記時器（手錶）；項鏈（首飾）；電子鐘

錶；領帶夾；硬幣；鐘錶盒；原子鐘；母鐘；獎章；錶；錶發條；錶水晶玻璃；錶玻璃；鐘錶機件；

珍珠（珠寶）；鬧鐘；簧片（鐘錶製造）；戒指（首飾）；帽子裝飾品（貴重金屬）；帽飾品（貴重

金屬）；耳環；鞋飾品（貴重金屬）；袖口鏈扣；錶殼；錶盒（禮品）；別針（首飾）；領帶別針；貴

重金屬徽章；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；秒錶；首飾盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132709 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 深圳市仕壯生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市南山區桃源街道崇文花園4號辦公樓1213 

 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；糖；甜食（糖果）；食用澱粉；茶飲料；咖啡用調味品；方糖；糖果；蜂

蜜；穀類製品；人食用的去殼穀物；以米為主的零食小吃；調味料；發酵劑；食用芳香劑；食用

預製穀蛋白；啤酒醋；天然增甜劑；堅果粉；醋。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132710 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 深圳市仕壯生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市南山區桃源街道崇文花園4號辦公樓1213 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；白酒；酒精飲料（啤酒除外）；米酒；烈

酒（飲料）；酒精飲料原汁；酒精飲料濃縮汁；含水果酒精飲料；伏特加酒；朗姆酒；預先混合

的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；利口酒；雞尾酒；蒸餾飲料；蜂蜜酒；汽酒；酸酒（低等葡萄

酒）；開胃酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132711 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 蘇州九龍珠餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇蘇州市吳中區郭巷街道九盛路289號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶飲料；蜂蜜；甜食；糕點；熱狗；三明治；麵包；以穀物為主的零食小吃；比薩餅；穀

類製品；麵條；冰淇淋；調味品；玉米花。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顏色要求：黑色，白色及綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132713 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : SUD ALIMENTATION

 地址 Endereço : 42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos de carne e à base de carne, produtos de peixe e à base peixe, produtos de aves e 

caça e à base de aves e caça; extractos de carne; frutos em conserva, congelados, secos e co-

zidos; compotas; ovos, leite e produtos lácteos; produtos alimentares de queijo e à base de 

queijo; manteiga; iogurtes; óleos e gorduras comestíveis; gorduras para alimentos; produtos 
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de charcutaria; fiambre; produtos salgados (carne e peixe salgados); crustáceos (não vivos); 

carne ou peixe enlatado; bebidas lácteas com predominância de leite; sobremesas lácteas 

consistindo principalmente em leite; sobremesas lácteas, à base de leite, aromatizadas com 

frutos ou contendo frutos; mousses à base de leite; leite gelificado; cremes de sobremesas (à 

base de leite ou creme de leite); refeições preparadas à base de queijos; “rillettes”, chou-

riço de sange; mousses de peixe; mousses de legumes; salsichas de todos os tipos; ovas de 

peixes processadas; picles; batatas fritas (batata); chips de queijo; chips à base de queijo; 

preparações para fazer sopas e caldos; conservas de carne, peixe, frutos ou legumes; carne, 

peixe, frutos congelados, secos e liofilizados ou alimentos enlatados à base de legumes; 

ingredientes alimentares ou ingredientes obtidos a partir de substâncias alimentares nesta 

classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132714 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : SUD ALIMENTATION

 地址 Endereço : 42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, chocolate e produtos de chocolate; produtos de cacau; bebidas à base de 

café, chá, cacau e de chocolate; açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinha e 

preparações à base de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis (gelados e 

sorvetes); sobremesas à base de café ou chocolate; sobremesas à base de sêmola, arroz ou 

de cereais; sobremesas de leite com chocolate; sobremesas de pastelaria, especificamente 

“clafoutis”, “babas”, “charlottes”; levedura, fermento em pó; molhos (condimentos); 

especiarias; gelo para refrescar; sanduíches, pizzas; refeições preparadas à base de arroz e 

massas alimentares; panquecas; bolachas; produtos de pastelaria vienense; bolos; biscoitos; 

confeitaria de açúcar; cremes de ovos; ingredientes alimentares ou ingredientes obtidos a 

partir de substâncias alimentares nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132715 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : SUD ALIMENTATION

 地址 Endereço : 42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, 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 : Serviços de negócios, nomeadamente, assistência à gestão de negócios, consultadoria em 

gestão e organização de empresas, consultadoria em gestão de negócios, consultadoria 

profissional de negócios, especialistas em eficiência empresarial, informações comerciais, 

inquéritos comerciais, gestão de negócios, administração de empresas, investigações co-
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merciais; publicidade em linha numa rede informática; organização de exposições para fins 

comerciais ou publicitários; informações e conselhos comerciais para consumidores (loja 

de aconselhamento aos consumidores); operações promocionais e publicitárias para fins 

comerciais; serviços de venda a retalho de alimentos excepto vinho, incluindo a venda em 

linha e por encomenda postal; serviços de assessoria para gestão de negócios relativos à 

venda de bens e serviços; aconselhamento em matéria de organização e gestão de empre-

sas, nomeadamente consultadoria em matéria de organização e gestão de empresas e relati-

va à promoção commercial; pesquisa e análise de informações comerciais para empresas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132723 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : The Hongkong Land Company, Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；紙或紙板製廣告牌；書籍；手冊；小冊子；宣傳畫；期刊；印刷出版物；雜誌（期刊）；報紙；

包裝紙；海報；印刷品；卡片；目錄冊；紙製杯墊；紙餐巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132724 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : The Hongkong Land Company, Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 飯店商業管理；商業管理和組織諮詢；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；樣品

散發；市場營銷研究；組織商業或廣告展覽；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；廣告

宣傳本的出版；廣告宣傳；公共關係；替他人推銷；尋找贊助；廣告空間出租；為零售目的在通

訊媒體上展示商品；為廣告或銷售組織時裝展覽；銷售展示架出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132725 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : The Hongkong Land Company, Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong

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

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 停車場服務；車庫出租；停車位出租；車輛租賃；司機服務；車輛行李架出租；貨物遞送；運輸；

商品包裝；商品打包；安排遊覽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132726 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : The Hongkong Land Company, Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育信息；娛樂信息；組織表演（演出）；提供娛樂設施；提供體育設施；書籍出版；電子書籍和

雜志的在綫出版；培訓；安排和組織會議；俱樂部服務（娛樂或教育）；安排和組織音樂會；為

娛樂目的組織時裝表演；為娛樂組織時裝展覽；娛樂消遣信息；演出座位預訂；健身俱樂部（健

身和體能訓練）；提供博物館設施（表演、展覽）；在線預訂表演席位；通過網站提供娛樂資

訊；在線預訂娛樂設施；在線預訂體育設施；在線預訂會議設施。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132727 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : The Hongkong Land Company, Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；預訂臨時住所；會議室出租；餐館；流動飲食供應；咖啡館；住所代理（旅館、供膳

寄宿處）；茶館；飯店；酒吧服務；寄宿處預訂；旅館預訂；在線預訂臨時住宿服务；在線預訂酒

店；在線預訂供膳寄宿處；在線預訂餐飲服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132728 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : Global Retail Trademarks Limited

 地址 Endereço : 27th Floor, Block A, Regent Centre, No.63, Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, 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 comercial 
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[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e bens feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; 

peles de animais, couros; malas [baús] e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-

-sol e bengalas; chicotes; arreios; artigos de selaria; sacos; mochilas; sacos de mão; sacos de 

tiracolo; sacolas; sacos de praia; pochetes; bolsas para artigos de higiene pessoal; bolsas; 

carteiras; bolsas para moedas; malas de viagem; maletas para documentos; estojos de via-

gem; pastas; estojos de beleza [vendidos vazios]; bagagem; estojos de documentos (marro-

quinaria); bolsas de couro ou imitação de couro; porta-cartões e suportes de couro ou imi-

tação de couro; suportes para chaves de couro ou imitação de couro; porta-chaves de couro 

ou imitação de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132729 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : Global Retail Trademarks Limited

 地址 Endereço : 27th Floor, Block A, Regent Centre, No.63, Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; sapatos; botas; viseiras; meias de malha; collants [meias]; 

meias; palmilhas de sapatos; luvas [vestuário]; mitenes; cachecóis; xailes; protectores para 

as orelhas; cintos [vestuário]; écharpes; roupa para dormir; fatos de banho; roupa interior; 

peças de roupa interior; cuecas; gravatas; punhos de camisa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132730 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : Global Retail Trademarks Limited

 地址 Endereço : 27th Floor, Block A, Regent Centre, No.63, Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e bens feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; 

peles de animais, couros; malas [baús] e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-

-sol e bengalas; chicotes; arreios; artigos de selaria; sacos; mochilas; sacos de mão; sacos de 

tiracolo; sacolas; sacos de praia; pochetes; bolsas para artigos de higiene pessoal; bolsas; 

carteiras; bolsas para moedas; malas de viagem; maletas para documentos; estojos de via-

gem; pastas; estojos de beleza [vendidos vazios]; bagagem; estojos de documentos (marro-

quinaria); bolsas de couro ou imitação de couro; porta-cartões e suportes de couro ou imi-

tação de couro; suportes para chaves de couro ou imitação de couro; porta-chaves de couro 

ou imitação de couro.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132731 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : Global Retail Trademarks Limited

 地址 Endereço : 27th Floor, Block A, Regent Centre, No.63, Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; sapatos; botas; viseiras; meias de malha; collants [meias]; 

meias; palmilhas de sapatos; luvas [vestuário]; mitenes; cachecóis; xailes; protectores para 

as orelhas; cintos [vestuário]; écharpes; roupa para dormir; fatos de banho; roupa interior; 

peças de roupa interior; cuecas; gravatas; punhos de camisa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132732 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 綠色安全科技有限公司

   Greensafety Technology Limited

 地址 Endereço : Flat/RM 223A, 2/F Core Building 2, NO. 1 Science Park West Avenue, Hong Kong Science 

Park, New Territories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 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; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, 

DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moe-

das; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software informático; extintores de incêndio; gravadores de vídeo e sistemas 

de gravadores de vídeo, particularmente para instalação em veículos para observar o am-

biente do veículo; sistemas de controlo de velocidade dos veículos para limitar dinamica-

mente a velocidade dos veículos como a determinação do limite de velocidade na estrada e 

condições climáticas; software para utilização em recolha de dados, arquivamento e repor-

tagem, auditoria e funções de inspecção, e manuais fornecidos com os mesmos, particular-

mente para comportamento e desempenho de condutores; todos incluídos na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132733 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 綠色安全科技有限公司

   Greensafety Technology Limited

 地址 Endereço : Flat/RM 223A, 2/F Core Building 2, NO. 1 Science Park West Avenue, Hong Kong Science 

Park, New Territories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

re informático; consultoria em tecnologia para monitorização e análise de estatísticas sobre 

o desempenho de condução de cada um e todos os condutores em uma frota de veículos, e 

desenvolvimento de software para os mesmos; consultoria em tecnologia para controlo de 

velocidade dos veículos e avaliação do desempenho e formação de condutores, e desenvol-

vimento de software para os mesmos; todos incluídos na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132734 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 綠色安全科技有限公司

   Greensafety Technology Limited

 地址 Endereço : Flat/RM 223A, 2/F Core Building 2, NO. 1 Science Park West Avenue, Hong Kong Science 

Park, New Territories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 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; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, 

DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moe-

das; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software informático; extintores de incêndio; gravadores de vídeo e sistemas 

de gravadores de vídeo, particularmente para instalação em veículos para observar o am-

biente do veículo; sistemas de controlo de velocidade dos veículos para limitar dinamica-

mente a velocidade dos veículos como a determinação do limite de velocidade na estrada e 

condições climáticas; software para utilização em recolha de dados, arquivamento e repor-

tagem, auditoria e funções de inspecção, e manuais fornecidos com os mesmos, particular-

mente para comportamento e desempenho de condutores; todos incluídos na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, verde, branco e preto.
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[210] 編號 N.º : N/132735 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 綠色安全科技有限公司

   Greensafety Technology Limited

 地址 Endereço : Flat/RM 223A, 2/F Core Building 2, NO. 1 Science Park West Avenue, Hong Kong Science 

Park, New Territories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e 

software informático; consultoria em tecnologia e desenvolvimento de software para mo-

nitorização e fornecimento de desempenho de condução de condutores em uma frota de 

veículos; consultoria em tecnologia para controlo de velocidade dos veículos e avaliação do 

desempenho e formação de condutores, e desenvolvimento de software para os mesmos; 

todos incluídos na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, verde, branco e preto.

[210] 編號 N.º : N/132736 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : 壹劃有限公司 

 地址 Endereço : 澳門雅廉訪大馬路29號景光大廈5樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 硬幣、銅幣，銅製紀念品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132737 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation)

 地址 Endereço : 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Relógios inteligentes; telefones inteligentes em forma de relógios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132738 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : TRUST MONTI FONTI

 地址 Endereço : Via Cardina, 63, 22100 - Como, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Materiais de enchimento, sem ser de borracha, plástico, papel ou cartão; lã para estofamen-

to; lã em bruto ou tratada; lã cardada; lã penteada; algodão em rama para estofamento ou 

acolchoamento; cordeiro (lã); penas (plumas) para estofamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132739 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : TRUST MONTI FONTI

 地址 Endereço : Via Cardina, 63, 22100 - Como, 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; vestuário impermeável; jaquetas (vestuário); casacos; casacos curtos (vestuário); 

t-shirts; meias de malha; camisolas; echarpes para o pescoço (cachecóis); xailes; chapéus; 

barretes; peles (vestuário); calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132740 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : TRUST MONTI FONTI

 地址 Endereço : Via Cardina, 63, 22100 - Como, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Materiais de enchimento, sem ser de borracha, plástico, papel ou cartão; lã para estofamen-

to; lã em bruto ou tratada; lã cardada; lã penteada; algodão em rama para estofamento ou 

acolchoamento; cordeiro (lã); penas (plumas) para estofamento.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132741 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : TRUST MONTI FONTI

 地址 Endereço : Via Cardina, 63, 22100 - Como, 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; vestuário impermeável; jaquetas (vestuário); casacos; casacos curtos (vestuário); 

t-shirts; meias de malha; camisolas; echarpes para o pescoço (cachecóis); xailes; chapéus; 

barretes; peles (vestuário); calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132742 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[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 : Programas de jogos de computador; software de jogos de computador; software de jogos de 

vídeo; programas de jogos de vídeo; programas de jogos de vídeo para uso com máquinas 

de jogos de vídeo; discos de jogos de vídeos e cartuchos; software de jogos de computador 

para uso em telemóveis e telefones celulares; programas de jogos para telefones móveis; 

gráficos, imagens e imagens animadas descarregáveis para computadores, máquinas de 

jogos de vídeo ou telemóveis apresentando cenas e caracteres baseados em jogos de compu-

tador e de vídeo; discos compactos gravados; música descarregável através de uma rede de 

computador global e dispositivos sem fios; estojos adaptados para telemóveis; sistemas de 

computador; computadores; placas de jogos de arcada nomeadamente, suportes de registo 

magnético pré-gravados com programas de jogos de arcadas; tiras para telefones móveis; 

discos de vídeo gravados e cassetes de vídeo; publicações electrónicas (descarregáveis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132743 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[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 
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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, promoção de torneios de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132744 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/16

[730] 申請人 Requerente : Japan Pharmaceutical Trading Limited

 地址 Endereço : Unit 6-8, 11/F, Eight Commercial Tower, No. 8, Sun Yip Street, Chai Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados nutricionais para uso médico; preparados farmacêuticos e veterinários; pre-

parados sanitários para fins médicos; alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para 

uso médico ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e 

animais; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; 

preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos vita-

mínicos e minerais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132745 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132746 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  



5004 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132747 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132748 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132749 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132750 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132751 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132752 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132769 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東金威寶醫療保健有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省開平市翠山湖新區西湖二路1號東區4座 

 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 : 去污劑；硅清潔劑；去漆劑；氨水（揮發性鹼）（去污劑）；清潔製劑；去油劑；擦洗溶液；擋風玻

璃清洗劑；非生產操作用、非醫用的去污劑；去污粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132770 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東金威寶醫療保健有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省開平市翠山湖新區西湖二路1號東區4座 

 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 : 藥物飲料；醫用藥物；藥茶；中藥成藥；中藥材；醫用營養飲料；治療用或醫用營養製劑；醫藥製

劑；維生素製劑；衛生消毒劑；醫用營養品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132771 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東金威寶醫療保健有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省開平市翠山湖新區西湖二路1號東區4座 

 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 : 茶飲料；茶葉；茶；袋裝茶葉；黑茶；黑茶飲料；發酵茶；速溶黑茶；冰茶；沖泡用菊花茶。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132772 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東金威寶醫療保健有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省開平市翠山湖新區西湖二路1號東區4座 

 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 : 藥品零售或批發服務；藥用製劑零售或批發服務；醫療用品零售或批發服務；為零售目的的在

通訊媒體上展示商品；為商業或廣告目的編制網頁索引；計算機網絡上的在線廣告；進出口代

理；衛生製劑零售或批發服務；為顧客提供關於選擇購買產品的信息和建議；廣告宣傳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132773 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東金威寶醫療保健有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省開平市翠山湖新區西湖二路1號東區4座 

 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 : 醫療保健；醫療輔助；醫療護理；醫療診所服務；醫療設備出租；健康諮詢；醫藥諮詢；醫療按

摩；醫療器械出租；飲食營養指導。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132774 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東金威寶醫療保健有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省開平市翠山湖新區西湖二路1號東區4座 

 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 : 去污劑；硅清潔劑；去漆劑；氨水（揮發性鹼）（去污劑）；清潔製劑；去油劑；擦洗溶液；擋風玻

璃清洗劑；非生產操作用、非醫用的去污劑；去污粉。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132775 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東金威寶醫療保健有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省開平市翠山湖新區西湖二路1號東區4座 

 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 : 藥物飲料；醫用藥物；藥茶；中藥成藥；中藥材；醫用營養飲料；治療用或醫用營養製劑；醫藥製

劑；維生素製劑；衛生消毒劑；醫用營養品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132776 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東金威寶醫療保健有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省開平市翠山湖新區西湖二路1號東區4座 

 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 : 茶飲料；茶葉；茶；袋裝茶葉；黑茶；黑茶飲料；發酵茶；速溶黑茶；冰茶；沖泡用菊花茶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132777 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東金威寶醫療保健有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省開平市翠山湖新區西湖二路1號東區4座 

 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 : 藥品零售或批發服務；藥用製劑零售或批發服務；醫療用品零售或批發服務；為零售目的的在

通訊媒體上展示商品；為商業或廣告目的編制網頁索引；計算機網絡上的在線廣告；進出口代

理；衛生製劑零售或批發服務；為顧客提供關於選擇購買產品的信息和建議；廣告宣傳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132778 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東金威寶醫療保健有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省開平市翠山湖新區西湖二路1號東區4座 

 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 : 醫療保健；醫療輔助；醫療護理；醫療診所服務；醫療設備出租；健康諮詢；醫藥諮詢；醫療按

摩；醫療器械出租；飲食營養指導。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132783 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 上海新拍檔餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區川沙路955號10幢132-21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 : 可可、茶、糖、穀類製品、卷餅、糕點、果汁刨冰、以穀物為主的零食小吃、麵條、調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132784 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東榮豐食品進出口有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市虎門鎮沙角社區坭只村89-2號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 新鮮蔬菜；新鮮塊菌；自然花；新鮮水果；動物食品；未加工的木材；新鮮的園藝草木植物；鮮

豆；蘆薈（植物）；活動物；樹木；未加工可可豆；新鮮柑橘；蘑菇繁殖菌；植物種子；動物可食

用咀嚼物；動物飼料；釀酒麥芽；培育植物用胚芽（種子）；新鮮土豆。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132785 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，果汁，水（飲料），無酒精飲料，等滲飲料，富含蛋白質的運動飲料，礦泉水（飲料），軟飲

料，蔬菜汁（飲料），飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132786 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精），白酒，蒸餾飲料，雞尾酒，酒精飲料（啤酒除外），葡萄酒，烈酒（飲料），清酒

（日本米酒），酒精飲料原汁，米酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132787 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 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，工商管理輔助，替他人推銷，人事管理諮詢，商業企業遷移，計算機數據庫信息系統化，

會計，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，自動售貨機出租，

銷售展示架出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132788 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險承保，金融管理，藝術品估價，不動產管理，經紀，擔保，募集慈善基金，信託，典當，不動

產代理，公寓出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132789 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，運載工具故障牽引服務，商品包裝，導航系統出租，停車場服務，貯藏，潛水服出租，能

源分配，安排遊覽，快遞服務（信件或商品），馬匹出租，輪椅出租，替他人發射衛星，灌裝服

務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132790 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 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 : 培訓，安排和組織會議，出借書籍的圖書館，文字出版（廣告宣傳文本除外），娛樂服務，動物

園服務，室內水族池出租，安排和組織大會，廣播和電視節目製作，健身俱樂部（健身和體能訓

練），導遊服務，玩具出租，遊戲器具出租，為藝術家提供模特服務，組織彩票發行。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132791 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處），活動房屋出租，養老院，日間托兒所（看孩子），動物寄養，出租

椅子、桌子、桌布和玻璃器皿，烹飪設備出租，飲水機出租，照明設備出租，餐廳，酒吧服務，咖

啡館，臨時住宿的接待服務（抵達及離開的管理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132792 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310
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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 : 45

[511] 服務 Serviços : 夜間護衛服務，社交護送（陪伴），個人服裝搭配諮詢，舉行葬禮，交友服務，知識產權許可，開

保險鎖，滅火器出租，組織宗教集會，領養代理，失物招領，保險箱出租，宗譜研究，計劃和安

排婚禮服務，為特殊場合釋放鴿子，互聯網域名租賃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132793 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 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，果汁，水（飲料），無酒精飲料，等滲飲料，富含蛋白質的運動飲料，礦泉水（飲料），軟飲

料，蔬菜汁（飲料），飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132794 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精），白酒，蒸餾飲料，雞尾酒，酒精飲料（啤酒除外），葡萄酒，烈酒（飲料），清酒

（日本米酒），酒精飲料原汁，米酒。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132795 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 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，工商管理輔助，替他人推銷，人事管理諮詢，商業企業遷移，計算機數據庫信息系統化，

會計，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，自動售貨機出租，

銷售展示架出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132796 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險承保，金融管理，藝術品估價，不動產管理，經紀，擔保，募集慈善基金，信託，典當，不動

產代理，公寓出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132797 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，運載工具故障牽引服務，商品包裝，導航系統出租，停車場服務，貯藏，潛水服出租，能

源分配，安排遊覽，快遞服務（信件或商品），馬匹出租，輪椅出租，替他人發射衛星，灌裝服

務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132798 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 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 : 培訓，安排和組織會議，出借書籍的圖書館，文字出版（廣告宣傳文本除外），娛樂服務，動物

園服務，室內水族池出租，安排和組織大會，廣播和電視節目製作，健身俱樂部（健身和體能訓

練），導遊服務，玩具出租，遊戲器具出租，為藝術家提供模特服務，組織彩票發行。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132799 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處），活動房屋出租，養老院，日間托兒所（看孩子），動物寄養，出租

椅子、桌子、桌布和玻璃器皿，烹飪設備出租，飲水機出租，照明設備出租，餐廳，酒吧服務，咖

啡館，臨時住宿的接待服務（抵達及離開的管理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132800 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州塔旅遊文化發展股份有限公司

   Canton Tower Cultural Tourism Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區閱江西路222號

   No.222, Yuejiangxi Road, Haizhu District, Guangzhou, China 510310

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 夜間護衛服務，社交護送（陪伴），個人服裝搭配諮詢，舉行葬禮，交友服務，知識產權許可，開

保險鎖，滅火器出租，組織宗教集會，領養代理，失物招領，保險箱出租，宗譜研究，計劃和安

排婚禮服務，為特殊場合釋放鴿子，互聯網域名租賃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132805 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 澳邦藥廠有限公司

   Macau – Union Pharmaceutical Limited

 地址 Endereço : 澳門黑沙環第五街3-3 A號永豐工業大廈1 B 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，醫用健康食品，藥用製劑：（膠囊，軟膠囊，片劑，丸劑，

顆粒，粉劑，水劑，浸膏，酊劑，擦劑，藥膏，藥油，膏藥），繃敷材料，消毒劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5017

[210] 編號 N.º : N/132806 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 澳邦藥廠有限公司

   Macau – Union Pharmaceutical Limited

 地址 Endereço : 澳門黑沙環第五街3-3 A號永豐工業大廈1 B 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，醫用健康食品，藥用製劑：（膠囊，軟膠囊，片劑，丸劑，

顆粒，粉劑，水劑，浸膏，酊劑，擦劑，藥膏，藥油，膏藥），繃敷材料，消毒劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

[210] 編號 N.º : N/132807 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : Sociedade de Turismo e Desenvolvimento Insular S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa no.2-4, Hotel Lisboa, 9 andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 沙司（調味品）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/132808 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 許玉煥

   Hoi Iok Wun

 地址 Endereço : 澳門東方明珠街無門牌海天居第四座39樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容、美甲、纖體。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色。 

[210] 編號 N.º : N/132810 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : VIRTUS MEDICAL HOLDINGS LIMITED
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 地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 - 1205, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Aconselhamentos na área de medicina, farmacologia, análises e diagnósticos médicos; 

aconselhamentos relacionados com problemas médicos pessoais, produtos médicos e servi-

ços médicos; serviços de aconselhamento relacionados com aparelhos médicos, instrumen-

tos médicos e produtos médicos; serviços de análises na área de serviços de saúde e cuida-

dos médicos; serviços de consultas de rotina e de exames médicos; serviços de caridade, 

nomeadamente, fornecimento de provisões médicos e serviços médicos aos necessitados; 

serviços de clínica de medicina chinesa; serviços de medicina chinesa; serviços de consulta 

na área de serviços de saúde, cuidados médicos e farmacêuticos; serviços de consultoria em 

produtos farmacêuticos e de produtos alimentares saudáveis; cuidado dental; serviços de 

odontologia; imagem de diagnóstico; assistência de emergência médica; avaliação e análise 

genética; serviços de consultoria da saúde e médica; serviços de centros de saúde; serviços 

de clínicas de saúde (médica); aconselhamentos de saúde; serviços de informação de saúde; 

aluguer de aparelhos cirúrgicos, utensílios cirúrgicos e instrumentos cirúrgicos; serviços 

hospitalares; análises e diagnósticos médicos; serviços de consultorias médicas e clínicas; 

cuidados médicos e de enfermagem; consultoria médica e de nutrição; aconselhamento mé-

dico e farmacêutico; serviços de exames, de testes e de avaliação médicos e físicos; assis-

tência médica; serviços de clínica médica fornecendo medicina tradicional chinesa; servi-

ços de avaliação de saúde médica; rastreios de saúde médica; análises de imagem médica e 

terapias guiadas por imagens através de programas de software informático; serviços médi-

cos; serviços médicos relacionados com anestesiologia, cardiologia, cirurgia cardiotorácica, 

quiroprática, medicina chinesa, com o tórax, dermatologia, odontologia, otorrinolaringolo-

gia (ouvido, nariz, garganta), gastrenterologia, hematologia e oncologia, hepatologia, meta-

bolismo e endocrinologia, neonatologia, nefrologia, neurologia, neurocirurgia, obstetrícia 

e ginecologia, oncologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, pediatria, pediatria, 

cardiologia pediátrica, gastrenterologia pediátrica, farmácia, fisioterapia, cirurgia plástica, 

psiquiatria, reflexologia, endocrinologia reprodutiva e infertilidade, reumatologia, cirurgia, 

urologia; serviços médicos, clínicos e cirúrgicos; enfermagem (serviços médicos); serviços 

de consultoria e aconselhamento de nutrição; serviços de optometristas; serviços de op-

tometria; osteopatia; serviços farmacêuticos; serviços de farmácias e drogarias relativos a 

preparação e distribuição de preparados de ervas, medicamentos e farmacêuticos chine-

ses; serviços de consultas médicas para pré-empregos; preparações de relatórios médicos; 

fornecimento de informações de saúde, de cuidados de saúde e médicas; fornecimento de 

informações relacionadas com cuidados de saúde em formas de publicações online, livros, 

boletins informativos, revistas, catálogos, panfletos, manuais e brochuras; fornecimento de 

facilidades médicas; fornecimento de tratamentos médicos; serviços de sanatórios; mas-

sagens terapêuticas; serviços de ecografia; serviços de vacinação e inoculação; serviços de 

Raio-X.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132811 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : VIRTUS MEDICAL HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 - 1205, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Aconselhamentos na área de medicina, farmacologia, análises e diagnósticos médicos; 

aconselhamentos relacionados com problemas médicos pessoais, produtos médicos e servi-

ços médicos; serviços de aconselhamento relacionados com aparelhos médicos, instrumen-

tos médicos e produtos médicos; serviços de análises na área de serviços de saúde e cuida-

dos médicos; serviços de consultas de rotina e de exames médicos; serviços de caridade, 

nomeadamente, fornecimento de provisões médicos e serviços médicos aos necessitados; 

serviços de clínica de medicina chinesa; serviços de medicina chinesa; serviços de consulta 

na área de serviços de saúde, cuidados médicos e farmacêuticos; serviços de consultoria em 

produtos farmacêuticos e de produtos alimentares saudáveis; cuidado dental; serviços de 

odontologia; imagem de diagnóstico; assistência de emergência médica; avaliação e análise 

genética; serviços de consultoria da saúde e médica; serviços de centros de saúde; serviços 

de clínicas de saúde (médica); aconselhamentos de saúde; serviços de informação de saúde; 

aluguer de aparelhos cirúrgicos, utensílios cirúrgicos e instrumentos cirúrgicos; serviços 

hospitalares; análises e diagnósticos médicos; serviços de consultorias médicas e clínicas; 

cuidados médicos e de enfermagem; consultoria médica e de nutrição; aconselhamento mé-

dico e farmacêutico; serviços de exames, de testes e de avaliação médicos e físicos; assis-

tência médica; serviços de clínica médica fornecendo medicina tradicional chinesa; servi-

ços de avaliação de saúde médica; rastreios de saúde médica; análises de imagem médica e 

terapias guiadas por imagens através de programas de software informático; serviços médi-

cos; serviços médicos relacionados com anestesiologia, cardiologia, cirurgia cardiotorácica, 

quiroprática, medicina chinesa, com o tórax, dermatologia, odontologia, otorrinolaringolo-

gia (ouvido, nariz, garganta), gastrenterologia, hematologia e oncologia, hepatologia, meta-

bolismo e endocrinologia, neonatologia, nefrologia, neurologia, neurocirurgia, obstetrícia 

e ginecologia, oncologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, pediatria, pediatria, 

cardiologia pediátrica, gastrenterologia pediátrica, farmácia, fisioterapia, cirurgia plástica, 

psiquiatria, reflexologia, endocrinologia reprodutiva e infertilidade, reumatologia, cirurgia, 

urologia; serviços médicos, clínicos e cirúrgicos; enfermagem (serviços médicos); serviços 

de consultoria e aconselhamento de nutrição; serviços de optometristas; serviços de op-

tometria; osteopatia; serviços farmacêuticos; serviços de farmácias e drogarias relativos a 

preparação e distribuição de preparados de ervas, medicamentos e farmacêuticos chine-

ses; serviços de consultas médicas para pré-empregos; preparações de relatórios médicos; 

fornecimento de informações de saúde, de cuidados de saúde e médicas; fornecimento de 

informações relacionadas com cuidados de saúde em formas de publicações online, livros, 

boletins informativos, revistas, catálogos, panfletos, manuais e brochuras; fornecimento de 

facilidades médicas; fornecimento de tratamentos médicos; serviços de sanatórios; mas-

sagens terapêuticas; serviços de ecografia; serviços de vacinação e inoculação; serviços de 

Raio-X.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132814 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola. VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda a retalho em supermercados de comida e bebidas, artigos para a casa, artigos de toi-

lette, preparados de limpeza para uso pessoal, artigos de perfumaria, cosméticos, prepara-

dos para o tratamento da pele, produtos para tratamento do cabelo, correntes para chaves, 

cadeados, máquinas de barbear, navalhas para a barba, escovas de dentes, pentes, esponjas, 

molduras, espelhos, tabaco e artigos para fumadores, baterias, fitas de vídeo, cassetes, dis-

cos para gravar, cassetes e discos pré-gravados, comida para animais, sacos de compras, 

chapéus-de-chuva, produtos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, brinquedos, jogos e 

brinquedos, papel, cartão e produtos feitos destes materiais, livros, cartas de jogar, artigos 

de papelaria, revistas, jornais e materiais impressos, preparados farmacêuticos e sanitários, 

estojos de primeiros socorros, dentífricos, preparados de cuidados de saúde para cuidados 

pessoais, preparados dietéticos para uso pessoal, alimentos de saúde e dietéticos, vitami-

nas; e vendas a retalho on-line dos produtos supramencionados a partir de uma base de da-

dos da Internet; serviços de lojas de vendas a retalho relacionados com artigos de toilette, 

preparados de limpeza para uso pessoal, perfumaria, cosméticos, preparados para o trata-

mento da pele, preparados farmacêuticos e sanitários, estojos de primeiros socorros, den-

tífricos, preparados de cuidados de saúde para cuidados pessoais, correntes para chaves, 

fechaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicas, navalhas para a bar-

ba, escovas de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, molduras, espelhos, 

utensílios e recipientes para fins domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, 

faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispositivos periféricos, cal-

culadoras, computadores, software para computador, hardware para computador, máqui-

nas fotográficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, aparelhos para 

gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de registo magnéticos, 

cassetes de vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos pré-gravados, 

joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão e produtos feitos nestes 

materiais, materiais impressos, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, instrumen-

tos para escrita, cartas de jogar, artigos feitos de couro e de imitações de couro, arcas e 

sacos de viagem, malas de viagem, sombrinhas, bengalas, sacos e malas não incluídos nou-

tras classes, artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, jogos e brinquedos, artigos de 

ginástica e de desporto, comidas e bebidas, alimentos em conserva, aperitivos, confeitaria, 

bebidas alcoólicas e/ou não alcoólicas, cerveja, carne, peixe, aves e caça, extractos de car-

ne, frutas e vegetais em conserva, congelados, secos e cozinhados, geleias, compotas, mo-

lhos de fruta, ovos, leite e lacticínios, óleos e gorduras alimentares, café, chá, cacau e café 

artificial, arroz, tapioca e sagu, farinha e preparados à base de cereais, pão, artigos de pas-

telaria e confeitaria, gelados comestíveis, açúcar, mel, melaço, levedura, fermento em pó, 

sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, grãos e produtos agrícolas, 

hortícolas e florestais não incluídos noutras classes, animais vivos, frutos e legumes frescos, 

sementes, plantas e flores naturais, alimentos para animais, malte, cervejas, águas minerais 

e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de frutas e sumos de frutas, xaropes 

e outros preparados para fazer bebidas, bebidas alcoólicas (excepto cerveja); tudo incluído 

na classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132815 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola. VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de comidas e bebidas; serviços de restaurante; cafés; fornecimento de comi-

das e bebidas para serviços de consumo e para consumir fora e fornecimento de refeições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132816 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 施金表

   Shi Jinbiao

 地址 Endereço : 澳門黑沙灣東北大馬路海名居第五座十五樓U 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132817 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/17

[730] 申請人 Requerente : 施金表

   Shi Jinbiao

 地址 Endereço : 澳門黑沙灣東北大馬路海名居第五座十五樓U 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132820 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 奢豪禮賓顧問服務有限公司

   SERVIÇOS DE CONSULTADORIA CONCIERGE DE LUXO, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301，友邦大廈，10樓1003室

   Avenida Comercial de Macau, 251A-301, AIA Tower, 10 andar, fracção 1003, em Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 在線交友，法律服務，知識產權管理授權。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132821 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : IES Engineering (Macau) Limited

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 181-187, Centro Comercial do Brilhantismo, 21 An-

dar R-Q, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 加熱、蒸氣、冷藏、通風、供水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深灰色（Grey），灰色（Grey）。

   CMYK C：0% M：0% Y：0% K：72% CMYK C：0% M：0% Y：0% K：24%

[210] 編號 N.º : N/132822 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : IES Engineering (Macau) Limited

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 181-187, Centro Comercial do Brilhantismo, 21 An-

dar R-Q, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 加熱、蒸氣、冷藏、通風、供水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，淺藍色，紫色。
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   CMYK C：2% M：100% Y：100% K：0% CMYK C：100% M：78% Y：1% K：0% CMYK 

C：65% M：0% Y：8% K：0% CMYK C：51% M：99% Y：1% K：0%

[210] 編號 N.º : N/132823 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : IES Engineering (Macau) Limited

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 181-187, Centro Comercial do Brilhantismo, 21 An-

dar R-Q, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 加熱、蒸氣、冷藏、通風、供水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，淺藍色，紫色。

   CMYK C：2% M：100% Y：100% K：0% CMYK C：65% M：0% Y：8% K：0% CMYK C：

100% M：78% Y：1% K：0% CMYK C：51% M：99% Y：1% K：0%

[210] 編號 N.º : N/132824 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : IES Engineering (Macau) Limited

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 181-187, Centro Comercial do Brilhantismo, 21 An-

dar R-Q, 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 : 修理，安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深灰色（Grey）， 灰色（Grey）。

   CMYK C：0% M：0% Y：0% K：72% CMYK C：0% M：0% Y：0% K：24%

[210] 編號 N.º : N/132825 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : IES Engineering (Macau) Limited

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 181-187, Centro Comercial do Brilhantismo, 21 An-

dar R-Q, 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 : 修理，安裝服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，淺藍色，紫色。

   CMYK C：2% M：100% Y：100% K：0% CMYK C：100% M：78% Y：1% K：0% CMYK 

C：65% M：0% Y：8% K：0% CMYK C：51% M：99% Y：1% K：0%

[210] 編號 N.º : N/132826 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : IES Engineering (Macau) Limited

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 181-187, Centro Comercial do Brilhantismo, 21 An-

dar R-Q, 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 : 修理，安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，淺藍色，紫色。

   CMYK C：2% M：100% Y：100% K：0% CMYK C：65% M：0% Y：8% K：0% CMYK C：

100% M：78% Y：1% K：0% CMYK C：51% M：99% Y：1% K：0%

[210] 編號 N.º : N/132835 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132836 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132837 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132838 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132839 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132840 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132841 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132842 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132843 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132844 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132845 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏，護膚品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132846 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132847 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132848 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132849 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏，護膚品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132850 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132851 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132852 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132853 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏，護膚品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132854 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132855 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 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，

非醫藥用保健品（營養食品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132856 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132859 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 墨力國際股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市豐原區向陽路376 巷16號1樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理輔助；進出口代理；廣告；商業管理諮詢；飯店商業管理；替他人採購（替其他企業購

買商品或服務）；為零售目的在通訊媒體上展示商品；食品零售批發；飲料零售批發；茶葉零售

批發；網路購物；連鎖加盟經營管理顧問。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之紅色、黑色 
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[210] 編號 N.º : N/132861 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 奢豪禮賓顧問服務有限公司

   SERVIÇOS DE CONSULTADORIA CONCIERGE DE LUXO, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301，友邦大廈，10樓1003室

   Avenida Comercial de Macau, 251A-301, AIA Tower, 10 andar, fracção 1003, em Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 文化衫，工作服，帽子，T恤，襯衣，運動服，背心，長褲，短褲，內衣，襪，鞋，頭巾，拖鞋，圍巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132871 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : CHEN WEIGUO MICHAEL

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街濠景花園29幢31C 

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 金融。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙黃金色，黑色，銀白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/132872 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 張慧瑀 

 地址 Endereço : 中國台灣708臺南市安平區民權路四段441巷2弄2號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 冷熱飲料店；冰果店；咖啡館；泡沫紅茶店；餐廳；冰淇淋店。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132882 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 貝康純有限公司

   Bio Pure Company Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣百德新街2至20號恆隆中心26樓2611室
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   Room 2611, 26th Floor, Hang Lung Centre, 2-20 Paterson Street, Causeway Bay, 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 : 肥皂；洗澡用化妝品；美容面膜；洗髮液；假睫毛；化妝品；化妝用雪花膏；皮革膏；花精（香

料）；洗髮劑；護膚用化妝劑；芳香劑（香精油）；非醫用沐浴鹽；防曬劑；護髮素。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132883 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 貝康純有限公司

   Bio Pure Company Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣百德新街2至20號恆隆中心26樓2611室

   Room 2611, 26th Floor, Hang Lung Centre, 2-20 Paterson Street, Causeway Bay, 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 : 節食或醫藥用澱粉；防尿製劑；礦泉水沐浴鹽；浴用治療劑；藥製糖果；醫藥用泥漿；維生素製

劑；緩和便秘的藥物；溫泉水；藥茶；魚肝油；醫用膠；藥油；藥草；驅昆蟲劑；醫用口香糖；藥用

草藥茶；醫用營養食物；嬰兒食品；醫用營養飲料；醫用糖果；藥物飲料；醫用營養品；食用植物

纖維（非營養性）；藥用氨基酸；礦物食品添加劑；醫用營養添加劑；醫用食欲抑制劑；醫用頭

髮增長劑；抗氧化藥；蜂王漿膳食補充劑；卵磷脂膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132884 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 上海立品康飲料股份有限公司 

 地址 Endereço : 上海市普陀區梅川路1247號4幢888室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁；無酒精果汁飲料；果汁；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；檸檬水；

汽水；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132897 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas de limpa-piscinas robóticas; bombas para lagoas; ferramentas operadas por elec-

tricidade; mecanismos de controlo para máquinas, motores para veículos ou motores; apa-

relhos de limpeza doméstica e máquinas para a cozinha eléctricos; dispositivos eléctricos 

de eliminação de resíduos incluindo trituradores e prensas; máquinas de lavar loiça; máqui-

nas de aspiradores robóticas; robôs aparadores de relva; ferramentas operadas por energia; 

máquinas automáticas (robôs) e partes dos mesmos para a recuperação de encomendas e 

pacotes; máquinas de vendas automáticas; bombas de areação para lagoas; peças para to-

dos os artigos atrás citados, incluídos na classe 7; dispositivos eléctricos e electromecânicos 

para operar portas, janelas, persianas para janelas, persianas de rolar, cortinas, paredes de 

protecção, abas de ventilação, fechaduras, portas de garagens, portões, barreiras, grades e 

pilares de proteção retrácteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132898 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Campainhas de alarmes; sirenes; interruptores de parede (interruptores de luzes); interrup-

tores de parede (interruptores de emergência); molas de vestuário electrónicas incluindo 

sensores, receptores sem fios e baterias recarregáveis; botões inteligentes (controlos electró-

nicos) para controlar sistemas de música (sistemas de áudio), aparelhos de iluminação e do-

mésticos; sensores de movimento; aparelhos eléctricos para controlar, controlo de sistemas, 

instalações de controlo; aparelhos de controlo programáveis; aparelhos de remoto controlo, 

especialmente para uso com aparelhos de aquecimento, iluminação, gerador de vapor, 

para secar, de ventilação, de ar condicionado, de abastecimento de água e de segurança; 

controlos para toldos (equipamento electrónico); controladores solares; aparelhos para re-

gulação de calor, controlos termais; instrumentos de controlo de caldeiras; controladores 

de comunicação; câmaras de vídeo e ecrãs de TV de segurança; aparelhos e sistemas de de-

tecção de intrusos; software para controlar sistemas de acesso e de segurança nos edifícios; 

sistemas de vídeos de vigilância; temporizadores, automáticos; dispositivos de medida para 

medição e verificação de energia; software informático para uso em leitura, monitorização 

e informação de medidas; instrumentos de medida de correntes e instrumentos de medi-

das de electricidade; medidores de fluxo de gás; aparelhos, equipamentos e instrumentos 

para medir a eficiência, desempenho e consumo de caldeiras a gás; indicadores de níveis; 

repetidores; rastreadores de atividades vestíveis; aparelhos de comunicações de dados 

móveis; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 
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regulação ou controlo de electricidade; reguladores da intensidade da luz eléctrica, trilhos 

de condutores, cabos eléctricos; atuadores embutidos; dispositivos, intensificadores e cor-

rectores ópticos; aparelhos electrónicos para operação e controlo, especialmente incluindo 

controlos remoto, de aparelhos de áudio e dados de áudio, incluindo aparelhos de vídeo e 

dados de vídeo; armazenamento de baterias; monitores de vídeo; altifalantes; anemóme-

tros; udómetros; molduras para fotos digitais; estações meteorológicas sem fios e aparelhos 

de informação de meteorologia; estações meteorológicas electrónicas; rádios meteorológi-

cos; sensores e ecrãs para temperatura, humidade, pressão de ar, velocidade de vento, chu-

va e direcção de vento; sensores de iluminação; sensores eletrónicos para medição de raios 

ultravioletas, sensores electrónicos para medição de qualidades de ar e água; detectores de 

água; sensores de vazamentos; concentradores de comunicação inteligente para conexão 

sem fios de sensores ambientais para roteadores; roteadores sem fios; aparelhos para trans-

missão de som ou imagens na área de automação residencial; aparelhos para reconheci-

mento biométrico, visual e de voz das pessoas; dispositivos de controlo eléctricos (atuado-

res); interfaces para aplicações para automação residencial; telemóveis e outros dispositivos 

de comunicação portáteis; modems para servidores de automação residencial, conectores 

para uma rede informática ou rede de automação residencial; ficheiros descarregáveis con-

tendo brochuras, guias e manuais de instrução sobre o tema de automatização de espaços 

de vida, aparelhos electrónicos e equipamentos domésticos; cartões de controlo de acesso, 

cartões de identidade e de identificação com tiras magnéticas ou códigos; sensores de pre-

sença (sensores eléctricos), sensores para iluminação interior; detectores de fumo; alarmes 

de fumo; detectores de gases (sem ser para fins médicos); indicadores de gases (alarmes); 

vídeo telefones; tomadas eléctricas; tiras de potência (tomadas múltiplas); interruptores co-

mutáveis; tomadas comutáveis; fichas e conectores; baterias, incluindo baterias eléctricas e 

baterias recarregáveis; sinais (luminosos); chaves electrónicos; sensores para aquários (para 

medição de temperatura e qualidade da água); espelhos com monitores incorporados (que 

funcionam como um ecrã de exibição); rádios; fontes de energia eléctricas ininterruptas; 

etiquetas electrónicas para animais; dispositivos electrónicos (equipamentos de acessos de 

controlo) que permite acesso para edifícios por microchips; contactos eléctricos para por-

tas e janelas; aparelhos de fontes de energia eléctricas ininterruptas; válvulas solenóides 

(interruptores eletromagnéticos); dispositivos de controlo e de medida para instalações de 

banhos de sauna; controlos electrónicos para entradas para gatos e cães; peças e acessórios 

para todos os produtos atrás citados, incluídos nesta classe

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132899 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instalações de iluminação, principalmente difusões de luzes, luminárias de 

LED (díodos de emissores de luz); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados, 

incluídos nesta classe, principalmente lâmpadas, tomadas para luzes eléctricas, tubos lumi-

nosos para iluminação e tubos para candeeiros; acessórios de regulação e segurança para 
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instalações de água e gás; sistemas de aquecimento no pavimento; unidades de aquecedo-

res, aparelhos para ventilação, ventoínhas de ar condicionado, aparelhos de purificação de 

ar; instalações para aquecimento, instalações para ventilação, unidades de ar condicionado 

e unidades de purificação de ar; aparelhos de geração de vapor e aparelhos para cozinhar, 

principalmente fogões, aparelhos para cozer no forno, aparelhos para fritar, grelhadores, 

aparelhos para tostar, aparelhos para aquecer, panelas de pressão, fornos microondas, 

máquinas de chá, máquinas de café, chaleiras; aparelhos de refrigeração, instalações para 

congelação; instalações para secar; aparelhos para ventilação, filtros de exaustores, apa-

relhos de exaustores e capas para exaustores, aparelhos de ar condicionado, aparelhos de 

purificação de ar, humidificadores; purificadores de ar; instalações de ar condicionado; 

máquinas de irrigação automática para fins de jardinagem; instalações sanitárias e as peças 

dos mesmos; aparelhos de abastecimento de água e aparelhos de aquecimento e suas peças 

dos mesmos; acessórios para abastecimento, distribução, controlo e regulação da água, 

torneiras mistas, especialmente torneiras mistas elétricas com termostato controlado, aces-

sórios de drenagem e transbordamento, chuveiros; secadores de roupa; sistemas de rega e 

irrigação, principalmente consistindo de aspersores de relva (em metal) e mangueiras de 

plástico; peças para todos os produtos atrás citados; dispensadores, eléctricos, para bebidas 

e comidas, incluídos na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132900 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de parede e mesa e relógios, eléctricos; relógios de pulso; relógios de bolso; reló-

gios de controlo (relógios de referência); relógios que comunicam com dados para Assisten-

tes Pessoais Digitais (PDAs), telefones inteligentes, computadores pessoais (PCs), PDAs, e 

computadores pessoais por páginas de Internet e outras redes informáticas e de comunica-

ções electrónicas; pulseiras que comunicam com dados para Assistentes Pessoais Digitais 

(PDAs), telefones inteligentes, computadores pessoais (PCs), PDAs, e computadores pes-

soais por páginas de Internet e outras redes informáticas e de comunicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132901 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37
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[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; serviços de reparação; serviços de instalação; instalação e repara-

ção de aparelhos de ar condicionado; limpeza e reparação de caldeiras; construção e super-

visão de edifícios; isolamento de edifícios; instalação e reparação de alarmes anti-roubo; 

manutenção e reparação de queimadores; aluguer de máquinas de limpeza; reparações 

de relógios de parede e mesa e relógios; instalação, manutenção e reparação de hardware 

informático; instalação de portas e janelas; instalação e reparação de aparelhos eléctricos; 

instalação e reparação de alarmes de incêndio; instalação e reparação de equipamentos 

de congelação; manutenção e restauração de mobílias; instalação e reparação de fornos; 

instalação e reparação de equipamentos de aquecimento; instalação de equipamentos de 

cozinha; instalação, manutenção e reparação de maquinarias; instalação, manutenção e re-

paração de máquinas e equipamentos de escritório; instalação e reparação de telefones.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132902 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; projecto e desenvolvimento de hardware e software 

informático; design industrial; hospedagem de páginas informáticas; instalação de software 

informático, manutenção de software informático; programação informática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132903 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳月步文化科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳巿南山區沙河街道華僑城創意園C3棟303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 : 動物皮；人造革箱；背包；錢包；野營手提袋；皮質繫帶；帆布背包；傘；登山杖；繫狗皮帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132904 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳月步文化科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳巿南山區沙河街道華僑城創意園C3棟303號 

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；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；戶外廣告；廣告設計；廣

告策劃；廣告材料設計；組織商業或廣告展覽；為廣告或銷售組織時裝展覽；進出口代理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132905 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 雅瑪一刻

   AYMAONE

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街5號長江工廠大廈10樓B室

   Flat/Rm B, 10/F, Cheung Kong Factory Building, No. 5 Cheung Shun Street, Cheung Sha 

Wan, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 鐘；發條匣（鐘錶製造）；手錶；手錶帶；鐘錶盤（鐘錶製造）；鐘錶構件；錶鏈；鐘錶盒；錶殼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132906 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 福建雨絲夢洋傘實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市東石鎮塔頭劉工業區 

 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；錢包；書包；公文包；旅行包；半加工或未加工皮革；雨傘或陽傘傘架；皮製傢俱套；手

杖；皮帶（非服飾用）；傘環；雨傘或陽傘骨；雨傘或陽傘的傘骨；傘棒；傘；傘套；女用陽傘；傘

柄；馬具；獸皮（動物皮）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132907 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais; cosméticos; loções capilares; dentífricos; preparações 

para o cuidado da pele não-medicinais; tratamentos para o cuidado da pele não-medicinais.



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5039

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132908 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; preparações sanitárias para fins médi-

cos; alimentos dietéticos e substâncias adaptadas para uso médico ou veterinário, alimen-

tos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros, materiais para 

curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações 

para a destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132909 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; membros artifi-

ciais, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais de sutura; dispositivos terapêuticos e 

de assistência adaptados para deficientes; aparelhos de massagem; aparelhos, dispositivos e 

artigos para cuidado de lactentes; aparelhos, dispositivos e artigos para actividade sexual.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132910 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais; cosméticos; loções capilares; dentífricos; preparações 

para o cuidado da pele não-medicinais; tratamentos para o cuidado da pele não-medicinais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132911 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; preparações sanitárias para fins médi-

cos; alimentos dietéticos e substâncias adaptadas para uso médico ou veterinário, alimen-

tos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros, materiais para 

curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações 

para a destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132912 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; membros artifi-

ciais, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais de sutura; dispositivos terapêuticos e 

de assistência adaptados para deficientes; aparelhos de massagem; aparelhos, dispositivos e 

artigos para cuidado de lactentes; aparelhos, dispositivos e artigos para actividade sexual.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132913 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa
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 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais; cosméticos; loções capilares; dentífricos; preparações 

para o cuidado da pele não-medicinais; tratamentos para o cuidado da pele não-medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132914 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais; cosméticos; loções capilares; dentífricos; preparações 

para o cuidado da pele não-medicinais; tratamentos para o cuidado da pele não-medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132915 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais; cosméticos; loções capilares; dentífricos; preparações 

para o cuidado da pele não-medicinais; tratamentos para o cuidado da pele não-medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132916 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais; cosméticos; loções capilares; dentífricos; preparações 

para o cuidado da pele não-medicinais; tratamentos para o cuidado da pele não-medicinais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132917 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais; cosméticos; loções capilares; dentífricos; preparações 

para o cuidado da pele não-medicinais; tratamentos para o cuidado da pele não-medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132918 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

 地址 Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

 國籍 Nacionalidade : 南非 Sul Africana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais; cosméticos; loções capilares; dentífricos; preparações 

para o cuidado da pele não-medicinais; tratamentos para o cuidado da pele não-medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132919 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 成都圖徑生物科技有限公司

   Biological Process Science and Technology Co., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區科園南路88號3棟2層201號，郵編：610000

   Room 201, 2nd Floor, Building No.3, No. 88 Keyuan South Road, High-tech Zone, Cheng-

du, Sichuan 610000, P. R. 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 : 茶；茶飲料；巧克力；糕點；燕窩梨膏；蟲草雞精；果凍糖果；糖果；以穀物為主的零食小吃；甜

食（糖果）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132920 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 成都圖徑生物科技有限公司

   Biological Process Science and Technology Co., LTD.



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5043

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區科園南路88號3棟2層201號，郵編：610000

   Room 201, 2nd Floor, Building No.3, No. 88 Keyuan South Road, High-tech Zone, Cheng-

du, Sichuan 610000, P. R. 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 : 茶；茶飲料；巧克力；糕點；燕窩梨膏；蟲草雞精；果凍糖果；糖果；以穀物為主的零食小吃；甜

食（糖果）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132921 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 成都圖徑生物科技有限公司

   Biological Process Science and Technology Co., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區科園南路88號3棟2層201號，郵編：610000

   Room 201, 2nd Floor, Building No.3, No. 88 Keyuan South Road, High-tech Zone, Chengdu, 

Sichuan 610000, P. R. 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 : 啤酒；無酒精啤酒；脫醇葡萄酒；汽水；水果味飲料；水（飲料）；無酒精果汁；無酒精雞尾酒；

無酒精果汁飲料；果汁飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132922 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : Solvil et Titus S.A.

 地址 Endereço : 38, Chemin du Grand Puits, Case Postale 128, 1217 Meyrin 2, Geneve, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relojoaria, instrumentos de relojoaria e cronométricos; relógios de pulso; relógios de pare-

de e de mesa; instrumentos horológicos; cronógrafos para uso como relógios; cronómetros; 

braceletes e correias para relógio; pulseiras de relógio; cofres, estojos e caixas para reló-

gios, relógios de pulso, relógios de parede e de mesa e instrumentos de relojoaria, horo-

lógicos e cronométricos; peças e acessórios para todos os bens referidos; tudo incluído na 

classe 14.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132923 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[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 nutri-

cionais; misturas em pó para bebidas que são suplementos nutricionais; bebidas à base de 

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132924 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[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; manteiga; queijo; natas; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de 

leite; bebidas proteicas à base de leite; soro de leite; soro de leite liofilizado; proteína em pó 

para uso como aditivo alimentar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132925 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : SCIP HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 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 : 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 
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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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，粉紅色，黑色。 

[210] 編號 N.º : N/132926 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : SCIP HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 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 : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，粉紅色，黑色。 

[210] 編號 N.º : N/132927 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : SCIP HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 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 : 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, 
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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/132928 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : SCIP HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 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 : 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 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/132929 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : SCIP HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 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 : 41
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[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/132930 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : SCIP HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 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 : 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-
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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/132931 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/18

[730] 申請人 Requerente : 林家宜

   Lam Ka Yi

 地址 Endereço : 19R, Dynasty Plaza, 411-417 Alameda Dr.Carlos D L’Assumpção, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132932 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; calendários; publicações impressas; sacos [bolsas] em papel ou em matérias plásticas 

para embalagem; caixas de papel ou cartão; facas [abridores de cartas]; artigos de papela-

ria; carimbos de endereço; instrumentos de escrita; colas para escritório ou uso doméstico; 

materiais de embalagem [acolchoamento, enchimento] de papel ou cartão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132933 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Apresentação de produtos em qualquer meio de comunicação para fins de venda a reta-

lho; publicidade; fornecimento de informações comerciais através de um sítio de internet; 

promoção de vendas para terceiros; fornecimento de mercado on-line para compradores e 

vendedores de bens e serviços; consultadoria em gestão de pessoal; serviços de relocaliza-

ção para empresas; informações sobre negócios; actualização e manutenção de dados em 

base de dados informáticas; sistematização de informação em bases de dados informáticas; 

compilação de informação para bases de dados informáticas; otimização do mecanismo de 

busca para o propósito da promoção; otimização do tráfego do sítio de internet; atualização 

e manutenção de dados na base de dados informática; serviços de colocação de dados em 

computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132934 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes aéreos; transporte por lanchões [barcaças]; transporte em automóveis; trans-

portes marítimos; transporte em caminhos-de-ferro; transporte fluvial em barco; serviços 

postais; entrega de mercadorias por via aérea, barcaça, ferrovia, transporte fluvial e trans-

porte marítimo; serviços de armazenagem, nomeadamente, armazenamento, distribuição, 

recolha, embalagem e envio de cartas, encomendas, artigos de papel, materiais impressos 

e materiais de embalagem; transporte por camião; embalagem de artigos para transporte; 

distribuição de encomendas; entrega de mercadorias encomendadas por encomenda postal; 

entrega de flores; entrega de mercadorias; entrega de mensagem por mensageiro; recolha, 

entrega e armazenamento de bens pessoais; serviços postais, nomeadamente, entrega de 

encomendas, embalagem  de artigos para transporte, aluguer de caixas de correio; serviços 

de transporte e entrega por via aérea, rodoviária, ferroviária e marítima.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132935 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia em particular brincos, colares, anéis, pulseiras, pendentes, botões 

de punho, molas para gravata, alfinetes de gravata, alfinetes, argolas, bijuteria, joalharia 
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de moda, alfinetes de peito e alfinetes de lapela, braceletes (artigos de joalharia), pedras 

preciosas e semipreciosas, molas em metais preciosos; argolas para chaves e correntes para 

chaves, e amuletos dos mesmos em particular chaveiros, argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes), correntes para chaves (artigos de joalharia) (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); outros artigos de metais preciosos e pedras preciosas, 

e imitações dos mesmos em particular estátuas ou estatuetas; instrumentos horológicos em 

particular instrumentos de relojoaria, relógios; relógios de parede e de mesa; instrumentos 

cronométricos; caixas para jóias e caixas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132936 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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 : Chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; malas de viagem, sacos, carteiras e outros 

transportadores em particular baús de viagem, malas de viagem, sacos, sacos da praia, sa-

cos para artigos de toilette, maletas, pastas, malas para documentos, malinhas de mão, por-

ta-notas, sacos de vestuário, mochilas, estojos para chaves em couro ou imitação de couro, 

estojos para cartões de crédito, carteiras para cartões de crédito, sacos para ginásio, sacos 

a tiracolo, sacos de lona para compras, sacos de viagem, sacos envelope, sacos para livros, 

sacos para alpinismo, sacos de lona para acampamento, mochilas de campismo, sacos de 

compras, sacos para todos os fins, conjuntos de viagem, malas pequenas de viagem, estojos 

e sacos para artigos de higiene pessoal vendidos vazios, estojos de beleza vendidos vazios, 

sacos para produtos de toilette vendidos vazios, sacos de maquilhagem vendidos vazios, 

porta-documentos, correias para malas de viagem, cintos para malas de viagem, sacos de 

desporto, etiquetas para malas de viagem, caixas de viagem, sacos para cosméticos, bolsas, 

carteiras, pastas para desenhos, malas para estafeta, sacolas; selaria, chicotes e vestimentas 

para animais em particular arreios, trelas, trelas arreios, coleiras, agasalhos, sacos para 

transportar animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132937 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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 em particular camisolões de lã, artigos de malha, camisolas de treino, t-shirts, 

calções, casacos curtos, blazers, casacos, blusas, camisas, pulôveres, vestidos, saias, calças 

para senhora, calças para homens, calças de ganga, macacões, macacões para crianças, rou-
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pa de praia, camisolas de lã, roupa de cerimónia, coletes, fatos, lenços de pescoço e cabeça, 

xailes, fatos de banho, vestuário de praia, roupa de usar por casa, roupa de noite, pijamas, 

máscaras para dormir, vestuário de lazer, vestuário de desporto, roupa interior (lingerie) 

para senhoras, camisolas, corpetes, roupa de baixo, roupa interior, ligas, cintos de ligas, 

suspensórios de cintos, suspensórios, roupões de banho, gravatas, gravatas de pescoço, la-

ços de gravata, gravatas largas, lenços de bolso, cintos, suspensórios, luvas, meias de vidro, 

meias de senhora, meias-calças, peúgas, vestuário para exercício; calçado em particular 

sapatos, alpercatas, botas, botas de tornozelo, sandálias, sapatos de desporto, sapatos de 

lazer, sapatos de lona, chinelos, sapatos de pala, sapatos de vela; chapelaria em particular 

chapéus, boné, chapéus de cerimónia, bonés em malha, boinas, boné plano, turbantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132938 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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 : Artigos de higiene pessoal em particular produtos para o tratamento pessoal, adstringentes 

cosméticos para o rosto e pele, aditivos para o banho sob a forma de hidratantes de pele, 

spray de rosto, esfoliantes para lábios; bálsamo de nariz não medicinais, pomada de rosa, 

água de rosas, cosméticos, estojos de cosmética, preparações para cuidados de corpo e be-

leza, cremes de massagem, óleos de massagem, cosméticos não medicinais, pedra-pomes 

para uso pessoal, pedra-pomes para uso no corpo, dentífricos, antitranspirantes, sabão 

líquido para o corpo, máscaras facial, perfumes, águas de toilette, água de perfume, coló-

nias, fragrâncias para uso pessoal, produtos para lavagem da boca não medicinais, pastas 

de dentes, desodorizantes para uso pessoal, limpadores para mãos, creme para as mãos, 

unguentos e pomadas para o corpo não medicinais, géis de banho, produtos para lavar o 

rosto e pele, produtos para banhos de imersão não medicinais, sabonetes não medicinais, 

pós para os pés não medicinais, amaciadores para o cabelo, descolorantes para os cabelos, 

produtos para desembaraçar os cabelos, pomadas capilares, champôs para o cabelo, cham-

pô seco, preparados para penteados, ceras para o cabelo, emulsões para depois de barbear, 

bálsamos para depois de barbear, loções para depois de barbear, bálsamos de barbear, cre-

me de barbear, gel para barbear, espuma para barbear, pedra hemostatica não medicinais 

para uso depois de barbear, depilatórios, preparados para barbear, carmim em pó, creme 

para os olhos, géis para áreas dos olhos, delineador para os olhos, sombra para os olhos, 

pós para o rosto, batons, produtos para remoção da maquilhagem, rímel, cremes para bron-

zear, loções para bronzear, cremes antienvelhecimento, cremes de limpeza, produtos de 

limpeza líquidas para o rosto e pele, produtos de limpeza para o rosto, emulsão hidratante 

para a pele, sabonete, hidratante para as manchas da pele, esfoliantes para o corpo, pó de 

talco para a toilette, óleos essenciais para uso pessoal, creme para o rosto, geles faciais, 

tónicos de beleza para aplicar no rosto, cremes para o rosto, esfoliantes faciais, produtos 

para lavar o rosto, cremes para os pés não medicinais, pomadas para os pés não medicinais, 

séruns para o rosto não medicinais, óleo para cutícula, hidratantes para o rosto, bálsamos 

para os lábios, brilho de lábios, esfoliante labial, cremes para as unhas, vernizes para as 

unhas, géis para o banho, óleos de banho, bronzeadores, pomada para o corpo não medici-
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nais, cremes para a pele, loções para a pele, tónico para a pele, preparados para protecção 

solar não medicinais, pó de talco, sais de banho sem ser para fins médicos, bálsamos de 

beleza em creme, bálsamos para a pele, preparados para o tratamento dos lábios não me-

dicinais; óleos essenciais e extratos aromáticos em particular óleos aromáticos; preparados 

de limpeza e fragrâncias em particular sprays para perfumar quartos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132939 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia em particular brincos, colares, anéis, pulseiras, pendentes, botões 

de punho, molas para gravata, alfinetes de gravata, alfinetes, argolas, bijuteria, joalharia 

de moda, alfinetes de peito e alfinetes de lapela, braceletes (artigos de joalharia), pedras 

preciosas e semipreciosas, molas em metais preciosos; argolas para chaves e correntes para 

chaves, e amuletos dos mesmos em particular chaveiros, argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes), correntes para chaves (artigos de joalharia) (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); outros artigos de metais preciosos e pedras preciosas, 

e imitações dos mesmos em particular estátuas ou estatuetas; instrumentos horológicos em 

particular instrumentos de relojoaria, relógios; relógios de parede e de mesa; instrumentos 

cronométricos; caixas para jóias e caixas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132940 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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 : Chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; malas de viagem, sacos, carteiras e outros 

transportadores em particular baús de viagem, malas de viagem, sacos, sacos da praia, sa-

cos para artigos de toilette, maletas, pastas, malas para documentos, malinhas de mão, por-

ta-notas, sacos de vestuário, mochilas, estojos para chaves em couro ou imitação de couro, 

estojos para cartões de crédito, carteiras para cartões de crédito, sacos para ginásio, sacos 

a tiracolo, sacos de lona para compras, sacos de viagem, sacos envelope, sacos para livros, 

sacos para alpinismo, sacos de lona para acampamento, mochilas de campismo, sacos de 

compras, sacos para todos os fins, conjuntos de viagem, malas pequenas de viagem, estojos 

e sacos para artigos de higiene pessoal vendidos vazios, estojos de beleza vendidos vazios, 

sacos para produtos de toilette vendidos vazios, sacos de maquilhagem vendidos vazios, 
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porta-documentos, correias para malas de viagem, cintos para malas de viagem, sacos de 

desporto, etiquetas para malas de viagem, caixas de viagem, sacos para cosméticos, bolsas, 

carteiras, pastas para desenhos, malas para estafeta, sacolas; selaria, chicotes e vestimentas 

para animais em particular arreios, trelas, trelas arreios, coleiras, agasalhos, sacos para 

transportar animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132941 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas e outros artigos para limpeza, materiais para o fabrico de escovas em particular 

escovas de unhas, escovas para o cabelo, pincéis para a barba, escovas para roupa, escovas 

para calçado, esponjas, escovas, pincéis para a barba, pincéis de maquilhagem, aparelhos 

para perfumar o ambiente em particular sprays de perfumes, vaporizadores de perfumes; 

loiças de mesa, trens de cozinha e recipientes em particular paliteiros, equipamento de bar, 

potes, travessas, vasilhas; utensílios cosméticos e de higiene pessoal, artigos de banho em 

particular recipientes para cosméticos, pentes, estojos para pentes, saboneteiras, suportes 

para a barba, tigelas, porta-pincéis para a barba, estojos de toilette (equipados), sacos de 

toilette (equipados), conjuntos de barbear, bacia de barbear, taças para barbear, tigelas de 

barbear, porta-pincéis para a barba, suportes de pincéis para a barba, suportes para uten-

sílios de barbear, suportes para pincéis de barba, pincéis para a barba, pulverizadores e 

vaporizadores, tudo para cosméticos, perfumes, preparados de artigos de higiene pessoal e 

preparados para o cabelo, artigos de limpeza dentária, bastonetes dentais para uso pessoal, 

palitos, escovas de dentes, fio dental, bases para escovas de dentes, suportes para escovas 

de dentes; artigos para vestuário e calçado em particular kits de graxa para sapatos, calça-

deiras; artigos de limpeza em particular artigos para fins de limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132942 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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 em particular camisolões de lã, artigos de malha, camisolas de treino, t-shirts, 

calções, casacos curtos, blazers, casacos, blusas, camisas, pulôveres, vestidos, saias, calças 

para senhora, calças para homens, calças de ganga, macacões, macacões para crianças, rou-

pa de praia, camisolas de lã, roupa de cerimónia, coletes, fatos, lenços de pescoço e cabeça, 
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xailes, fatos de banho, vestuário de praia, roupa de usar por casa, roupa de noite, pijamas, 

máscaras para dormir, vestuário de lazer, vestuário de desporto, roupa interior (lingerie) 

para senhoras, camisolas, corpetes, roupa de baixo, roupa interior, ligas, cintos de ligas, 

suspensórios de cintos, suspensórios, roupões de banho, gravatas, gravatas de pescoço, la-

ços de gravata, gravatas largas, lenços de bolso, cintos, suspensórios, luvas, meias de vidro, 

meias de senhora, meias-calças, peúgas, vestuário para exercício; calçado em particular 

sapatos, alpercatas, botas, botas de tornozelo, sandálias, sapatos de desporto, sapatos de 

lazer, sapatos de lona, chinelos, sapatos de pala, sapatos de vela; chapelaria em particular 

chapéus, boné, chapéus de cerimónia, bonés em malha, boinas, boné plano, turbantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132943 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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 : Serviços de venda a retalho, incluindo fornecimento de serviços de vendas a retalho através 

de encomendas por correio, sítio da internet, lojas, canal de televisão, telefone ou telemó-

vel, dispositivos portáteis de acesso à Internet, ou outros dispositivos de telecomunicações 

ou marketing directo, relacionada com vestuário, chapelaria e calçado, artigos de joalharia, 

relógios, acessórios de moda, equipamentos de desporto, câmaras fotográficas, equipamen-

tos audiovisuais, têxteis, livros, artigos de papelaria, revistas, brinquedos, cosméticos, per-

fumes, água de toilette, água de perfume, colónias, preparados de toilette não medicinais, 

artigos ópticos, malas de viagem, sacos, carteiras e outros transportadores, selaria, chicotes 

e vestimentas para animais, chapéus-de-chuva, capacetes para usar em desportos, escovas 

e outros artigos para limpeza, materiais para o fabrico de escovas, loiças de mesa, trens de 

cozinha e recipientes, mobiliário e móveis, lâmpadas, utensílios para uso domestico e cozi-

nha, equipamento de bar, utensílios cosméticos e higiénicos e artigos de banho, artigos de 

limpeza dentária, artigos para vestuário e calçado em particular kits de graxa para sapatos, 

calçadeiras, artigos para fins de limpeza; agregação para o benefício de terceiros de vestuá-

rio, chapelaria e calçado, artigos de joalharia, relógios, acessórios de moda, equipamentos 

de desporto, câmaras fotográficas, equipamentos audiovisuais, têxteis, livros, artigos de 

papelaria, revistas, brinquedos, cosméticos, perfumes, água de toilette, água de perfume, 

colónias, preparados de toilette não medicinais, artigos ópticos, malas de viagem, sacos, 

carteiras e outros transportadores, selaria, chicotes e vestimentas para animais, chapéus-

-de-chuva, capacetes para usar em desportos, escovas e outros artigos para limpeza, mate-

riais para o fabrico de escovas, loiças de mesa, trens de cozinha e recipientes, mobiliário e 

móveis, lâmpadas, utensílios para uso domestico e cozinha, equipamento de bar, utensílios 

cosméticos e higiénicos e artigos de banho, artigos de limpeza dentária, artigos para ves-

tuário e calçado em particular kits de graxa para sapatos, calçadeiras, artigos para fins de 

limpeza, permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos; 

fornecimento de informações e assessoria relacionados com serviços de venda a retalho; 

consultoria de gestão de negócios; fornecimento de assessoria e assistência na selecção de 

produtos; serviços de promoção através do fornecimento de ligações patrocinadas para 

rede global de terceiros; serviços de publicidade e comerciais; publicidade para terceiros.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132944 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia em particular brincos, colares, anéis, pulseiras, pendentes, botões 

de punho, molas para gravata, alfinetes de gravata, alfinetes, argolas, bijuteria, joalharia 

de moda, alfinetes de peito e alfinetes de lapela, braceletes (artigos de joalharia), pedras 

preciosas e semipreciosas, molas em metais preciosos; argolas para chaves e correntes para 

chaves, e amuletos dos mesmos em particular chaveiros, argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes), correntes para chaves (artigos de joalharia) (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); outros artigos de metais preciosos e pedras preciosas, 

e imitações dos mesmos em particular estátuas ou estatuetas; instrumentos horológicos em 

particular instrumentos de relojoaria, relógios; relógios de parede e de mesa; instrumentos 

cronométricos; caixas para jóias e caixas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132945 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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 : Chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; malas de viagem, sacos, carteiras e outros 

transportadores em particular baús de viagem, malas de viagem, sacos, sacos da praia, sa-

cos para artigos de toilette, maletas, pastas, malas para documentos, malinhas de mão, por-

ta-notas, sacos de vestuário, mochilas, estojos para chaves em couro ou imitação de couro, 

estojos para cartões de crédito, carteiras para cartões de crédito, sacos para ginásio, sacos 

a tiracolo, sacos de lona para compras, sacos de viagem, sacos envelope, sacos para livros, 

sacos para alpinismo, sacos de lona para acampamento, mochilas de campismo, sacos de 

compras, sacos para todos os fins, conjuntos de viagem, malas pequenas de viagem, estojos 

e sacos para artigos de higiene pessoal vendidos vazios, estojos de beleza vendidos vazios, 

sacos para produtos de toilette vendidos vazios, sacos de maquilhagem vendidos vazios, 

porta-documentos, correias para malas de viagem, cintos para malas de viagem, sacos de 

desporto, etiquetas para malas de viagem, caixas de viagem, sacos para cosméticos, bolsas, 

carteiras, pastas para desenhos, malas para estafeta, sacolas; selaria, chicotes e vestimentas 

para animais em particular arreios, trelas, trelas arreios, coleiras, agasalhos, sacos para 

transportar animais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132946 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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 em particular camisolões de lã, artigos de malha, camisolas de treino, t-shirts, 

calções, casacos curtos, blazers, casacos, blusas, camisas, pulôveres, vestidos, saias, calças 

para senhora, calças para homens, calças de ganga, macacões, macacões para crianças, rou-

pa de praia, camisolas de lã, roupa de cerimónia, coletes, fatos, lenços de pescoço e cabeça, 

xailes, fatos de banho, vestuário de praia, roupa de usar por casa, roupa de noite, pijamas, 

máscaras para dormir, vestuário de lazer, vestuário de desporto, roupa interior (lingerie) 

para senhoras, camisolas, corpetes, roupa de baixo, roupa interior, ligas, cintos de ligas, 

suspensórios de cintos, suspensórios, roupões de banho, gravatas, gravatas de pescoço, la-

ços de gravata, gravatas largas, lenços de bolso, cintos, suspensórios, luvas, meias de vidro, 

meias de senhora, meias-calças, peúgas, vestuário para exercício; calçado em particular 

sapatos, alpercatas, botas, botas de tornozelo, sandálias, sapatos de desporto, sapatos de 

lazer, sapatos de lona, chinelos, sapatos de pala, sapatos de vela; chapelaria em particular 

chapéus, boné, chapéus de cerimónia, bonés em malha, boinas, boné plano, turbantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132947 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo, 17, Milan, 20143, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia em particular brincos, colares, anéis, pulseiras, pendentes, botões 

de punho, molas para gravata, alfinetes de gravata, alfinetes, argolas, bijuteria, joalharia 

de moda, alfinetes de peito e alfinetes de lapela, braceletes (artigos de joalharia), pedras 

preciosas e semipreciosas, molas em metais preciosos; argolas para chaves e correntes para 

chaves, e amuletos dos mesmos em particular chaveiros, argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes), correntes para chaves (artigos de joalharia) (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); outros artigos de metais preciosos e pedras preciosas, 

e imitações dos mesmos em particular estátuas ou estatuetas; instrumentos horológicos em 

particular instrumentos de relojoaria, relógios; relógios de parede e de mesa; instrumentos 

cronométricos; caixas para jóias e caixas para relógios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132948 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo, 17, Milan, 20143, 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 : Chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; malas de viagem, sacos, carteiras e outros 

transportadores em particular baús de viagem, malas de viagem, sacos, sacos da praia, sa-

cos para artigos de toilette, maletas, pastas, malas para documentos, malinhas de mão, por-

ta-notas, sacos de vestuário, mochilas, estojos para chaves em couro ou imitação de couro, 

estojos para cartões de crédito, carteiras para cartões de crédito, sacos para ginásio, sacos 

a tiracolo, sacos de lona para compras, sacos de viagem, sacos envelope, sacos para livros, 

sacos para alpinismo, sacos de lona para acampamento, mochilas de campismo, sacos de 

compras, sacos para todos os fins, conjuntos de viagem, malas pequenas de viagem, estojos 

e sacos para artigos de higiene pessoal vendidos vazios, estojos de beleza vendidos vazios, 

sacos para produtos de toilette vendidos vazios, sacos de maquilhagem vendidos vazios, 

porta-documentos, correias para malas de viagem, cintos para malas de viagem, sacos de 

desporto, etiquetas para malas de viagem, caixas de viagem, sacos para cosméticos, bolsas, 

carteiras, pastas para desenhos, malas para estafeta, sacolas; selaria, chicotes e vestimentas 

para animais em particular arreios, trelas, trelas arreios, coleiras, agasalhos, sacos para 

transportar animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132949 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo, 17, Milan, 20143, 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 em particular camisolões de lã, artigos de malha, camisolas de treino, t-shirts, 

calções, casacos curtos, blazers, casacos, blusas, camisas, pulôveres, vestidos, saias, calças 

para senhora, calças para homens, calças de ganga, macacões, macacões para crianças, rou-

pa de praia, camisolas de lã, roupa de cerimónia, coletes, fatos, lenços de pescoço e cabeça, 

xailes, fatos de banho, vestuário de praia, roupa de usar por casa, roupa de noite, pijamas, 

máscaras para dormir, vestuário de lazer, vestuário de desporto, roupa interior (lingerie) 

para senhoras, camisolas, corpetes, roupa de baixo, roupa interior, ligas, cintos de ligas, 

suspensórios de cintos, suspensórios, roupões de banho, gravatas, gravatas de pescoço, la-

ços de gravata, gravatas largas, lenços de bolso, cintos, suspensórios, luvas, meias de vidro, 

meias de senhora, meias-calças, peúgas, vestuário para exercício; calçado em particular 

sapatos, alpercatas, botas, botas de tornozelo, sandálias, sapatos de desporto, sapatos de 

lazer, sapatos de lona, chinelos, sapatos de pala, sapatos de vela; chapelaria em particular 

chapéus, boné, chapéus de cerimónia, bonés em malha, boinas, boné plano, turbantes.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132950 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo, 17, Milan, 20143, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia em particular brincos, colares, anéis, pulseiras, pendentes, botões 

de punho, molas para gravata, alfinetes de gravata, alfinetes, argolas, bijuteria, joalharia 

de moda, alfinetes de peito e alfinetes de lapela, braceletes (artigos de joalharia), pedras 

preciosas e semipreciosas, molas em metais preciosos; argolas para chaves e correntes para 

chaves, e amuletos dos mesmos em particular chaveiros, argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes), correntes para chaves (artigos de joalharia) (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); outros artigos de metais preciosos e pedras preciosas, 

e imitações dos mesmos em particular estátuas ou estatuetas; instrumentos horológicos em 

particular instrumentos de relojoaria, relógios; relógios de parede e de mesa; instrumentos 

cronométricos; caixas para jóias e caixas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132951 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo, 17, Milan, 20143, 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 : Chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; malas de viagem, sacos, carteiras e outros 

transportadores em particular baús de viagem, malas de viagem, sacos, sacos da praia, sa-

cos para artigos de toilette, maletas, pastas, malas para documentos, malinhas de mão, por-

ta-notas, sacos de vestuário, mochilas, estojos para chaves em couro ou imitação de couro, 

estojos para cartões de crédito, carteiras para cartões de crédito, sacos para ginásio, sacos 

a tiracolo, sacos de lona para compras, sacos de viagem, sacos envelope, sacos para livros, 

sacos para alpinismo, sacos de lona para acampamento, mochilas de campismo, sacos de 

compras, sacos para todos os fins, conjuntos de viagem, malas pequenas de viagem, estojos 

e sacos para artigos de higiene pessoal vendidos vazios, estojos de beleza vendidos vazios, 

sacos para produtos de toilette vendidos vazios, sacos de maquilhagem vendidos vazios, 

porta-documentos, correias para malas de viagem, cintos para malas de viagem, sacos de 

desporto, etiquetas para malas de viagem, caixas de viagem, sacos para cosméticos, bolsas, 

carteiras, pastas para desenhos, malas para estafeta, sacolas; selaria, chicotes e vestimentas 

para animais em particular arreios, trelas, trelas arreios, coleiras, agasalhos, sacos para 

transportar animais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132952 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo, 17, Milan, 20143, 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 em particular camisolões de lã, artigos de malha, camisolas de treino, t-shirts, 

calções, casacos curtos, blazers, casacos, blusas, camisas, pulôveres, vestidos, saias, calças 

para senhora, calças para homens, calças de ganga, macacões, macacões para crianças, rou-

pa de praia, camisolas de lã, roupa de cerimónia, coletes, fatos, lenços de pescoço e cabeça, 

xailes, fatos de banho, vestuário de praia, roupa de usar por casa, roupa de noite, pijamas, 

máscaras para dormir, vestuário de lazer, vestuário de desporto, roupa interior (lingerie) 

para senhoras, camisolas, corpetes, roupa de baixo, roupa interior, ligas, cintos de ligas, 

suspensórios de cintos, suspensórios, roupões de banho, gravatas, gravatas de pescoço, la-

ços de gravata, gravatas largas, lenços de bolso, cintos, suspensórios, luvas, meias de vidro, 

meias de senhora, meias-calças, peúgas, vestuário para exercício; calçado em particular 

sapatos, alpercatas, botas, botas de tornozelo, sandálias, sapatos de desporto, sapatos de 

lazer, sapatos de lona, chinelos, sapatos de pala, sapatos de vela; chapelaria em particular 

chapéus, boné, chapéus de cerimónia, bonés em malha, boinas, boné plano, turbantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132953 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市動力源發展有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區龍崗街道龍崗大道4001萬匯大廈5樓506室 

 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 : 燈；安全燈；節日裝飾彩色小燈；照明器械及裝置；照明用提燈；發光二級管（LED）照明器具；

手電筒；探照燈；路燈；潛水燈。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132954 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市動力源發展有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區龍崗街道龍崗大道4001萬匯大廈5樓506室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 羽毛球；箭弓；射箭用器具；毽子；聖誕樹用燭臺；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；

釣魚用浮子；咬鈎指示器（釣具）；咬鈎傳感器（釣具）；釣魚用具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132955 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市動力源發展有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區龍崗街道龍崗大道4001萬匯大廈5樓506室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電池；原電池；蓄電池；太陽能電池；電池箱；移動電源（可充電電池）；電池充電器；電子香煙

用充電器；電測量儀器；測量器械和儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132956 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市動力源發展有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區龍崗街道龍崗大道4001萬匯大廈5樓506室 

 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 : 燈；安全燈；節日裝飾彩色小燈；照明器械及裝置；照明用提燈；發光二級管（LED）照明器具；

手電筒；探照燈；路燈；潛水燈。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/132957 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市動力源發展有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區龍崗街道龍崗大道4001萬匯大廈5樓506室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 羽毛球；箭弓；射箭用器具；毽子；聖誕樹用燭臺；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；

釣魚用浮子；咬鈎指示器（釣具）；咬鈎傳感器（釣具）；釣魚用具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132958 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市動力源發展有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區龍崗街道龍崗大道4001萬匯大廈5樓506室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電池；原電池；蓄電池；太陽能電池；電池箱；移動電源（可充電電池）；電池充電器；電子香煙

用充電器；電測量儀器；測量器械和儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132959 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 廣州市錢大媽農產品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區藝泓路22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 : 廣告宣傳；商業信息；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企

業購買商品或服務）；市場營銷；電話市場營銷；職業介紹；人員招收。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132960 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 重慶泰樂建築工程有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市彭水縣漢葭鎮石嘴街120號（金山廣場B幢四樓） 

 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 : 廣告；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；尋找贊助；飯店商業管理；藥用、獸醫用、

衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；進出口代理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市

場；特許經營的商業管理；替他人推銷；為零售目的在通訊媒體上展示商品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132961 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 重慶泰樂建築工程有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市彭水縣漢葭鎮石嘴街120號（金山廣場B幢四樓） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險信息；為建築項目安排資金；網上銀行；不動產代理；商品房銷售；經紀；擔保；信託；公寓

管理；不動產管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132962 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 重慶泰樂建築工程有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市彭水縣漢葭鎮石嘴街120號（金山廣場B幢四樓） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；輪胎翻新；噴塗服務；商品房建造；加熱設備安裝和修理；室內裝潢；汽車保養

和修理；電器的安裝和修理；木工服務；維修電力線路。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132965 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)

 地址 Endereço : 21 Boulevard Lundy 51100 Reims 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); licores; aguardentes; vinhos; vinhos espu-

mantes; vinhos franceses, nomeadamente vinhos com a denominação de origem protegida 

de “Champagne”.



5064 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132966 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)

 地址 Endereço : 21 Boulevard Lundy 51100 Reims 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 : Serviços prestados no âmbito do comércio a retalho de bebidas alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132967 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : First Code Academy Ltd

 地址 Endereço : Unit 302-305, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; serviços de entretenimento e activida-

des relacionadas com o ensino e formação de cursos STEM (ciência, tecnologia, engenha-

ria e matemática) para crianças; serviços educacionais, ensino e formação baseados no uso 

de computador relacionados com cursos STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemá-

tica) para crianças; prestação de publicações descarregáveis e não-descarregáveis através 

de redes informáticas, nomeadamente, periódicos e relatórios sobre assuntos de educação, 

cursos STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), entretenimento, actividades 

recreativas e de divertimento, eventos de tecnologia e culturais; prestação de informação 

relacionada com a organização de exposições educativas, culturais, desportivas, e de entre-

tenimento, e de actividades comunitárias, desportivas e culturais; prestação de informação 

na área de actividades e eventos educativos e de entretenimento para crianças; prestação 

de aulas, workshops, e formação relativamente ao uso da ciência, tecnologia, engenharia e 

matemática para crianças; ensino on-line de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e ma-

temática) para crianças; tudo o acima mencionado na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132968 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 蘇州市得月樓餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州市太監弄43號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5065

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處），咖啡館，烹飪設備出租，餐館，養老院，茶館，假日野營住宿服

務，日間托兒所（看孩子），出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿，會議室出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132969 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/19

[730] 申請人 Requerente : 原辦館有限公司

   ORGIGIN THE GROCER COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門施利化街8-A號鏡善樓地下B舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 米。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金黃色。 

[210] 編號 N.º : N/132970 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132971 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

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

 活動 Actividade : 商業 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/132972 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 王建娣 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區解放北路金桂園D1-1104房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 小皮夾；錢包；背包；旅行包；手提包；公文包；腰包；行李箱；手提箱；鑰匙包；信用卡皮夾；旅

行包（箱）；旅行用具（皮件）；皮包；書包；傘；皮革；寵物服裝；抱嬰兒用吊帶；皮製傢俱套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132973 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 王建娣 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區解放北路金桂園D1-1104房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 套裝；褲子；外套；襯衫；皮衣；衣服；裙子；運動服；T恤衫；內衣；化妝舞會用服裝；雨衣；鞋；

運動鞋；圍巾；領帶；帽子；襪；手套（服裝）；皮帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132974 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 廣州奈翠思化妝品有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區建設橫馬路2號601房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 盥洗室用洗滌乳劑；清潔製劑；拋光製劑；研磨製劑；香精油；化妝品；牙膏；乾花瓣與香料混

合物（香料）；個人或動物用除臭劑；空氣芳香劑；洗髮液；潤髮乳；浴液；洗衣劑；美容面膜；

香水；護膚用化妝劑；口紅；非醫用漱口劑；牙齒美白貼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132975 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 廣州奈翠思化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區建設橫馬路2號601房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 盥洗室用洗滌乳劑；清潔製劑；拋光製劑；研磨製劑；香精油；化妝品；牙膏；乾花瓣與香料混

合物（香料）；個人或動物用除臭劑；空氣芳香劑；洗髮液；潤髮乳；浴液；洗衣劑；美容面膜；

香水；護膚用化妝劑；口紅；非醫用漱口劑；牙齒美白貼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132976 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；玩具；塑膠玩具；毛公仔；玩具車；踏板車；棋（遊戲）；紙牌；運動用球；健身器材；運

動用品；體操器械；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚用具；娛樂品及玩具；娛

樂用具；自動或投幣啟動的遊戲機；手辦模型人物、手辦模型小雕像及其零件部件；拼圖；四維

拼圖；電子玩具；教學玩具；兒童益智玩具；玩具汽球；幼兒洗浴玩具；與電腦連用的電子遊戲

設備；不屬別類的體育及運動用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132977 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : Honeywell International Inc.
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 地址 Endereço :  115 Tabor Road,  Morris Plains, NJ 07950,  EUA

 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 : Aplicação de software que funciona como uma plataforma para ligar empresas e indivíduos 

que procuram entregar produtos com motoristas de camião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132978 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : Honeywell International Inc.

 地址 Endereço :  115 Tabor Road,  Morris Plains, NJ 07950,  EUA

 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 : Fornecer a solução total da IoT(Interner das Coisas) para gama completa de serviços de ca-

deia de suprimentos com base na nuvem, combinando software e hardware, como solução 

logística, solução de grande volume de dados, solução de inteligência artificial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132979 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市同仁四季餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區桃源街道金雞路1號田廈翡翠明珠花園T1棟二樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出；無線電廣告；廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；電視廣告；戶外廣告；商業

管理輔助；組織商業或廣告展覽；替他人推銷；計算機網絡上的在線廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132980 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市同仁四季餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區桃源街道金雞路1號田廈翡翠明珠花園T1棟二樓 

 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；餐廳；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；會議室出租；餐

館；酒吧服務；寄宿處；活動房屋出租；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132981 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門製皂有限公司 

 地址 Endereço : 澳門成都街37號濠景花園23座15樓H 

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣片、去污液、洗髮水、護髮素、手工皂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132982 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門製皂有限公司 

 地址 Endereço : 澳門成都街37號濠景花園23座15樓H 

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣片、去污液、洗髮水、護髮素、手工皂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132983 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門製皂有限公司 

 地址 Endereço : 澳門成都街37號濠景花園23座15樓H 

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣片、去污液、洗髮水、護髮素、手工皂。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132984 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : EUROPEAN REFRESHMENTS

 地址 Endereço : Southgate, Dublin Road, Drogheda, A92 YK7W, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132985 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

 地址 Endereço : 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132986 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : CLASSIC TEDDY GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : Nwms Center, 31 Southampton Row, Office 3.11, 3rd Floor, London, WC1B 5HJ, U.K.

 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 : 泳褲；泳衣；體操服；初生嬰兒服【服裝】；緊身褲【褲子】；化裝舞會服裝；工作服；睡衣；披肩；

運動衫；褲子；內褲；內衣；靴；鞋子；頭巾【服裝】；圍巾；領帶；非紙製圍兜；泳帽；帽【帽子】；

耳罩【服裝】；襪子；手套【服裝】；腰帶【服裝】；吊褲帶/服裝用背帶【吊褲帶、吊襪帶】；圍裙

【服裝】；睡眠用眼罩；衣著。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132987 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : CLASSIC TEDDY GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : Nwms Center, 31 Southampton Row, Office 3.11, 3rd Floor, London, WC1B 5HJ, U.K.

 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；廣告宣傳；市場行銷；商店櫥窗裝飾；代理進出口服務；為其他企業採購商品及服務；影

印服務；建立電腦資訊系統資料庫；文字處理；簿記；會計；企業管理協助；旅館經營管理；提

供商業資訊；工商管理協助；為他人授權之商品及服務提供商業管理；公關；秘書服務；職業介

紹；拍賣；廣告空間租賃；為商品及服務之買方和賣方提供線上市集；辦公機器和設備租賃；籌

備商業性或廣告目的性的展示會；籌備商業性或廣告目的性的展銷會；為消費者提供商品資訊

及購物建議服務；販賣機租賃；為他人安排電訊服務預約；企業管理和組織諮詢；企業管理諮

詢；為第三方商業交易進行協商及締結。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132988 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : CLASSIC TEDDY GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : Nwms Center, 31 Southampton Row, Office 3.11, 3rd Floor, London, WC1B 5HJ, U.K.

 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 : 書籍出版；提供不可下載之線上電子刊物；電子書籍及期刊之線上出版；翻譯；學校教育；幼

兒園；健身指導課程；教學服務；教育服務；培訓服務；流動圖書館；提供遊樂場服務；遊樂園

服務；假日露營服務[娛樂]；提供博物館設施[展示，展覽]；由電腦網路提供線上遊戲服務；電

影院；俱樂部服務【娛樂或教育】；娛樂服務；提供高爾夫球設施；提供休閒設施；安排和舉行

的音樂會；安排和舉行的代表大會；籌辦教育或娛樂競賽；籌辦運動競賽；籌辦文化或教育目

的之展覽；為娛樂目的籌辦時裝表演；選美競賽安排；派對籌劃【娛樂】；廣播和電視節目製

作；表演節目製作；電視娛樂節目製作；現場表演；藝人表演服務；表演佈景出租；運動設備租賃

【車輛除外】；玩具租賃；遊戲設備租賃；動物訓練；彩券籌劃；新聞記者的採訪服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132989 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : CLASSIC TEDDY GLOBAL LIMITED
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 地址 Endereço : Nwms Center, 31 Southampton Row, Office 3.11, 3rd Floor, London, WC1B 5HJ, U.K.

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 日間幼兒照顧服務；提供膳宿處服務【旅館、供膳寄宿處】；預訂膳宿處；咖啡館服務；假日露

營住宿服務；備辦宴席；學校、工廠之附設餐廳服務；預訂旅館；旅館服務；餐廳服務；自助餐廳

服務；小吃店服務；旅客投宿處服務；養老院服務；烹飪設備出租；椅子、桌子、桌布和玻璃器皿

出租；會議室出租；動物膳宿；提供營地設施；帳篷出租；活動屋出租；飲水機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132990 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 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; aço, em bruto ou semi-forjado; metais comuns e suas ligas para 

relojoaria; aço inoxidável e ligas de aço para relojoaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132991 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 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; aço, em bruto ou semi-forjado; metais comuns e suas ligas para 

relojoaria; aço inoxidável e ligas de aço para relojoaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132996 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 福州日興水產食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省連江縣筱埕鎮大埕村永寧路2號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : 食用海藻提取物；魚子醬；甲殼動物（非活）；魚（非活）；貝殼類動物（非活）；魚製食品；海參

（非活）；蝦（非活）；加工過的魚籽；水產罐頭；醃製魚；海米；紫菜；海帶；蟶乾；魚鬆；肉鬆；

烤紫菜；蛋；以果蔬為主的零食小吃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132997 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 蘇州九龍珠餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州吳中區郭巷九盛路289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；茶館；烹飪設備出租；快餐館；流動飲食供

應。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : SUPERTEA為黑色，橫線為綠色。（如圖所示）

[210] 編號 N.º : N/132998 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : 嘉興敏惠汽車零部件有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省嘉興亞太科技工業園區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車保險杆；運載工具用門；後視鏡；運載工具用窗戶；風擋刮水器；運載工具用行李架；汽車

兩側腳踏板；運載工具用座椅；運載工具內裝飾品；車輛引擎罩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/132999 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Worldwide Co.,Ltd.

 地址 Endereço : #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, República da Coreia

 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 : Células secas; células e módulos fotovoltaicos; baterias de lítio; baterias; pacotes de ba-

terias; baterias para veículos; acumuladores eléctricos para veículos; células molhadas; 
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baterias de ânodos; células de combustível; baterias para automóveis; baterias para veícu-

los elétricos; baterias elétricas para alimentação de veículos elétricos; unidades geradoras 

[baterias]; pacotes de energia [pilhas]; baterias elétricas; acumuladores eléctricos; baterias 

recarregáveis; aparelho de alimentação ininterrupta [bateria]; iniciadores de bateria; adap-

tadores de bateria; cabos de bateria; cabos de reforço de bateria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133000 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Worldwide Co.,Ltd.

 地址 Endereço : #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, República da Coreia

 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 : Serviço de venda grossista com baterias; serviço de venda a retalho com baterias; serviços 

intermediários comerciais na área de baterias; serviço de venda grossista com baterias elé-

tricas; serviço de venda a retalho com baterias elétricas; serviços intermediários comerciais 

na área de baterias elétricas; serviço de venda grossista com acumuladores elétricos; servi-

ço de venda a retalho com acumuladores elétricos; serviços intermediários comerciais na 

área de acumuladores elétricos; serviço de venda grossista com baterias para automóveis; 

serviço de venda a retalho com baterias para automóveis; serviços intermediários comer-

ciais na área de baterias para automóveis; serviço de venda grossista com baterias para 

veículos; serviço de venda a retalho com baterias para veículos; serviços intermediários co-

merciais na área de baterias de para veículos; serviço de venda grossista com acumuladores 

elétricos para veículos; serviço de venda a retalho com acumuladores elétricos para veícu-

los; serviços intermediários comerciais na área de acumuladores elétricos para veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133001 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Worldwide Co.,Ltd.

 地址 Endereço : #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, República da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Filtros para motores; bombas como peças de máquinas, motores; radiadores para motores; 

ventoinhas [foles]; bombas de água; filtros (peças da máquina); tubos de escape para veí-

culos terrestres; atuadores (peças de máquinas); exaustores para motores e máquinas; vál-

vulas de recirculação de gases de escape [egr] para motores e máquinas; dispositivos anti-

-poluição para motores e máquinas; ventiladores de motores e máquinas; válvulas [partes 

de bombas]; válvulas [partes de máquinas]; válvulas de escape (partes de motores); vál-

vulas de injeção (partes de motores); bombas de recuperação refrigerantes; compressores 

para recuperação e reciclagem de gases refrigerantes; condensadores de ar; condensadores 

refrigerados a ar; refrigeradores de óleo para motores; refrigeradores de óleo para máqui-

nas; permutadores térmicos [partes de máquinas]; compressores [máquinas]; compressores 

de ar; compressores como peças de máquinas, motores; compressores para frigoríficos; im-
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pulsores de bomba; foles [ventoinhas] para a compressão, aspiração e transporte de gases; 

transmissões para máquinas; turbo-bomba; turbocompressores para máquinas; radiadores 

para veículos; controladores hidráulicos de potência para máquinas/motores; controles 

pneumáticos para máquinas, motores; mecanismos de comandos de máquinas ou de moto-

res; dispositivo de controle de ar para máquinas e motores principais; válvulas automáticas 

de controle de entrada para compressores de ar alternativos; válvulas de controle de des-

carga para as saídas dos compressores de ar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133002 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Worldwide Co.,Ltd.

 地址 Endereço : #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, República da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Ar condicionado para automóveis; aquecedores para automóveis; instalações e aparelhos 

de ventilação (ar condicionado) para automóveis; evaporadores de refrigeração para auto-

móveis; refrigeradores para automóveis; filtros de ar para automóveis; radiadores para au-

tomóveis; compressores para aparelhos de ar condicionado de automóveis; condensadores 

para condicionadores de ar de automóveis; núcleos de aquecedor para  ar condicionado de 

automóveis; evaporadores para ar condicionado de automóveis; embreagens de compressor 

para ar condicionado de automóveis; acumuladores de calor para automóveis; ventiladores 

de refrigeração para automóveis; protecção para ventiladores de refrigeração de automó-

veis; filtros de ar para ar condicionado de automóveis; controladores para ar condicionado 

de automóveis; purificadores de ar para ar condicionado de automóveis; faróis para ar con-

dicionado de automóveis; módulos de refrigeração para ar condicionado de automóveis; 

permutadores de calor automotivos, não sendo partes de máquinas; aparelhos de aqueci-

mento para veículos; aparelhos de ar condicionado para veículos; aparelhos e instrumentos 

de ar condicionado, arrefecimento e ventilação de ar; aparelhos para aquecimento/ventila-

ção e ar condicionado; sistemas de aquecimento compostos principalmente de tubos, canos 

e colectores através dos quais circula água quente ou de alta temperatura; geradores de ani-

ões para purificação do ar; ventiladores de refrigeração; ionizadores de água; evaporadores; 

ventiladores para automóveis; compressor para ar condicionado; bombas de calor; bombas 

de calor de motor a gás; torres de resfriamento de água; acumuladores de vapor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133003 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Worldwide Co.,Ltd.

 地址 Endereço : #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, República da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis; peças e acessórios para automóveis; módulos de controle de transmissão para 

automóveis; pára-choques para automóveis; refrigeradores de óleo para automóveis; bom-

bas de água para automóveis; embreagens de bomba de água para automóveis; radiadores 
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para automóveis; transportadores de automóveis; módulos de cabeça para automóveis; vál-

vulas para carros elétricos; compressores para aparelhos de ar condicionado para veículos; 

compressores para aparelhos de ar condicionado para veículos terrestres; motores do venti-

lador de refrigeração para veículos terrestres; bombas de ar [acessórios de veículos]; moto-

res e máquinas para veículos terrestres; pneus; amortecedores de suspensão para veículos; 

sistemas de suspensão para veículos; máquinas motrizes para veículos terrestres; mecanis-

mos de transmissão de energia para veículos terrestres; rolamentos para veículos terrestres.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133004 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Worldwide Co.,Ltd.

 地址 Endereço : #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, República da Coreia

 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 : Serviço de venda grossista com peças e acessórios para automóveis; serviço de venda a 

retalho com peças e acessórios para automóveis; serviços intermediários comerciais na 

área de peças e acessórios para automóveis; serviço de venda grossista com aparelhos para 

aquecimento/ventilação e ar condicionado; serviço de venda a retalho com aparelhos para 

aquecimento/ventilação e ar condicionado; serviços intermediários comerciais na área de 

aparelhos para aquecimento/ventilação e ar condicionado; serviço de venda grossista com 

válvulas de recirculação de gases de escape [egr] para motores; serviço de venda a retalho 

com válvulas de recirculação de gases de escape [egr] para motores; serviços intermediá-

rios comerciais na área de válvulas de recirculação de gases de escape [egr] para motores; 

serviço de venda grossista com compressores; serviço de venda a retalho com compresso-

res; serviços intermediários comerciais na área de compressores; serviço de venda grossista 

com bombas como peças de máquinas, motores; serviço de venda a retalho com bombas 

como peças de máquinas, motores; serviços intermediários comerciais na área de bombas 

como peças de máquinas, motores; serviço de venda grossista com exaustão para motores; 

serviço de venda a retalho com exaustão para motores; serviços intermediários comerciais 

na área de exaustão para motores; serviço de venda grossista com filtros para motores; 

serviço de venda a retalho com filtros para motores; serviços intermediários comerciais na 

área de filtros para motores; serviço de venda grossista com radiadores para motores; servi-

ço de venda a retalho com radiadores para motores; serviços intermediários comerciais na 

área de radiadores para motores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133005 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Worldwide Co.,Ltd.

 地址 Endereço : #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, República da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Pneus; tubos para rodas de veículos; automóveis; peças e acessórios para automóveis; cor-

reia de máquina/motor/borracha e freio para veículos terrestres; veículos terrestres; bici-
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cletas; amortecedores de suspensão para veículos; dispositivos de travagem para veículos; 

máquinas motrizes para veículos terrestres; mecanismos de transmissão de energia para 

veículos terrestres; rolamentos para veículos terrestres; acoplamentos para veículos terres-

tres; motores para veículos terrestres; válvulas para pneus de veículos; pregos para pneus; 

tachas para pneus; rodas de automóveis; equipamentos para a reparação de câmaras-de-ar 

[pneumáticos]; revestimentos para pneus.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133006 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

[730] 申請人 Requerente : Hankook Tire Worldwide Co.,Ltd.

 地址 Endereço : #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, República da Coreia

 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 : Serviço de venda grossista com pneus; serviço de loja de retalho com pneus; serviços inter-

mediários comerciais na área dos pneus; serviço de venda grossista com tubos para rodas 

de veículos; serviço de venda a retalho com tubos para rodas de veículos; serviços interme-

diários comerciais na área de tubos para rodas de veículos; serviço de venda grossista com 

veículos terrestres; serviço de venda a retalho com veículos terrestres; serviços interme-

diários comerciais nos veículos terrestres; serviço de venda grossista com peças e acessó-

rios para automóveis; serviço de venda a retalho com peças e acessórios para automóveis; 

serviços intermediários comerciais nas áreas de peças e acessórios para automóveis; ser-

viço de venda grossista com rodas de automóveis; serviço de venda a retalho com rodas de 

automóveis; serviços intermediários comerciais na área de rodas de automóveis; serviço de 

venda grossista com correntes anti-derrapantes; serviço de venda a retalho com correntes 

anti-derrapantes; serviços intermediários comerciais na área de correntes anti-derrapantes; 

serviço de venda grossista com correia de máquina/motor/borracha e freio para veículos 

terrestres; serviço de venda a retalho com correia de máquina/motor/borracha e freio para 

veículos terrestres.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133010 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Estojos para artigos cosméticos (não guarnecidos); sacos para cosméticos (não guarneci-

dos); sacos multiusos para cosméticos (não guarnecidos); bolsas para cosméticos (não guar-

necidas); sacolas para cosméticos (não guarnecidas e não em metais preciosos); couro e 

imitações de couro, e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras classes; peles 

de animais, couros; malas e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria; couro e imitações de couro; artigos de bagagem e sacos de trans-

porte; coleiras, trelas e vestuário para animais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133011 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

por grosso em linha para cosméticos, produtos de beleza, produtos para os cuidados de 

beleza, maquilhagem, cremes para colocar no rosto antes da base ou bases de maquilha-

gem, preparações de maquilhagem, verniz para unhas, preparações para remover o ver-

niz, pestanas postiças, unhas postiças, óleos, leites, cremes ou espumas para a limpeza do 

rosto, preparações para a remoção da maquilhagem, loções, leites, cremes ou óleos para 

fins cosméticos, cremes ou óleos para massagem para o rosto ou corpo, preparações para 

branqueamento da pele, preparações cosméticas para os cuidados com a pele, preparações 

cosméticas para os cuidados do corpo, máscaras de beleza, panos ou toalhetes impregnados 

com um produto para a limpeza da pele [para uso cosmético], preparações não medicinais 

para o tratamento da acne, produtos para protecção solar, preparações cosméticas para 

o banho, preparações para o cabelo, óleos essenciais para uso pessoal, algodão hidrófilo 

e cotonetes para uso cosmético, kits de cosméticos, perfumes, produtos de perfumaria, 

sabões, produtos de higiene pessoal, preparações e produtos de higiene não medicinais, 

soros de beleza, soros para a pele não medicinais, produtos para os cuidados com a pele, 

produtos de limpeza, tonificantes, exfoliantes e cremes hidratantes, cremes, loções e géis 

para a pele não medicinais, cremes e loções para as mãos e para o corpo, géis de banho e 

para o duche, esfoliantes para o corpo, pós para corpo, óleos de banho e sais de banho não 

medicinais, loções capilares, produtos para os cuidados com o cabelo, preparações cosméti-

cas para os cuidados do cabelo, incluindo champôs e produtos de enxaguamento, produtos 

amaciadores, cotonetes para fins cosméticos, bolas de algodão para aplicação de cosmé-

ticos, bolas de algodão para remoção de cosméticos, preparações para branqueamento e 

outras substâncias para uso em lavandaria, preparações para limpar, polir, desengordurar 

e raspar, dentífricos, capas para artigos cosméticos, sacos de cosméticos (não guarnecidos), 

sacos multiuso para cosméticos (não guarnecidos), bolsas para cosméticos, sacolas para 

cosméticos (não guarnecidas e sem ser em metais preciosos), couro e imitações de couro e 

produtos nestes materiais, peles de animais, couros, malas e bolsas de viagem, chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes, arreios e selaria, pentes e esponjas, escovas, 

utensílios cosméticos e de toilette, aplicadores de cosméticos, escovas de cosméticos, esco-

vas de maquilhagem, escovas de unhas, borlas para pó-de-arroz, esponjas cosméticas e de 

toilette, esponjas para colocar sombras de olhos, suportes para delineadores de olhos ou 

lábios, dispensadores de sabão, caixas para compactos em pó, compactos de pós cosméticos 

(não de metais preciosos), estojos para cosméticos em creme, estojos de toilette (guarneci-

dos), sacos de cosméticos (guarnecidos), estojos cosméticos (guarnecidos, não em metais 

preciosos), sacos multiusos para cosméticos (guarnecido); publicidade; gestão de negócios; 

administração de empresas; trabalhos de escritório.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133012 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de cuidados de beleza para humanos; serviços de salão de beleza; salões de cabe-

leireiro e serviços para os cuidados do cabelo; serviços médicos; serviços veterinários; cui-

dados higiénicos e de beleza para humanos ou animais; serviços de agricultura, horticultu-

ra e silvicultura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133013 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/22

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; produtos de beleza; produtos para os cuidados de beleza; maquilhagem; cre-

mes para colocar no rosto antes da base ou bases de maquilhagem; preparações de maqui-

lhagem; verniz para unhas; preparações para remover o verniz; pestanas postiças; unhas 

postiças; óleos, leites, cremes ou espumas para a limpeza do rosto; preparações para a 

remoção da maquilhagem; loções, leites, cremes ou óleos para fins cosméticos; cremes ou 

óleos para massagem para o rosto ou corpo; preparações para branqueamento da pele; pre-

parações cosméticas para os cuidados com a pele; preparações cosméticas para os cuidados 

do corpo; máscaras de beleza; panos ou toalhetes impregnados com um produto para a lim-

peza da pele [para uso cosmético]; preparações não medicinais para o tratamento da acne; 

produtos para protecção solar; preparações cosméticas para o banho; preparações para o 

cabelo; óleos essenciais para uso pessoal; algodão hidrófilo e cotonetes para uso cosmético; 

kits de cosméticos; perfumes; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pes-

soal; preparações e produtos de higiene não medicinais; soros de beleza; soros para a pele 

não medicinais; produtos para os cuidados com a pele; produtos de limpeza, tonificantes, 

exfoliantes e cremes hidratantes; cremes, loções e géis para a pele não medicinais; cremes e 

loções para as mãos e para o corpo; géis de banho e para o duche; esfoliantes para o corpo; 

pós para corpo; óleos de banho e sais de banho não medicinais; loções capilares; produtos 

para os cuidados com o cabelo; preparações cosméticas para os cuidados do cabelo, incluin-

do champôs e produtos de enxaguamento, produtos amaciadores; cotonetes para fins cos-

méticos; bolas de algodão para aplicação de cosméticos; bolas de algodão para remoção de 

cosméticos; preparações para branqueamento e outras substâncias para uso em lavandaria; 
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preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; dentífricos; sabões não medicinais; 

óleos essências; cosméticos não medicinais; loções capilares não medicinais; dentífricos 

não medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133014 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 三氯甲烷，三碘甲烷，中國人參製品，中式營養食品（藥用），中式營養飲品（藥用），中式醫藥

營養品，中樞神經系統用藥，中樞神經系統用藥劑，草藥，中草藥膏，中草藥藥油，中草藥製成

品，中藥成藥，中藥成藥口服液，中藥成藥沖劑，中藥成藥膏布，中藥散，中藥材湯包，中藥沐浴

露，中藥油，中藥眼滴劑，中藥藥材，中藥藥膏，中藥藥酒，中藥製劑，中藥製粉，中藥貼，中藥

酒製劑，中藥飲片，乳糖，乳脂，乾癬藥劑，乾製藥用菌，人參，人參製品（口服液），人參製品

（片劑），人參製品（粉劑），人參製品（顆粒劑），人參靈芝孢子粉（藥用食品），人工受精用精

液，人用中藥製劑，人用和獸用微量元素製劑，人用局部性抗黴菌藥品，人用微量元素製劑，人

用殺菌劑，人用生物製劑，人用疫苗，人用荷爾蒙，人用藥，人用藥品，人用藥油，人用防蚊液，人

用驅蚊貼片，代用血漿，以礦物質為主的健康食品補充劑，以維他命為主的健康食品補充劑，

伽瑪血球蛋白製劑，便秘舒緩劑，保健茶包（中草藥），假牙用瓷料，假牙黏合劑，假牙黏膠劑，

健康營養食品（醫藥用），健康補品（中草藥），健康食品添加劑（醫用），健神經劑，催生劑，傷

風感冒製劑，傷風油，免疫試驗用藥品，免疫調節藥劑，內服中成藥品，內服保健藥丸（醫用），

內服及外用藥酒，冰箱用吸味包，冰箱除臭劑（去味劑），凍傷用藥劑，凍傷用藥膏，凍傷藥膏，

凍瘡製劑，出牙劑，分析及醫學用稀釋藥劑，利尿劑，助消化之胰島激素補充劑，動物用含藥性

洗滌劑，動物用殺菌劑，動物用消毒劑，動物用藥品，動物用衛生製劑，動物用防寄生蟲套圈，

動物用防寄生蟲頸圈，動物蹄用膠合劑，動物蹄用膠黏劑，包紥繃帶，包紮傷口用繃帶，化學原

料藥，化學盥洗室用消毒劑，化學藥物製劑，化學避孕劑，化學驅蟲驅蚊劑，北美黃連堿，卵磷

脂粉（藥用），卵磷脂顆粒（藥用），去濕茶，去頭皮屑的藥物製劑，參花消渴茶，參茸，參茸製

品，及靈芝孢子粉（醫用），口服用胎盤素膠囊（醫用），口服疫苗（醫用），口服藥液，口瘡及飛

滋治療蜜劑，口腔止痛劑，口腔消炎劑，古拉爾氏水（稀次醋酸鉛溶液），可卡因，可調節血脂

藥，各類男女催情醫藥，吊膿膏，含汞藥劑，含礦物質之營養補充品，含維他命之營養補充品，

含蛋白質之營養添加劑（藥用），含蛋白質之營養粉（藥用），含蛋白質乳劑（藥用），含酵母菌

之樟芝營養補充劑（藥用），含長白山人參成份的醫用營養食品，含鴉片製劑，吸收式失禁用尿

布褲，咳嗽糖漿（藥用），咳嗽藥糖（藥用），哺乳用墊，唾液刺激藥品，喘咳膏，嗅鹽，器官治

療劑，土壤消毒劑，土壤消毒製劑，坐瘡藥劑，培養細菌用的溶劑，培養細菌用肉湯，填塞牙孔

用料，填塞牙模用料，填牙材料，外傷藥用棉，外用中藥止痛噴劑，外用擦劑（醫用），外用藥

油，外用藥物，外用藥膏，外科包紮物，外科和矯形用黏固劑，外科或整型外科用骨頭結合物，

外科手術用布（織物），外科手術用無菌布，外科手術用通氣膠布，外科敷料，外科用潤滑軟膏

（醫用），外科用紗布，外科用織物，外科用肩繃帶，外科移植物（活組織），大蒜油丸（醫用），

大蒜油粉（醫用），大蒜精膠囊（醫用），大豆異黃酮，天然卵磷脂，天然大蒜精（藥用），天然營

養補充劑（藥用），失禁吸收襯褲，失禁用尿布，失禁用尿褲，女性衛生巾，女性衛生用品，婦女

陰道灌洗藥劑，嬰兒乳粉，嬰兒奶粉，嬰兒用含乳麵粉，嬰兒米粉，嬰兒豆奶粉，嬰兒食品，嬰

兒食品罐頭，嬰兒食物，嬰兒麥粉，安眠藥，安神藥劑，小麥黑穗病化學處理劑，尼古丁減除劑

（醫用），山藥粉（藥用），已裝藥急救箱，巴豆莖皮，幼蟲驅除劑，強心劑（醫用），微生物用
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營養物質，心臟血管用藥，心臟顯影劑，心電圖描記器電極用化學導體，急救箱（備好藥的），

感冒傷風素（膠囊），感冒液，懷孕診斷用化學劑，懷孕診斷用化學製劑，成人紙尿褲，成人紙

尿片，戒煙助劑，戒煙口嚼藥錠，打蟲藥，抑制黴菌生長藥劑，抑菌護手膜（藥用），抗厭氧性藥

品，抗嘔劑，抗尿酸劑，抗帕金森症藥劑，抗心律不整劑，抗心律不整藥品，抗心絞痛劑，抗惡

性腫瘤劑，抗憂鬱藥劑，抗氧化營養補充劑，抗氧化藥劑，抗汗藥劑，抗潰瘍藥劑，抗濾過性病

原體藥劑，抗牙周病治療劑，抗生素，抗病毒藥劑，抗痙孿藥，抗痢疾藥劑，抗瘧疾藥劑，抗癌

劑，抗癲癇藥，抗癲癇藥劑，抗組織胺藥劑，抗結核病藥劑，抗菌素，抗血液栓塞劑，抗過敏藥

劑，抗隱花植物製劑，抗風濕病圈環，抗高血壓藥品，抗齲齒藥劑，拇囊炎襯墊，捕蒼蠅用黏

膠，捕蠅黏膠劑，排毒丸（醫用），排毒生肌膏（膏藥），排汗藥，控制皮膚色素之生理藥物，提

神藥劑，提高人體免疫力的的保健食品（醫用），搽劑，支氣管擴張劑（藥用），支氣管擴張製

劑，放射性藥品，放射線用造影劑（醫用），散劑（藥用），整腸劑，敷料紗布，敷藥用材料，斑蝥

粉，月經墊，月經帶，月經栓，月經用墊，月經用止血棉，月經短內褲，月經繃帶，月經衞生用品，

月見草油膠囊（藥用），杏仁、薄荷糖為主要原料製成的保健食品（醫用），枇杷汁（藥用），枇

杷膏（藥用），枇杷露（藥用），果寡糖漿（藥用），栓劑，棉球（醫用），棉花（醫用），棉花棒（醫

用），棒狀硫黃（消毒劑），植物纖維減肥片（藥用），樟腦丸，樟腦油（醫用），樟芝營養滋潤劑

（醫用），樟芝營養補充品（醫用），樟芝片（醫用），樟芝發酵液（醫用），樟芝粉末（醫用），樟

芝粒（醫用），樟芝精（醫用），樟芝膠囊（醫用），樟芝茶（醫用），樟芝錠（醫用），樟芝降血糖

（醫用），橡皮膏，止咳丸，止咳劑，止咳露，止汗劑，止瀉劑，止痙攣病藥，止痛劑，止痛油，止

痛膏，止痛藥，止痛製劑，止癢丸，止癢水，止血劑，止血散，止血栓，止血用藥劑，止血藥，止血

藥條，殺寄生蟲劑，殺寄生蟲藥，殺微生物劑，殺滅有害動物製劑，殺真菌劑，殺精子劑，殺菌

劑，殺菌啫喱，殺菌濕紙巾，殺菌用品，殺蟎劑，殺蟲劑，殺蟲噴霧劑，殺蟲產品，殺蟲藥片，殺

蟲藥粒，殺鼠劑，毒藥，毛髮促生劑，氣喘茶，氧氣浴盆，氨基酸溶液，水劑（藥用化學製劑），

汗足藥，汞軟膏，污物消毒劑，汽車芳香劑，油劑（傷風油），油劑（清涼油），油劑（風濕油），

治咳嗽藥，治小麥枯萎病（黑穗病）的化學製劑，治氣喘藥，治燙傷油膏，治疣藥筆，治痔劑，治

療中樞神經異常製劑，治療乳癌之藥品，治療人類耳疾用藥品，治療便秘的藥物，治療凝血素

元過低之藥品，治療呼吸器官藥物，治療喉嚨不適之膠囊，治療官能性勃起障礙之藥品，治療

心律不整之藥劑，治療心臟血管疾病之藥劑，治療新陳代謝治劑，治療曬傷軟膏，治療淋浴用

海水，治療燒傷液劑紗布，治療燒傷液製劑，治療燒傷製劑，治療牙齒藥劑，治療皮膚病之藥

劑，治療血管疾病用血漿補強對抗劑，治療身體痿症的中成藥，治療青春痘藥劑，治療頭皮藥

劑，治療風濕用環，治糖尿病藥劑，治花柳劑，治葡蚜用化學製劑，治藤蔓病化學藥劑，治遺尿

劑，治頭痛藥品，治頭痛藥條，治頭皮屑的藥劑，治風濕藥劑，治骨軟劑，泥敷劑，注射用胎盤素

（醫用），注射用葡萄糖（醫用），注射疫苗（醫用），洋參沖劑，洋地黃甘，洗浴藥劑，洗腎藥

劑，浴用氧氣，浴用治療劑，浴用泥漿，海洋生物鈣（藥用），海藻片（藥用），浸製藥液，浸泡藥

劑，浸藥液的薄紙，浸藥液的衛生紙，浸製藥液，消化劑（藥用），消毒丸（膠囊）（藥用），消毒

劑，消毒啫喱，消毒棉，消毒水，消毒用品，消毒紙巾，消毒藥水，消滅有害動物製劑，消滅有害

植物製劑，消炎劑，消炎藥水，消炎製劑，消炎鎮痛劑，消炎鎮痛貼布，消痔丸，消肝丸（藥用），

消腫膏，消除靜脈腫脹劑，淋巴液製劑（藥用），淋巴球T細胞單株抗體（藥用），淨化劑，淨化

製劑（藥用），深海鮭魚油，清涼油（醫用），添加劑（醫用），清除橡皮膏溶劑，減肥用藥劑，減

肥茶（醫用），減肥藥，減肥降脂丸（藥用），溫泉水，滅乾朽真菌製劑，滅幼蟲劑，滅微生物劑，

滅蠅劑，滅鼠劑，滋補品（藥用），漂白粉（消毒），口劑（藥用），漱口水（藥用），潤腸通便的口

服液（粉劑）（藥用），潤腸通便的口服液（顆粒劑）（藥用），濃縮藥粉，濃縮蛋白質粉（藥

用），濕疹藥劑，瀉劑，瀉藥，灌腸劑，炭纖維移植活體素，烏頭堿，煙熏錠劑，煙精（殺蟲劑），

無菌試劑（醫療用），煎好的藥，薰蒸棒，薰蒸用棍，薰蒸香錠，燒傷治療藥劑，燙火藥品，營養

滋補劑（藥用），營養片（藥用），營養補充劑（藥用），營養補充品（藥用），營養補充膠囊（藥

用），營養補劑（藥用），營養補助劑（藥用），營養食品（藥用），營養食品補充物（藥用），片劑

（藥用化學製劑），牙填料，牙填料劑，牙根管治療劑，牙模用料，牙洞填充物，牙用光潔劑，牙

用氟化藥物，牙用研磨粉，牙用黏合劑，牙科光潔劑，牙科用印模材料，牙科用橡膠，牙科用汞化

物，牙科用汞合金，牙科用研磨劑，牙科用黏固粉，牙科用黏膠劑，牙科用藥，牙科用藥劑，牙科用

貴重金屬合金，牙科用金汞合金，牙科用麻醉劑，牙蠟，醫用造型蠟，牙醫製模用蠟，牙齒

生長促進劑，牙齒黏膠劑，牙齒結石用藥劑，牛初乳片（藥用），牛痘疫苗，牛蠅驅除用           
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油（藥用），牲畜用洗滌劑，狗用洗淨藥劑，狗用洗滌劑，狗用洗滌液，狗用藥水，狗用驅蟲劑，

狗用驅蟲藥，猴棗散（醫用），獸用化學製劑（醫用），獸用氨基酸，獸用洗滌劑，獸用衛生用

品，獸用衛生製劑（醫用），獸藥，獸醫用化學製劑，獸醫用油脂，獸醫用洗液，獸醫用生物製

劑，獸醫用藥，獸醫用製劑，獸醫用酶，獸醫用酶製劑，玉屏風散（藥用），王漿（醫用），玫瑰花

（藥用），珍珠層粉（藥用），珍珠粉（藥用），球根牽牛製瀉藥，環境衛生用消毒劑，甘汞，甘油

磷酸酯，甘草（藥用），甘香酒（藥物製劑），生化藥品，生物藥品，生理用襯墊，生髮丸（藥

用），生髮水（藥用），生髮精（藥用），生髮膏（藥用），生髮藥水（藥用），礦物質營養補充品，

礦物食品添加劑，祛風活絡油（藥油），神經安定劑（藥用），神經強健劑（藥用），神經性頭痛

藥品，穀類加工的副產品（醫用），空氣淨化劑，空氣淨化製劑，空氣清新劑，空氣清淨劑，空

氣清潔劑，竹醋液（醫用），節食或醫藥用澱粉，黏蠅紙，黏蠅膠，糖尿病人食用麵包，糖尿病患

者用之營養物（醫用），糜爛性毒劑，紅藥水，紅血球素，納豆膠囊，純中藥空氣殺菌劑，純靈芝

破壁孢子粉（醫用），細菌培養劑，細菌培養媒介，細菌毒藥，絆創膏（藥用），經皮輸給之麻醉

劑，綜合礦物質製劑，綜合維他命，綠藻片（藥用），綠藻粉（藥用），綠藻粒（藥用），綠藻錠

（藥用），維他命丸，維他命健康產品，維他命劑，維他命片，維他命膠囊，維他命補充劑，維他

命鈣片，維生素製劑，緊身內褲襯裡（衛生用），緩和便秘的藥物，縫合皮膚傷口用膠布，縮子宮

藥（醫用），繃帶，繃敷材料（醫用），繃敷藥品，纖維減肥粉（醫用），耳用滴劑（藥用），肉蓗蓉

（藥用），肉食果蔬罐頭（嬰兒用），肌肉關節疼痛治痛功效的藥油，肌肉鬆弛劑（藥用），肝炎

檢驗試劑，肝臟保護藥劑，肝藥，肥皂樟腦搽劑，胃丸，胃乳（醫用），胃藥，胎盤素膠囊（醫

用），胎盤誘導藥（醫用），胡蘿蔔素（醫用），胰島素製劑（醫用），胺基酸製劑（醫用），能吸附

的填塞物，脈管擴大劑（醫用），脫脂棉，腎氣丹（醫用），腐蝕性筆，腦保健品（醫用），腳戴除

雞眼環，腳用止汗劑，腸胃中成藥品，腹膜滲析藥液，膏劑（藥用），膏布（藥用），膏藥，膠囊

（藥用），膠布，膠布石膏，膽汁排泄藥，臟器保存灌流液之人工血液（醫用），臟器治療劑（醫

用），臨床用脂質注射液（醫用），臨床試驗用製劑（醫用），興奮劑（醫用），芥子敷劑紙，芥子

泥敷劑，芥子膏藥，芥子膏藥紙，芥末膏藥，花旗參，花粉類營養品（醫用），芳香劑，苦茶油丸

（醫用），茶劑（藥用），茶包（藥用），草本製品（藥用），草藥，草藥茶（藥用），草藥製品（藥

用），荷爾蒙製劑（醫用），菇蕈多醣體膠囊（藥用），菇蕈菌絲體膠囊（藥用），菝葜（醫用），

葡萄籽精華素（藥用），蒽油（殺寄生蟲用），薄荷油（醫用），薄荷精（醫用），薄荷腦（醫用），

薄荷醇，薫香片（中草藥），藍藻（螺旋藻片）（藥用），藍藻片（藥用），藍藻粉（藥用），藍藻粒

（藥用），藍藻精（藥用），藍藻錠（藥用），藥品膠囊，藥散，藥材，藥枕，藥水，藥油，藥浴用海

水，藥浸棗，藥片，藥物膠囊，藥物飲料，藥用乙醚，藥用乙醛，藥用乙醛（中醫藥藥酒），藥用保

健營養產品，藥用兒茶，藥用助消化劑，藥用化學製劑，藥用口服液，藥用口香糖，藥用喉片，藥

用喉糖，藥用噴劑，藥用大黃根，藥用小蘇打，藥用或醫用水劑，藥用或醫用片劑，藥用或醫用膏

劑，藥用或醫用貼劑，藥用或醫用酊劑，藥用搽劑，藥用木炭，藥用杏仁乳，藥用松節油，藥用栓

劑，藥用根塊植物，藥用桉樹，藥用桉樹腦，藥用棓酸，藥用植物，藥用植物根，藥用植物飲品，

藥用樹皮，藥用氧化鎂，藥用氨基酸，藥用水合氯醛，藥用沉澱泥，藥用消毒劑，藥用溴，藥用營

養品，藥用營養食品，藥用片劑，藥用牛奶酵素，藥用甘草粉，藥用甲醛，藥用的草藥飲料，藥用

皮膚膏，藥用真菌提取物，藥用硝酸氧鉍，藥用硫華，藥用碘，藥用碘化物，藥用竹醋液，藥用

糖，藥用糖果，藥用纖維素脂，藥用纖維素醚，藥用纖體健康食品，藥用膏劑，藥用膠，藥用膠

丸，藥用膠囊，藥用膠布，藥用膠棉，藥用芥末，藥用苛性鹼，藥用茶，藥用茶包，藥用草藥，藥

用草藥茶，藥用蛇麻子浸膏，藥用蛇麻腺，藥用補身食品，藥用護膚劑，藥用軟膏，藥用鄰甲氧

基苯酚，藥用酒，藥用酒石乳劑，藥用酯，藥用酵素，藥用酸，藥用醋酸乳，藥用醋酸鹽，藥用針

劑，藥用鈉鹽，藥用鉍製劑，藥用錠劑，藥用鎮靜油，藥用食品，藥用飲料，藥用香料，藥用魚

粉，藥用鷄精，藥用鹼性碘化物，藥用麥角，藥用麵粉，藥用龍膽，藥粉，藥膏，藥膏藥品，藥膠

囊，藥茶，藥草，藥草製品，藥製糖果，藥製糖果（醫用），藥貼，藥貼膠布，藥酒，蘆薈（醫用），

蟲草精（醫用），蚊怕水，蚊香，蛋白牛奶，蛋白質之營養添加劑（醫用），蛋白質營養補充品

（醫用），蛋白質片（醫用），蛋白質粉（醫用），蜂王精（醫用），蜂皇漿（醫用），蜂膠（醫用），

蜂蜜（醫用），蟲草精華（醫用），蟲草膠囊（醫用），血液製品（醫用），血清，血清療法用藥

劑，血清醫療藥劑，血漿，血球蛋白注射劑（醫用），血管收縮劑（醫用），血紅蛋白，血紅蛋白

元，血色蛋白元，衛生墊，衛生女褲，衛生栓，衛生棉，衛生棉墊，衛生棉條，衛生止血棉塞，衛生

毛巾帶（毛巾），衛生消毒劑，衛生球，衛生用品及藥品，衛生短內褲，衛生緊身內褲，衛生繃帶，
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衛生藥品，衛生襯褲，衛生護墊，衣服和紡織品用除臭劑，補健藥，補充營養品（藥用），補充營

養飲料（藥用），補劑（藥用），補品（藥用），補牙材料，補牙材料牙燭，補腎丸，補藥（醫用），

補藥（藥），補血丸（醫用），補血劑（醫用），製微生物用培養物，複合氨基酸片（醫用），複合

維生素B片，複合維生素C片，西洋參製品，西藥，西藥之原料藥，西藥劑，西藥品，西藥藥丸，

西藥藥膏布，解毒丸（醫用），解毒片（醫用），解熱劑，解熱藥劑，解熱退燒劑，調節血壓的茶

葉製品（醫用），調經丸，護墊，護膚藥劑，貼劑（藥用化學製劑），貼劑（醫用），賴氨酸鹽（醫

用），贅瘤預防劑（醫用），超音波診斷用傳導液，跌打擦劑，跌打膏藥，跌打藥丸，跌打藥油，

跌打酒，跌打酒（藥用），跌打風濕膏（膏藥），車用香座，輕便藥箱（已裝藥的），輕瀉劑，農

藥，退燒藥，通便劑，通氣膠布，造血劑，避孕栓劑，避孕藥，酸痛跌打損傷敷藥，醫學用試管

內診斷劑，醫用X光造影劑，醫用三碘甲烷，醫用佐藥，醫用健康營養食品，醫用催乾劑，醫用冷

敷貼布，醫用凝膠，醫用礦脂，醫用化學製劑，醫用南美牛奶菜的乾皮，醫用卵磷脂，醫用去垢

劑，醫用及獸醫用細菌學研究製劑，醫用及獸醫用細菌製劑，醫用口服液，醫用口服藥品，醫用

口香糖，醫用同位素，醫用喹啉，醫用填料，醫用奎寧，醫用安果斯都拉樹皮，醫用微生物培養

劑，醫用或獸醫用化學試劑，醫用或獸醫用微生物培養基，醫用或獸醫用微生物培養體，醫用或

獸醫用微生物製劑，醫用手鐲，醫用指環，醫用放射性物質，醫用敷料，醫用栓劑，醫用棉，醫用

棉絨，醫用樟腦，醫用樟腦油，醫用橡皮膏，醫用檢查用水溶性潤膚凍膏，醫用止痛製劑，醫用

氣體，醫用氧，醫用水蛭，醫用油，醫用油脂，醫用浴劑，醫用浸液，醫用淋浴鹽，醫用減肥茶，醫

用漱口劑，醫用漱口水，醫用潤髮脂，醫用澱粉酶，醫用激素，醫用煙藥草，醫用無煙草香煙，醫

用無煙葉香煙，醫用煙燻草藥，醫用煙草藥，醫用薰蒸製劑，醫用營養品，醫用營養添加劑，醫

用營養物品，醫用營養補充品，醫用營養食品，醫用營養食物，醫用營養飲料，醫用牙用光潔

劑，醫用甘油，醫用生物製劑，醫用生物鹼，醫用發酵乳劑，醫用白朊製劑，醫用白朊食品，醫用

眼罩，醫用破斧木，醫用碘酊，醫用礦泉水，醫用糖果，醫用糖漿，醫用繃帶，醫用膠，醫用膠布，

醫用膠帶，醫用芥子油，醫用芥末軟膏，醫用苦木藥，醫用茴香，醫用葡萄糖，醫用蓖麻油，醫用

薄荷，醫用藤黃，醫用藥丸，醫用藥油，醫用藥物，醫用藥膏，醫用藥草，醫用蛋白質，醫用血，醫

用衛生製劑，醫用製藥，醫用角叉菜，醫用診斷劑，醫用診斷製劑，醫用過氧化氫，醫用酒石，醫

用酒精，醫用酚（苯），醫用酵素，醫用酶，醫用酶製劑，醫用金雞納樹皮，醫用針劑，醫用鉀鹽，

醫用鐳，醫用陀螺狀羯布羅香油（香膏），醫用雜酚油，醫用電解質製劑，醫用頭痛藥品，醫用頭

髮增長劑，醫用食慾抑制劑，醫用食物營養製劑，醫用食用營養製劑，醫用飼料添加劑，醫用香

煙，醫用香膏，醫用骨筋藥丸，醫用鹽，醫用麝香草酚，醫用麥乳精飲料，醫用鼴鼠皮，醫用Ｘ光

造影劑，醫療用凝膠，醫療用口腔洗淨劑，醫療用古柯鹼，醫療用塞藥，醫療用微生物用營養物

質，醫療用放射性物質，醫療用放射線造影劑，醫療用斑蝥酸鹽粉，醫療用杏仁乳劑，醫療用橡

皮膏，醫療用氣體，醫療用氯化銨錠劑，醫療用油，醫療用洗淨劑，醫療用浴劑，醫療用浴泥，醫

療用浴鹽，醫療用消化劑，醫療用溫泉水，醫療用烏頭鹼，醫療用煙草，醫療用石灰製劑，醫療

用碘，醫療用碘酊，醫療用磷酸甘油，醫療用礦泉水，醫療用糖，醫療用紗布，醫療用膠，醫療用

膠帶，醫療用芥末油，醫療用茴香，醫療用荷爾蒙，醫療用葡萄糖，醫療用血液，醫療用衛生輔

助材料及用品，醫療用製酸劑，醫療用診斷劑，醫療用造影劑，醫療用酒石，醫療用酒精，醫療

用鎮痛軟膏，醫療用雪茄，醫療用顯影劑，醫療用香膠製劑，醫療用骨頭結合劑，醫療用鹽，醫

療用麥芽乳，醫療用黴菌，醫療診斷用造影劑，醫療食品，醫藥，醫藥中間體，醫藥丸，醫藥原

藥，醫藥擦劑，醫藥敷料，醫藥松節油，醫藥營養品，醫藥用乾製食用菌，醫藥用亞麻仁（粉），

醫藥用亞麻子，醫藥用亞麻子餅粉，醫藥用保健飲品，醫藥用品，醫藥用日曬傷劑，醫藥用日防

曬劑，醫藥用曬傷劑，醫藥用杏仁牛奶，醫藥用松節油，醫藥用松脂油，醫藥用果膠，醫藥用櫻

桃李樹皮，醫藥用沖劑飲品，醫藥用泥漿，醫藥用洗劑，醫藥用洗液，醫藥用活性碳，醫藥用潔

劑，醫藥用澱粉，醫藥用營養品，醫藥用牛奶發酵劑，醫藥用甘草，醫藥用甘草莖，醫藥用石灰

製劑，醫藥用磷酸鹽，醫藥用糖漿，醫藥用紅樹皮，醫藥用胃蛋白酶，醫藥用腐蝕（桿）劑，醫藥

用腖，醫藥用芥末，醫藥用苯酚，醫藥用茴香油，醫藥用草本，醫藥用草本製成品，醫藥用薄

荷，醫藥用蜂花水，醫藥用酒石，醫藥用酚（苯），醫藥用酵母，醫藥用酵母菌，醫藥用錠劑，醫

藥用顆粒沖劑，醫藥用麥片，醫藥用麥芽，醫藥製劑，野生西洋參製品，金銀花（醫用），鈣片，

鈣粉，鈣質及維他命D製劑，鈣質維他命製劑，鉛水，鎮定劑，鎮痛劑，鎮靜劑，鎮靜藥，鐵鋅鈣

葉酸片（醫用），關節內視鏡手術用玻尿酸（醫用），關節炎藥（醫用），防寄生蟲製劑，防尿製

劑，防日曬藥膏，防疫用藥劑，防腐劑，防腐棉，防虻油，防蚊產品（藥用），防蛀劑，防蛀油，防
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蛀牙用藥劑，防蛀紙，防風濕手鐲，防風濕指環，防風濕病圈環（醫用），降糖沖劑（藥用），降

膽固醇藥劑，除口臭藥，除尿酸劑（藥用），除牙斑藥劑，除草劑，除藻劑，除蛞蝓劑，除蟲菊

粉，除雞眼藥物，除黴化學製劑，陰道清洗液，隱形眼鏡保存液，隱形眼鏡清洗液，隱形眼鏡清

潔劑，隱形眼鏡清潔液，隱形眼鏡用洗淨劑，隱形眼鏡用溶液，隱形眼鏡酵素清潔片，雙氧水

（醫用），雞眼治療藥，雞眼藥膏，雪梨膏（醫用），靈芝（藥用），靈芝丸（藥用），靈芝孢子粉

（藥用），靈芝提取物（藥用），靈芝片（藥用），靈芝精（藥用），靈芝精丸（藥用），靈芝精粉

（藥用），靈芝膠囊（藥用），靈芝茶（藥用），靈芝藥品，非個人用除臭劑，面皰治療藥劑，預防

頭髮脫落用藥劑，頭痛用藥品，頭皮屑治療藥劑，類固醇，類固醇藥膏，風濕油（藥用），風濕膠

布（藥用），風濕鎮痛藥，飛滋止痛劑（藥用），食慾壓抑劑（醫用），食用植物纖維（非營養

性），食用營養藥片，食用菌提取物（醫用），香港腳藥膏，馬錢子，馬錢子堿，驅昆蟲劑，驅梅

毒劑（醫用），驅腸蟲藥，驅蚊貼，驅蟲劑，驅蟲劑（人或獸用），驅蟲用香，驅蟲藥，驅風油（藥

用），驅風跌打酒（藥用），驗孕製劑，驗孕試劑（醫用），骨膠原（醫用），骨骼用藥，高含量羊

胎素（藥用），高含量魚油，高麗人參，高麗人參製品，魚油，魚油丸，魚油膠囊，魚粉營養補充

品，魚肝油，鮫魚油丸，鮫魚油膠囊，鮭魚油，鮭魚油丸，鮭魚油膠囊，鯊魚軟骨粉，鯊魚軟骨素

膠囊（粉），鯊魚軟骨素製劑，鯊魚軟骨膠製劑，鰻魚髓油丸，鴉片，鴉片製劑，麻醉劑，麻醉

劑（局麻藥），麻醉劑（麻醉藥），麻醉藥，黏鼠板，黨參，鼠藥，鼻敏感丸（藥用），齒槽潰膿

藥。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133015 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 針筒；洗腎導管；人工齒根；人工血管；可吸附人工膜；人工關節；人工心臟；人造眼睛；醫療用

吸引管；外科手術用插入管；用於外科修復手術的心臟栓；人造人體組織黏膜；外科用移植物

（人造材料）；移植體內器官之醫療儀器；矯正股及關節之醫療器材；人造乳房；人造顎；人造

皮膚；人造皮下填充物；外科、醫療、牙科及獸醫用儀器及器械；假肢、假眼和假牙；矯形用品；

縫合用材料；手術縫合線；羊腸線；可吸收之縫合線；醫療用電子、核子、電療和X光設備；放射

醫療設備；醫療用輔助器具、設備和用品；醫用診斷設備；醫用體育活動器械；醫用特製傢俱；

避孕用品；子宮帽；安全套（避孕套）；震動按摩器；非化學避孕用具；病床用吸水床單；假髮；

矯形帶；拐杖；孕婦托腹帶；奶嘴；奶瓶；奶瓶蓋；奶瓶用吸管組；奶瓶把手；安撫奶嘴；奶瓶消

毒鍋；吸乳器；吸奶頭器；乳頭保護罩；防溢奶用乳墊；嬰兒用咬牙固齒器；醫用體溫計；電子耳

溫槍；血壓計；嬰兒用吸鼻器；拍痰器；冷熱敷墊；失禁用墊；餵藥器；矯形用物品；口罩；耳塞；

護膝；外科用海棉；外科用貼；外科用敷墊；外科用膠布；外科用膏貼；止痛用敷墊；理療用敷

墊；理療設備；健美按摩設備；電療器械；醫用電熱墊；醫用手套；助聽器；疾人專用治療裝置；

按摩器械；嬰兒護理用器械、器具及用品；性生活用器械、器具及用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133016 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : National Business Aviation Association, Inc.
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 地址 Endereço : 1200 G Street, NW, Suite 1100, Washington, DC  20005, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Publicações descarregáveis relacionadas com aviação, nomeadamente materiais de instru-

ção e de ensino descarregáveis, todos relacionados com a aviação, incluindo a aviação co-

mercial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133017 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : National Business Aviation Association, Inc.

 地址 Endereço : 1200 G Street, NW, Suite 1100, Washington, DC  20005, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações impressas, nomeadamente, revistas relativas à aviação, incluindo a aviação 

comercial; materiais impressos de instrução e de ensino, todos relacionados com a aviação, 

incluindo a aviação comercial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133018 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : National Business Aviation Association, Inc.

 地址 Endereço : 1200 G Street, NW, Suite 1100, Washington, DC  20005, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de associação, nomeadamente promoção dos interesses de empresas e outras or-

ganizações no domínio da aviação comercial; organização e realização de espectáculos, 

feiras, exposições comerciais e exposições no campo da aviação comercial para fins comer-

ciais e promocionais; serviços de informação, assessoria e consultadoria relacionados com 

os serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133019 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : National Business Aviation Association, Inc.

 地址 Endereço : 1200 G Street, NW, Suite 1100, Washington, DC  20005, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Formação no domínio da aviação, incluindo a aviação comercial; organização e realização 

de conferências, seminários, palestras e workshops educacionais no campo da aviação co-

mercial, e distribuição de materiais educacionais relacionados com isso; organização de 

exposições para fins educacionais; serviços de informação, assessoria e consultadoria rela-

cionados com a realização de seminários educacionais no campo da aviação comercial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133020 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : National Business Aviation Association, Inc.

 地址 Endereço : 1200 G Street, NW, Suite 1100, Washington, DC  20005, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Publicações descarregáveis relacionadas com aviação, nomeadamente materiais de instru-

ção e de ensino descarregáveis, todos relacionados com a aviação, incluindo a aviação co-

mercial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133021 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : National Business Aviation Association, Inc.

 地址 Endereço : 1200 G Street, NW, Suite 1100, Washington, DC  20005, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações impressas, nomeadamente, revistas relativas à aviação, incluindo a aviação 

comercial; materiais impressos de instrução e de ensino, todos relacionados com a aviação, 

incluindo a aviação comercial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133022 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : National Business Aviation Association, Inc.

 地址 Endereço : 1200 G Street, NW, Suite 1100, Washington, DC  20005, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de associação, nomeadamente promoção dos interesses de empresas e outras or-

ganizações no domínio da aviação comercial; organização e realização de espectáculos, 
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feiras, exposições comerciais e exposições no campo da aviação comercial para fins comer-

ciais e promocionais; serviços de informação, assessoria e consultadoria relacionados com 

os serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133023 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : National Business Aviation Association, Inc.

 地址 Endereço : 1200 G Street, NW, Suite 1100, Washington, DC  20005, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Formação no domínio da aviação, incluindo a aviação comercial; organização e realização 

de conferências, seminários, palestras e workshops educacionais no campo da aviação co-

mercial, e distribuição de materiais educacionais relacionados com isso; organização de 

exposições para fins educacionais; serviços de informação, assessoria e consultadoria rela-

cionados com a realização de seminários educacionais no campo da aviação comercial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133024 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : Constellation Brands U.S. Operations, Inc.

 地址 Endereço : 235 North Bloomfield Road Canandaigua NEW YORK 14424 UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinho; bebidas alcoólicas (excepto cerveja).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133025 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 美國北卡羅來納康普公司

   CommScope, Inc. of North Carolina

 地址 Endereço : 美國北卡羅來納州28602海克瑞東南肯姆斯考博街100號

   1100 CommScope Place, SE, Hickory, North Carolina, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 插頭、插座及其連接物（電器連接）；電導線管；電感應圈架；電感應圈支架；電纜；電纜接頭

套；電纜中線套筒；電纜組裝；電流換向器；電器插頭；電器連接器；電容器；電線；電線標識

線；電線圈；電線識別包層；電線識別線；電訊信號發射器；電源材料（電線、電纜）；電子信號

發射機；讀出器（數據處理設備）；發射機（電信）；分線盒（電）；光導絲（光學纖維）；光電開
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關（電器）；光學數據介質；光學纖維（光導纖維）；集電器；計算機軟件（已錄製）；計算機外圍

設備；監視器（計算機硬件）；減壓器（電源）；接線盒（電）；控制板（電）；連接器（數據處理

設備）；逆變器；配電控制臺（電）；配電盤；配電箱（電）；聲耦合器；聲音傳送器具；天線；調

製解調器；同軸電纜；微處理機；無線電天線杆；纖維光纜；限幅器（無線電）；信息處理器（中

央處理設備）；已錄製的計算機操作程序。  

[540] 商標 Marca : 

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

2017/11/29 87/701,451 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/133026 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 嘉俊貿易（澳門）有限公司

   JIA JUN TRADING (MACAU) CO., LTD.

 地址 Endereço : 澳門羅神父街43號時代工業大廈閣樓A03室

   Rua do Padre António Roliz, n.º 43 S/L A03, Edif. Industrial Si Toi, RC Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 衛生用品：（成人、小孩紙尿片、婦女衛生巾及濕紙巾。）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133027 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 嘉俊貿易（澳門）有限公司

   JIA JUN TRADING (MACAU) CO., LTD.

 地址 Endereço : 澳門羅神父街43號時代工業大廈閣樓A03室

   Rua do Padre António Roliz, n.º 43 S/L A03, Edif. Industrial Si Toi, RC Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 衛生用品：（成人、小孩紙尿片、婦女衛生巾及濕紙巾。）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133048 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 深圳市松哥油燜大蝦餐飲管理有限公司

   Shenzhen So Hot Crawfish Catering Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道商業文化中心區保利文化廣場（商業部分）A1-33、A1-34號

鋪
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   A1-33、A1-34 Shop, Poly Cultural Centre (Business Section), Commercial Culture Center, 

Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, 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 : 甲殼動物（非活）；小龍蝦（非活）；魚片；魚（非活）；龍蝦（非活）；醃製魚；蝦（非活）；貝殼

類動物（非活）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133049 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 深圳市松哥油燜大蝦餐飲管理有限公司

   Shenzhen So Hot Crawfish Catering Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道商業文化中心區保利文化廣場（商業部分）A1-33、A1-34號

鋪

   A1-33、A1-34 Shop, Poly Cultural Centre (Business Section), Commercial Culture Center, 

Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China.

 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 : 活家禽；活動物；貝殼類動物（活的）；活魚；小龍蝦（活的）；甲殼動物（活的）；龍蝦（活的）；

新鮮水果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133050 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 深圳市松哥油燜大蝦餐飲管理有限公司

   Shenzhen So Hot Crawfish Catering Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道商業文化中心區保利文化廣場（商業部分）A1-33、A1-34號

鋪

   A1-33、A1-34 Shop, Poly Cultural Centre (Business Section), Commercial Culture Center, 

Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China.

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；飯店商業管理；組織商業或廣告交易會；進出口代理；市場行銷；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線上市場；替他人推銷；商業管理和組織

諮詢；特許經營的商業管理。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133051 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 深圳市松哥油燜大蝦餐飲管理有限公司

   Shenzhen So Hot Crawfish Catering Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道商業文化中心區保利文化廣場（商業部分）A1-33、A1-34號

鋪

   A1-33、A1-34 Shop, Poly Cultural Centre (Business Section), Commercial Culture Center, 

Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, 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 : 備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；快餐館；酒吧服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133053 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 深圳市同仁四季餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區桃源街道金雞路1號田廈翡翠明珠花園T1棟二樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出；無線電廣告；廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；電視廣告；戶外廣告；商業

管理輔助；組織商業或廣告展覽；替他人推銷；計算機網絡上的在線廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133054 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 深圳市同仁四季餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區桃源街道金雞路1號田廈翡翠明珠花園T1棟二樓 

 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 : 住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；餐廳；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；會議室出租；餐

館；酒吧服務；寄宿處；活動房屋出租；烹飪設備出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133055 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[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/133056 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

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

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso em oncologia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133057 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

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

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso em oncologia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133058 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

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

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso em oncologia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133059 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

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

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso em oncologia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133060 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATX HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城餘東旋街8號#15-88，郵編 (059818)

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 裘皮；（女式）錢包；皮涼席；皮質繫帶；旅行箱；公文包；傘；登山杖；手杖；寵物服裝；動物皮；

書包；傢俱用皮緣飾；行李箱；手提包；包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133061 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATX HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城餘東旋街8號#15-88，郵編 (059818)

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；皮帶（服飾用）；婚紗；成品衣；嬰兒褲（服裝）；游泳衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133062 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATX HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城餘東旋街8號#15-88，郵編（059818）

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理諮詢；替他人推銷；人事管理諮詢；商業企

業遷移；計算機數據庫信息系統化；商業甫計；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；為顧客提供關於選擇購買產品的資訊和建議；為商品和服務的買賣雙方

提供線上市場；文秘；特許經營的商業管理；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133063 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : Bayer Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133064 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para o fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de 

bar; serviços de café; serviços de cafetaria; serviços de hotel; serviços de restaurante; servi-

ços de snack-bar.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133065 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : Hanes Innerwear Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, 115 Cotham Road, Kew, Victoria, 3101, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133066 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : Hanes Innerwear Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, 115 Cotham Road, Kew, Victoria, 3101, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133067 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : QUINTA VALE D. MARIA – VINHOS, S.A.

 地址 Endereço : Quinta Vale D. Maria, 5130-135 Ervedosa do Douro, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, incluindo vinho do porto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133068 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/23

[730] 申請人 Requerente : WONG FAI WENG

 地址 Endereço : E. de Margina de Areia Preta Edf. Polytax Gdn BL-3 21-and-Q Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中西成藥；藥膏；藥品；藥用軟膏；人用藥；醫用藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色；紅色；紫色；綠色；黑色；黃色，如圖示。 

[210] 編號 N.º : N/133069 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : 陳帝棉

   Chan Tai Min

 地址 Endereço : 澳門氹仔南京街73號利盛大廈17樓T座 

 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 : 麵粉及穀類製品，麵包，糕點，糖果，糖漿，月餅，紅綾，白綾，黃綾，中式結婚禮餅，甜餅，餅

乾，蛋卷，鳳梨酥，馬仔，年糕，中國粽子，曲奇餅，醬料。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 杏色、啡色、紅色、黑色、綠色、粉紅色、米白色、黃色、橙色、藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133070 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas biométricos de controle de acesso; sistemas de identificação biométrica; disposi-

tivos biométricos, incluindo dispositivos de autenticação de autenticação de íris; scanmers 

biométricos, leitores de cartões; cartões inteligentes, cartões inteligentes habilitados para 

RFID; cartões de circuitos integrados; programa de computador e software para uso em 

controle de acesso, sistemas electrónicos de verificação individual e identificação biomé-

trica; programa informático e software informático; servidores de internet; hardware in-

formático; máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; medição ou teste de máquinas e 

instrumentos; máquinas e aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinematográficos; 

máquinas e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais pessoais em forma de re-

lógio; smartphones; arquivos de imagem para download; discos de vídeo gravados e fitas 

de vídeo; publicações electrónicas; programas de jogos para máquinas de videojogos, tudo 

incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133071 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[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 : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimento e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual; controle de acesso e identificação biométrica e prestação 

de serviços de consultoria e informações; fornecimento, concepção, desenvolvimento e 

manutenção de programas de computador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação;serviços de consultoria relacionados com tecnologia infor-

mática; serviços de consultoria relacionados à tecnologia da informação (IT); concepção, 

desenvolvimento e manutenção de sistemas informáticos e prestação de serviços de con-

sultoria e informação; aluguer de sistemas informáticos; computação em nuvem e serviços 

de consultoria e de informação; concepção construção e manutenção de sistemas de redes 

de comunicação e prestação de serviços de consultoria e informação; serviços de consul-

toria relacionados com sistemas informáticos; serviços de consultoria técnica relacionados 

à instalação de software; resolução de problemas de software informáticos (suporte técni-

co); serviços de consultoria técnica relacionados com design de sistemas informáticos na 

área de tecnologia em matéria de gestão de programas informáticos e gestão de projectos 

informáticos; design, desenvolvimento, manutenção e alojamento de sites e prestação de 

serviços de consultoria e informações; aluguer de espaço de memória em servidores de in-

ternet e prestação de serviços de consultoria e informações; verificação on-line de usuários 

registrados e prestação de serviços de informação; realização de verificações de anteceden-

tes e verificação de dados pessoais sobre usuários de redes de comunicação; concepção de 

máquinas, aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou sistemas compostos por 

tais máquinas, aparelhos e instrumentos e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos e instrumentos, incluindo dispositivos bio-

métricos; concepção e desenvolvimento de hardware informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; assessoria tecnológica relativa a computadores, automóveis e 

máquinas industriais; projectando (para além de fins publicitários) e fornecendo serviços 

de consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133077 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : LA MOLISANA S.P.A.

 地址 Endereço : Contrada Colle Delle Api 100/A, 86100, Campobasso, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, aves, peixe, em conserva, congelados, secos e cozidos; refeições confeccionadas que 

consistem principalmente em carne, aves e legumes; carne enlatada; extractos de carne; 

carnes curadas; frutos, cogumelos e legumes processados (incluindo frutos secos de casca 

rija e legumes); geleias e compotas; cremes de frutos e legumes; leite e produtos lácteos; 

queijo; iogurte; manteiga; óleos e gorduras comestíveis; azeite; azeite extra virgem; legumes 

em conserva; legumes conservados em óleo; tomate, enlatado; puré de tomate.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133078 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : LA MOLISANA S.P.A.

 地址 Endereço : Contrada Colle Delle Api 100/A, 86100, Campobasso, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Massas alimentares secas; massas alimentares frescas; tagliatelle, esparguete, rigatoni, 

penne, gnocchi, arroz; massas alimentares recheadas; farinha; farinha de trigo; produtos 

de padaria, nomeadamente biscoitos, bolos, empadas; pão; pizza e pãezinhos; bolachas sal-

gadas; gressinos; tostas; bolachas; tartes; pastéis; doces; condimentos, nomeadamente, óleo 

aromatizado para uso como condimento, condimentos de chutney, condimentos balsâmicos 

com vinagre balsâmico; tempero para massas alimentares, nomeadamente ervas e especia-

rias; molhos para massas alimentares; molhos [condimentos], nomeadamente molhos de 

queijo, molhos de carne, molhos de tomate, molhos picantes, misturas de molhos; vinagre; 

aromas alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133079 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : 佛山時勢珠寶有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市三水區樂平鎮保安村委會南麥新村6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 : 貴重金屬及其合金，以及不屬別類的貴重金屬物品或鍍有貴重金屬的物品；銀；鑽石；寶石（珠

寶）；翡翠；玉器；珍珠；水晶（首飾）；琥珀（珠寶）；瑪瑙；珠寶首飾；戒指；項鏈（首飾）；手

鐲；耳環；胸針（首飾）；吊墜；護身符（首飾）；製首飾用珠子；念珠；貴重金屬藝術品；金銀首

飾；貴重金屬塑像；硬幣；獎章；紀念章；首飾盒；首飾包；小飾物（珠寶）；景泰藍首飾；鐘；

錶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133085 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : 王垂毅 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市金井鎮丙洲村瀛中街149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 : 家畜皮；錢包（錢夾）；背包；卡片盒（皮夾子）；旅行包；公文包；傘；皮質繫帶；鑰匙包；手提

包；運動包；皮涼席；購物袋；人造革箱；用於裝化妝用品的包（空的）；書包；行李箱；手提旅行

包（箱）；皮革工具袋（空的）；支票夾（皮革製）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133086 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : 王垂毅 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市金井鎮丙洲村瀛中街149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 : 服裝；鞋；成品衣；襪；手套（服裝）；領帶；腰帶；帽子；圍巾；鞋用金屬配件；睡衣；運動鞋；內

褲（服裝）；足球鞋；乳罩；嬰兒全套衣；浴衣；游泳衣；舞衣；運動衫。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133108 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; geleias; compotas; molhos de fruta; ovos; leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; carne fresca, refrigeradas, congeladas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133109 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited
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 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Grãos e produtos agrícolas, hortícolas e florestais não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; nozes; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para 

animais; malte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133110 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; 

serviços de venda a retalho e serviços de venda por grosso relacionados com aparelhos 

eléctricos e electrónicos, aparelhos domésticos, aparelhos e instrumentos áudio e visual, 

aparelhos e instrumentos para o lar, aparelhos e instrumentos para automatização de escri-

tório, instrumentos musicais, instrumentos para contagem e medição de tempo, aparelhos e 

instalações para iluminação, utensílios eléctricos e electrónicos para automóveis, máquinas 

e máquinas-ferramentas, aparelhos para o registo, armazenamento, transmissão e reprodu-

ção de som, informações e dados, materiais impressos, acessórios de beleza, massajadores, 

máquinas de barbear, escovas de dentes eléctricas, secadores de cabelo, mobiliário, peque-

nos utensílios e recipientes domésticos, aparelhos e instrumentos de comunicação, máqui-

nas de calcular, acessórios e ferramentas periféricas para os artigos atrás referidos; tudo 

incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133111 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37
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[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; reparação; serviços de manutenção, instalação e reparação rela-

cionados com produtos elétricos e eletrónicos, aparelhos de telecomunicações e comunica-

ções, aparelhos eléctricos, equipamentos para automatização de escritório, equipamento 

para processamento de dados, aparelhos de gravação e reprodução áudio, vídeo e de dados, 

aparelhos de transmissão, máquinas de calcular, computadores, hardware informático, 

acessórios e periféricos para computadores; instalação de informações de tecnologia para 

rede por cabo e de fibra óptica nos edifícios, instalações de aparelhos informáticos e para 

transmitir em rede; instalação de aparelhos de processamento de dados, computadores ou 

aparelhos de comunicações, todos para terceiros; manutenção de aparelhos de processa-

mento de dados, computadores ou aparelhos de comunicações; tudo incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133112 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; 

serviços de venda a retalho e serviços de venda por grosso relacionados com aparelhos 

eléctricos e electrónicos, aparelhos domésticos, aparelhos e instrumentos áudio e visual, 

aparelhos e instrumentos para o lar, aparelhos e instrumentos para automatização de escri-

tório, instrumentos musicais, instrumentos para contagem e medição de tempo, aparelhos e 

instalações para iluminação, utensílios eléctricos e electrónicos para automóveis, máquinas 

e máquinas-ferramentas, aparelhos para o registo, armazenamento, transmissão e reprodu-

ção de som, informações e dados, materiais impressos, acessórios de beleza, massajadores, 

máquinas de barbear, escovas de dentes eléctricas, secadores de cabelo, mobiliário, peque-

nos utensílios e recipientes domésticos, aparelhos e instrumentos de comunicação, máqui-

nas de calcular, acessórios e ferramentas periféricas para os artigos atrás referidos; tudo 

incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133113 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

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

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; reparação; serviços de manutenção, instalação e reparação rela-

cionados com produtos elétricos e eletrónicos, aparelhos de telecomunicações e comunica-
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ções, aparelhos eléctricos, equipamentos para automatização de escritório, equipamento 

para processamento de dados, aparelhos de gravação e reprodução áudio, vídeo e de dados, 

aparelhos de transmissão, máquinas de calcular, computadores, hardware informático, 

acessórios e periféricos para computadores; instalação de informações de tecnologia para 

rede por cabo e de fibra óptica nos edifícios, instalações de aparelhos informáticos e para 

transmitir em rede; instalação de aparelhos de processamento de dados, computadores ou 

aparelhos de comunicações, todos para terceiros; manutenção de aparelhos de processa-

mento de dados, computadores ou aparelhos de comunicações; tudo incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133114 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 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, 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; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compac-

tos, DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com 

moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processo de dados, 

computadores; software informático; extintores de incêndio; baterias; baterias recarregá-

veis; carregadores de baterias; pilhas alcalinas; baterias de ânodos / baterias de alta tensão; 

pilhas galvânicas; baterias solares; acidómetros para acumuladores; placas para acumula-

dores; baterias de ignição; grelhas para acumuladores elétricos; tanques de acumuladores; 

caixas de acumuladores; baterias de veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133115 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : 梁浩威 

 地址 Endereço : 澳門士多紐拜斯松柏新邨5/P, 67-69 

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/133116 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 勞玉娥

   Lou Iok Ngo

 地址 Endereço : 澳門龍嵩正街19號泉志樓地下A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 供水以及衛生設備裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133117 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 勞玉娥

   Lou Iok Ngo

 地址 Endereço : 澳門龍嵩正街19號泉志樓地下A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133118 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 勞玉娥

   Lou Iok Ngo

 地址 Endereço : 澳門龍嵩正街19號泉志樓地下A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133119 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 勞玉娥

   Lou Iok Ngo

 地址 Endereço : 澳門龍嵩正街19號泉志樓地下A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44
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[511] 服務 Serviços : 美容服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133120 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : YUE Tingna

 地址 Endereço : 2/F, 295A, Prince Edward Road, Kowloon City, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133121 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : YUE Tingna

 地址 Endereço : 2/F, 295A, Prince Edward Road, Kowloon City, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133124 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : Selfridges Retail Limited

 地址 Endereço : 400 Oxford Street London W1A 1AB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133125 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/24

[730] 申請人 Requerente : Selfridges Retail Limited

 地址 Endereço : 400 Oxford Street London W1A 1AB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; direcção de negócios comerciais; administração de Empresas; funções admi-

nistrativas; contabilidade; elaboração de extratos de contas; processamento administrativo 

de ordens de compra; publicidade por correspondência; serviços de assinatura de jornais 

[para terceiros]; subscrição de serviços de telecomunicação para terceiros; venda em hasta 

pública [leilão]; auditoria; afixação de cartazes; avaliações em negócios comerciais; consul-

tadoria profissional em negócios comerciais; informações comerciais; inquéritos de negó-

cios comerciais; investigações em negócios comerciais; consultadoria em organização e di-

reção de negócios comerciais; assistência na direcção de negócios comerciais; consultadoria 

para direcção de negócios comerciais; gerência administrativa de hotéis; direcção profissio-

nal dos negócios artísticos; gestão empresarial de desportistas; consultoria em organização 

de negócios comerciais; pesquisas comerciais; administração comercial do licenciamento 

de produtos e serviços para terceiros [serviços de]; agências de informação comercial; ser-

viços de aconselhamento e informação comercial aos consumidores [loja do consumidor]; 

assistência na direcção de empresas comerciais ou industriais; compilação de informação 

numa base de dados informática; compilação de estatísticas; análise do preço de custo; pes-

quisas de dados em ficheiros informáticos para terceiros; demonstração de produtos; distri-

buição de material publicitário [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; difusão de anún-

cios publicitários; difusão [distribuição] de amostras; reprodução de documentos; previsões 

económicas; especialistas em eficiência; agências de emprego; organização de desfiles de 

moda para fins promocionais; gestão de ficheiros informáticos; agências de importação e 

exportação; facturação; serviços de paginação [layout] para fins publicitários; serviços de 

assessores para a direção de negócios comerciais; comercialização; pesquisa [investigação] 

de mercado; estudos de mercado; serviços de modelos para fins publicitários ou de promo-

ção de vendas; serviços de revistas de imprensa; aluguer de máquinas e aparelhos de escri-

tório; publicidade on-line numa rede informática; sondagem de opinião; organização de ex-

posições com fins comerciais ou de publicidade; organização de feiras para fins comerciais 

ou de publicidade; serviços de outsourcing [assistência em negócios comerciais]; preparação 

de folhas de pagamento; consultadoria em gestão de pessoal; recrutamento de pessoal; ser-

viço de fotocópias; apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins de venda 

a retalho; serviços de comparação de preços; serviços de fornecimento para terceiros [com-

pra de produtos e serviços para outras empresas]; produção de filmes publicitários; seleção 

de pessoal por meio de testes psicotécnicos; relações públicas; publicação de textos publici-

tários; publicidade; agências de publicidade; preparação de colunas publicitárias; aluguer 

de material publicitário; publicidade radiofónica; serviços de mudanças para empresas; alu-

guer de espaços publicitários; aluguer de tempo para publicidade nos meios de comunica-

ção; aluguer de fotocopiadoras; aluguer de distribuidores automáticos; promoção de vendas 

[para terceiros]; serviços de secretariado; decoração de montras; serviços de estenografia; 

angariação de patrocínios; sistematização de informação numa base de dados informática; 
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elaboração de declarações fiscais; serviços de telemarketing; serviços de resposta telefónica 

[para assinantes ausentes]; publicidade pela televisão; transcrição; serviços de datilografia; 

actualização de documentação publicitária; tratamento de texto; redacção de textos publi-

citários; publicidade e marketing; serviços de publicidade; análise de dados de negócios; 

serviços de publicidade e marketing on-line; serviços promocionais; rede de negócios; ser-

viços de monitorização e consultoria de negócios, nomeadamente rastreamento de usuários 

e publicidade de terceiros para fornecer estratégia, visão, orientação de marketing, e para 

analisar, compreender e prever o comportamento e as motivações do consumidor e as ten-

dências do mercado; colocação de anúncios e ecrãs promocionais em sítios electrónicos 

acedidos através de redes informáticas; fornecimento de informações sobre carreiras, em-

prego e colocação de trabalho; fornecimento de informações de mercado em relação a pro-

dutos de consumo; fornecimento de informações de compras; compilação e manutenção de 

diretórios online; fornecimento de informações sobre organização e realização de progra-

mas voluntários e projectos de serviços comunitários; gestão de ficheiros informáticos; pro-

moção de vendas [para terceiros]; serviços de gravação de dados informáticos; sistematiza-

ção de informação numa base de dados informática; serviços de informações empresariais; 

fornecimento de informações comerciais através da internet; serviços de retalho relaciona-

dos com a venda de produtos químicos utilizados na indústria, ciência e fotografia, bem 

como na agricultura, horticultura e silvicultura, resinas artificiais não processadas, plásti-

cos não processados, adubos, composições de extinção de incêndio, preparações para  têm-

pera e soldadura, substâncias químicas para conservação de géneros alimentícios; serviços 

de retalho relacionados com a venda de substâncias de bronzeamento, adesivos utilizados 

na indústria, plásticos não transformados sob a forma de líquidos, microplaquetas ou grâ-

nulos, tintas, vernizes, lacas, conservantes contra ferrugem e contra a deterioração da ma-

deira, corantes, mordentes, resinas naturais em bruto, metais em folha e em pó para pinto-

res, decoradores, impressores e artistas; serviços de retalho ligados à venda de preparações 

de branqueamento e outras substâncias para lavagem, limpeza, polimento, limpeza e pre-

parações abrasivas, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capilares, den-

tífricos, óleos e graxas industriais, lubrificantes, absorção de pó, composições para molhan-

tes e de ligação, combustíveis e iluminantes; serviços de retalho ligados à venda de velas e 

mechas para iluminação, combustíveis e velas perfumadas, preparações farmacêuticas e 

veterinárias, preparações sanitárias para uso médico, alimentos dietéticos e substâncias 

adaptadas para uso médico ou veterinário; serviços de retalho relacionados com a venda 

de alimentos para bebés, suplementos dietéticos para humanos e animais, emplastros, ma-

teriais para curativos, material para parar os dentes, cera dentária, desinfetantes, prepara-

ções para destruir vermes, fungicidas, herbicidas, metais comuns e suas ligas; serviços de 

retalho ligados à venda de materiais de construção metálicos, edifícios de metal transpor-

táveis, materiais metálicos para vias férreas, cabos não elétricos e fios de metais comuns, 

ferragens, pequenos items de ferragem metálica, tubos e tubos de metal, cofres, mercado-

rias de metais comuns, minérios, metais comuns em formas brutas e parcialmente forjadas, 

janelas e portas metálicas, conservatórios emoldurados metálicos; serviços de retalho liga-

dos à venda de máquinas e máquinas-ferramentas, motores e engenhos (excepto para veí-

culos terrestres), componentes de acoplamento e transmissão da máquina (excepto para ve-

ículos terrestres), implementos agrícolas que não sejam manuais, incubadoras de ovos, má-

quinas de venda automática, ferramentas manuais e implementos operados manualmente; 

serviços de retalho relacionados com a venda de talheres, armas de fogo, navalhas, máqui-

nas de barbear eléctricas e cortadores de cabelo, científico, náutico, topográfico, fotográfi-

co, cinematográfico, óptico, de pesagem, medição, sinalização, verificação (supervisão), 

aparelhos e instrumentos de salvação e ensino, aparelhos e instrumentos para a condução, 

comutação, transformação, acumulação, regulação ou controle de eletricidade; serviços de 
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retalho ligados à venda de aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens, portadores de dados magnéticos, discos de gravação, discos compactos, DVDs e 

outros meios de gravação digital, mecanismos para aparelhos operados por moedas, caixas 

registradoras, máquinas de cálculo, equipamentos de processamento de dados, computado-

res, programas informáticos para computador, aparelhos de extinção de incêndio; serviços 

de retalho ligados à venda de aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e ve-

terinários, membros, olhos e dentes artificiais, artigos ortopédicos, materiais de suturação, 

aparelhos de massagem, ligaduras de suporte, mobiliário adaptado para uso médico, apare-

lhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, 

ventilação, abastecimento de água e fins sanitários; serviços de retalho ligados à venda de 

aparelhos de ar condicionado, chaleiras eléctricas, fogões eléctricos e a gás, luzes para veí-

culos e unidades de ar condicionado para veículos, veículos, aparelhos para locomoção por 

terra, ar ou água, cadeiras de rodas, motores e motores para veículos terrestres, peças e 

transmissões para veículos, armas de fogo, munições e projécteis, explosivos, fogos de arti-

fício, metais preciosos e suas ligas; serviços de retalho ligados à venda de jóias, bijuteria, 

pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios e relógios de pulso, ins-

trumentos musicais, suportes e estojos adaptados para instrumentos musicais, papel, pape-

lão, material impresso, artigos para encadernações, fotografias, artigos de papelaria, adesi-

vos para papelaria ou para uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas de es-

crever e artigos de escritório (exceto mobiliário); serviços de retalho relacionados com a 

venda de material de instrução e didático (excepto aparelhos), materiais plásticos para em-

balagem, tipos para impressoras, blocos de impressão, borracha, guta-percha, pastilha elás-

tica, amianto, mica, plásticos em extrusão para uso em fabricação, materiais plásticos semi-

-acabados para uso em fabricação adicional, materiais de bloqueio e isolamento, tubos fle-

xíveis não metálicos; serviços de retalho ligados à venda de couro e imitações de couro, pe-

les de animais, couros, malas e sacos de viagem, sacos de mão, sacos, bolsas de arranque, 

bolsa de viagem, bagagem, etiquetas de bagagem, mochilas com duas alças, mochilas, pas-

tas; serviços de retalho ligados à venda de sacos de desporto, malas de viagem, bolsas, car-

teiras, carteiras de bolso, livros de bolso, suportes de cartões de crédito, carteiras para car-

tões, cintos, guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas, chicotes, correias e artigos de selaria, 

estojos para chaves, vestuário para animais, materiais de construção não metálicos, tubos 

rígidos não metálicos para construção, asfalto, pez e betume; serviços de retalho ligados à 

venda de edifícios não metálicos transportáveis, monumentos não metálicos, conservató-

rios emoldurados não metálicos, portas e janelas, mobiliário, espelhos, molduras, artigos 

de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, concha, âmbar, 

madre-pérola, espuma ou plástico, mobiliário de jardim, almofadas de cama e almofadas 

de encosto, utensílios e recipientes para uso doméstico ou na cozinha; serviços de retalho 

ligados à venda de pentes e esponjas, escovas, materiais para fazer escovas, artigos para 

fins de limpeza, lã de aço, artigos de cerâmica, vidro, porcelana ou cerâmica, escovas de 

dentes eléctricas e não eléctricas, cordas, cordéis, redes, tendas, toldos, lonas, velas, sacos 

para transporte de materiais a granel, materiais de enchimento e enchimento que não são 

feitos de borracha ou plásticos; serviços de retalho relacionados à venda de matérias têxteis 

fibrosas em bruto, fios e linhas para uso têxtil, têxteis e produtos têxteis, capas de cama e 

mesa, tapetes de viagem, têxteis para confecção de artigos de vestuário, edredons, capas 

para almofadas, almofadas ou edredons, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, 

fitas e laços, botões, ganchos e olhos, pinos e agulhas, flores artificiais; serviços de retalho 

ligados à venda de, carpetes, tapetes toscos, tapetes e esteiras, linóleo e outros materiais 

para cobertura de pisos existentes, tapeçarias (não têxteis), papel de parede, jogos e brin-

quedos, cartas de jogar, artigos desportivos e de ginástica, decorações para árvores de Na-

tal, bicicletas brinquedo para crianças; serviços de retalho ligados à venda de carne, peixe, 
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aves e caça, extractos de carne, frutas e vegetais em conserva, secos e cozidos, gelatinas, 

doces [geleias], compotas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, refei-

ções preparadas, sopas e batatas fritas, café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café 

artificial, farinha e preparações feitas a partir de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gela-

do, mel, melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), 

especiarias, gelo; serviços de retalho ligados à venda de sanduíches, refeições preparadas, 

pizzas, tortas e massas, produtos agrícolas, hortícolas e florestais, animais vivos, frutas e 

vegetais frescos, sementes, plantas e flores naturais; serviços de retalho ligados à venda de 

géneros alimentícios para animais, malte, alimentos e bebidas para animais, cervejas, águas 

minerais e gaseificadas, bebidas não alcoólicas, bebidas de frutas e sumos de frutas, xaro-

pes para fazer bebidas, cerveja com gasosa [“shandy”], bebidas com álcool extraído, cer-

vejas não alcoólicas e vinhos, bebidas alcoólicas (excepto cervejas), vinhos alcoólicos, espi-

rituosos e licores, refrigerantes alcoólicos, cocktails alcoólicos, tabaco, artigos de fumado-

res, fósforos, isqueiros para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133128 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : EEG Management Services Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático fornecido na Internet; publicações electrónicas on-line (descarregá-

veis a partir da Internet ou numa rede informática ou numa base de dados informática); 

filmes; aparelhos e instrumentos científicos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

de óptica, de peso, de medida e de sinalização; aparelhos e instrumentos para a gravação, 

recepção, transmissão e / ou reprodução de dados, informações, gravuras, imagens e / ou 

som; aparelhos e instrumentos para exibir e / ou imprimir dados, informações, gravuras e 

/ ou imagens; suportes de dados magnéticos e discos acústicos; gravações de som, grava-

ções audiovisuais, fitas de áudio, fitas de vídeo, cassetes de áudio, cassetes de vídeo, discos 

de áudio, discos versáteis digitais (VCD), discos compactos, disquetes, CD ROMs e DVD 

ROMs; equipamento de processamento de dados; software informático para navegar e 

/ ou pesquisar dados, ou permitir a navegação e / ou busca numa rede informática ou na 

Internet; cartões, fios, discos e dispositivos semicondutores que transportam programas 

informáticos; instrumentos e software para comunicação com redes informáticas e a World 

Wide Web; software informático para conectar utilizadores de redes informáticas para a 

concepção de  páginas e sites na World Wide Web; hardware e software informáticos para 

a gestão de bases de dados; hardware e software informáticos para descompressão de su-

portes digitais; aparelhos, equipamentos e dispositivos de vídeo e áudio; aparelhos para a 

codificação e descodificação de sinais; set-top boxes; controlos remotos; aparelhos e instru-

mentos para comunicação de dados; software informático, programas informáticos, softwa-

re para a protecção de ecrãs de computadores, software de jogos de vídeo; aparelhos para 

a gravação, transmissão ou reprodução de som e / ou imagens; aparelhos de transmissão de 

vídeo; telefones de vídeo, telefones celulares, telefones móveis; toques telefónicos, imagens 

de fundo, jogos e música descarregáveis, através de redes informáticas mundiais e de dispo-
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sitivos sem fio; programas de televisão descarregáveis; gravações de áudio e vídeo descarre-

gáveis; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133129 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : EEG Management Services Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de 

impressão; livros, revistas, folhetos; adesivos para papelaria ou para uso doméstico; mate-

riais de instrução e de ensino (excepto aparelhos); artigos de papelaria, papel de escrita, 

envelopes, cadernos, diários, livros de endereços, cartões para apontamentos, cartões de 

felicitações, cartões coleccionáveis; litografias; canetas, lápis, estojos para os mesmos, apa-

gadores, lápis de cera, marcadores, lápis de cor, conjuntos de pintura, giz e quadros de ar-

dósia; caracteres de imprensa; clichés; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto 

móveis); cartazes; fotografias; capas de livros, marcadores de livros, calendários, papel de 

embrulho; matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes) decorações 

de papel para festas, guardanapos de papel, naperões de papel, individuais de papel, pa-

péis de crepe, convites (produtos de impressão), toalhas de mesa em papel, decorações de 

papel para bolos; decalcomanias impressas para bordados ou aplicações de tecido; padrões 

impressos em papel para fatos de máscaras, pijamas, camisolas e t-shirts; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133130 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : EEG Management Services Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Artigos de couro ou de imitação de couro; peles de animais, couros; baús, malas de viagem, 

maletas, sacos de viagem, conjuntos de viagem, sacos para vestuário para viagem, estojos 

de toilette (não guarnecidos), mochilas, malas de mão, sacos ou estojos para cosméticos (não 

guarnecidos), sacos para desporto, sacos para usar ao ombro, sacos para a praia, sacos para 

compras, malas diplomáticas, pastas para documentos, carteiras, porta-moedas, bolsas; 

capas blocos de notas em couro, portfolios, caixas para chapéus, sacos porta-fatos (capas), 

bolsas de couro para acessórios, sacos porta-camisas, sacos para sapatos, estojos de viagem 



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5109

que permitem organizar o respetivo conteúdo; estojos para artigos de beleza (não guarne-

cidos), porta-chaves, porta-cartões de crédito, porta-cartões de visita, porta-agendas de 

bolso, porta-cartões, porta-livros de cheques sob a forma de carteiras de bolso; bandoleiras 

e bolsas com cinto (para colocar à volta da cintura); chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, 

guarda-sóis portáteis, bastões, bengalas, chicotes, arreios, selaria; caixas de couro ou de 

cartão-couro, envelopes de couro para embalagens; tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133131 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : EEG Management Services Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis e produtos têxteis, não incluídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa, 

cobertores de cama, lençóis, fronhas, capas para edredões, colchas, capas para almofadas, 

roupa de quarto de banho, toalhas e toalhetes de banho; tudo incluído na classe 24.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133132 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : EEG Management Services Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário e roupa interior, vestuário para natação, vestuário para desporto, vestuário in-

formal, vestuário de exterior, camisolas, pijamas, roupões, vestidos de noite, bodies, espar-

tilhos, fatos, camisas, camisetas, coletes, vestuário impermeável, gabardinas, saias, casacos, 

calças, ceroulas, pulôveres vestidos, jaquetas, cardigãs, camisolões, xales, lenços de cabeça 

e pescoço, vestuário de peles, faixas para vestir, gravatas, gravatas com elástico, suspen-

sórios, luvas de vestuário, cintos de vestuário, meias, meias-calças, sutiãs, peúgas, fatos de 

banho, roupões de banho; calçado, sapatos, botas, chinelos, sandálias, chapelaria, chapéus, 

bonés; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133133 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : EEG Management Services Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de desporto e de ginástica não incluídos noutras classes; de-

corações para árvores de natal; brinquedos e artigos de desporto, figuras de acção e seus 

acessórios; brinquedos de pelúcia; balões; brinquedos para o banho; equipamentos de jogos 

vendidos como uma unidade para jogos de cartas; veículos de brinquedo; bonecas; discos 

voadores; unidades de jogos electrónicos de mão; jogos de tabuleiro; jogos de cartas; jogos 

de manipulação; jogos de salão; aparelhos de jogos de computador do tipo de jogos de sa-

lão (que não sejam operados com moedas ou para uso com receptores de televisão), jogos 

de acção com alvo; máquinas de jogos de vídeo autónomas; quebra-cabeças e puzzles de 

manipulação; máscaras de papel e chapéus de papel para brincar; skateboards; patins para 

o gelo; brinquedos que lançam jactos de água; bolas, bolas para campos de jogos, bolas de 

futebol, bolas de beisebol, bolas de basquete; luvas de beisebol; pranchas de surf, pranchas 

de natação para uso recreativo; barbatanas; pistolas zip de brinquedo; utensílios de brincar 

para cozinhar e para o uso no forno; mealheiros de brincar; artigos de fantasia em papel 

para festas (brindes para festas); cartas de jogar; tudo incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133134 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : EEG Management Services Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios de artistas de espetáculos; produção de filmes publicitários; agências de 

anúncios comerciais; agências publicitárias; serviços de modelos para fins publicitários ou 

de promoção de vendas; publicação de textos publicitários; angariação de patrocínio; publi-

cidade em linha numa rede informática; serviços especializados em eficiência de negócios 

comerciais; gestão de negócios para prestadores de serviços freelance; assistência à gestão 

de negócios; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133135 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : EEG Management Services Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Transmissão, difusão e transmissão na web de programas e filmes de televisão e rádio; 

transmissão e recepção de dados, imagens visuais, som, gráficos e outras informações; 

serviços de teletexto; serviços de comunicação via televisão e Internet; serviços difusão 

interactivos de telecomunicações e de televisão; difusão de programas de televisão; servi-

ços de transmissão electrónica e de telecomunicações; serviços de difusão, nomeadamente 

partilha, manipulação, distribuição, publicação e / ou reprodução de dados, conteúdos mul-

timédia, vídeos, filmes, gravuras, imagens, texto, fotos, jogos, conteúdos gerados por utili-

zadores, conteúdos de áudio e informações via aplicações de software na Internet e outras 

redes de comunicações para transferência em dispositivos móveis, tablets, computadores 

e dispositivos portáteis; serviços de envio, recolha e transmissão de mensagens de correio, 

dados, suportes electrónicos, conteúdos multimédia, vídeos, filmes, gravuras, imagens, tex-

tos, fotos, jogos, conteúdos gerados por utilizadores, conteúdos de áudio e informações via 

aplicações de software na Internet e outras redes de comunicações para transferência em 

dispositivos móveis, tablets, computadores e dispositivos portáteis; serviços de visualização 

de dados; serviços de difusão televisiva móvel, serviços de transmissão por via web; trans-

missão e recepção televisiva de sinais de telecomunicações para a reprodução de som e / ou 

imagens; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133136 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : EEG Management Services Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de artistas; produção de filmes; organização de concertos e outras 

formas de apresentações ao vivo; organização de espectáculos, eventos e actividades de 

entretenimento; formação de artistas, organização de eventos e actividades desportivas 

e culturais; serviços de produção de espectáculos; produção e distribuição de serviços de 

programas de televisão, programação audiovisual ou auditiva, serviços de programas de 

televisão, programação de áudio e audiovisual, serviços de programas de televisão, filmes, 

televisão interactiva, entretenimento e concursos interactivos; entretenimento e entrete-

nimento e informação fornecidos através de suportes electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de produção de filmes de vídeo e de vídeos digitais; distribuição e aluguer de su-

portes electrónicos, discos acústicos, disco compactos de áudio e vídeo, discos laser, discos 

de vídeo digitais / discos versáteis digitais (DVD) e fitas contendo programas de televisão; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha (não descarregáveis) da Internet e de 

outras redes de comunicação; organização e mediação de entrevistas, eventos musicais, 

educacionais, desportivos e culturais, exposições e concursos; organização e apresentação 

de espectáculos ao vivo e de teatro; organização e realização de conferências e exposições 

para fins de entretenimento, educação, formação, actividades desportivas e culturais; infor-
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mações relativas a actividades desportivas e culturais, música, educação, entretenimento, 

celebridades (entretenimento) e actividades sociais e culturais; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133137 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 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 : 紙巾；紙製杯盤墊；紙或紙板製告示牌；卡片；傳單；印刷品；包裝用塑料膜；咖啡過濾紙；紙

箱；文具或家用膠帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133138 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 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 : 冷凍水果；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶為主）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；水果色拉；果

凍；以果蔬為主的零食小吃；牛奶製品；水果罐頭；奶昔。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133139 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；咖啡飲料；可可飲料；含牛奶的巧克力飲料；茶；冰茶；茶飲料；用作茶葉代用品的花或

葉；麵包；蛋糕；三明治；布丁；月餅；冰淇淋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133140 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 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；果汁；水（飲料）；無酒精飲料；帶果肉果汁飲料；奶茶（非奶為主）；蔬菜汁（飲

料）；植物飲料；豆類飲料；飲料製作配料；無酒精果汁飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133141 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 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 : 廣告宣傳本的出版；廣告；廣告宣傳；商業櫥窗佈置；電視廣告；電視商業廣告；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；廣告設計；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 : 
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[210] 編號 N.º : N/133142 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 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；餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；備辦宴席；飯店；酒吧服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133143 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 彭慶記食家有限公司

   PANG’S KITCHEN LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界粉嶺粉嶺樓村81號地下

   G/F, 81 Fanl Leng Lau Village, Fanling, N.T., 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 : 咖啡館；快餐館；飯店；餐館；餐廳；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；自助餐廳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133144 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 深圳哲恒科技有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區龍崗街道龍新社區內環北路6號盈科利工業園G6棟606 

 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 : 具有人工智慧的人形機器人；計算機程序（可下載軟件）；連接器（數據處理設備）；集成電路

卡；安全令牌（加密裝置）；互動式觸屏終端；運載工具用導航儀器（隨載計算機）；穿戴式行

動追蹤器；智能手機用套；調製調節器；智能手機；揚聲器音箱；頭戴式耳機；測量裝置；電線；

插頭、插座和其他接觸器（電連接）；電線接線器（電）；眼鏡；電池充電器；電池。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133145 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 深圳哲恒科技有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區龍崗街道龍新社區內環北路6號盈科利工業園G6棟606 

 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 : 具有人工智慧的人形機器人；計算機程序（可下載軟件）；連接器（數據處理設備）；集成電路

卡；安全令牌（加密裝置）；互動式觸屏終端；運載工具用導航儀器（隨載計算機）；穿戴式行

動追蹤器；智能手機用套；調製調節器；智能手機；揚聲器音箱；頭戴式耳機；測量裝置；電線；

插頭、插座和其他接觸器（電連接）；電線接線器（電）；眼鏡；電池充電器；電池。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133146 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 安機源優質食材有限公司

   NATURAL AND ORGANIC GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街47-51號

   47-51 Kwai Fung Crescent Kwai Chung NT Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶製品；豬肉；酸乳酪；乾製及煮熟的水果和蔬菜；人造奶油；死家禽；保存處理的肉類；冰

鮮豬肉、羊肉、牛肉、雞肉；冷凍水果；食用油脂；蔬菜湯料；牛奶飲料（以牛奶為主的）；豆腐；

貝殼類動物（非活）；魚製食品；魚（非活）；肉；豬肉；牛肉清湯湯料。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133147 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 安機源優質食材有限公司

   NATURAL AND ORGANIC GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街47-51號

   47-51 Kwai Fung Crescent Kwai Chung NT Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；可可；糖；米；食用澱粉；西米；作咖啡代用品的植物製劑；麵粉及穀類製品；麵包；糕

點及糖果；蜂蜜；黃色糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；蕃茄醬（調味品）；食用香料（不

包括含醚香料和香精油）；食品用香料（含醚和香精油除外）。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133148 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 安機源優質食材有限公司

   NATURAL AND ORGANIC GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街47-51號

   47-51 Kwai Fung Crescent Kwai Chung NT Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物；活動物；新鮮水果和蔬菜；種籽；草木及花卉；動物飼

料；麥芽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133149 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 安機源優質食材有限公司

   NATURAL AND ORGANIC GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街47-51號

   47-51 Kwai Fung Crescent Kwai Chung NT Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；糖漿及其他供飲料用的製

劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133150 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 安機源優質食材有限公司

   NATURAL AND ORGANIC GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街47-51號

   47-51 Kwai Fung Crescent Kwai Chung NT Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 汽車運輸；食物運輸；商品包裝；卸貨；貨物遞送；倉庫貯存；倉庫出租；貨物發運；貨物存儲；

食物冷藏間出租；貯藏信息；郵購貨物的遞送。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133151 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 安機源優質食材有限公司

   NATURAL AND ORGANIC GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街47-51號

   47-51 Kwai Fung Crescent Kwai Chung NT Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133152 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 上海尊品家健康科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海漕河涇開發區松江高科技園莘磚公路518號16幢201室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁；果汁；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；無酒精果茶；乳酸飲料（果製品、非奶）；

果子粉；植物飲料；非代乳品以黃豆為主之飲料；飲料製作配料。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133162 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 曾憲章

   CHANG HIN CHEONG

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : 非藥用保健食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : C0 M100 Y0 K0 洋紅色，C100 M72 Y0 K0深藍色，C70 M0 Y100 K100綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/133163 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 曾憲章

   CHANG HIN CHEONG

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中成藥及藥物。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : C60 M100 Y100 K0深紅色，C0 M20 Y60 K20金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/133164 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : 曾憲章

   CHANG HIN CHEONG

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非藥用保健食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : C60 M100 Y100 K0深紅色，C0 M20 Y60 K20金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/133168 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : N.V. Nutricia

 地址 Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; substâncias dietéticas adaptadas para uso medi-

cinal; alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos para bebés com necessidades 

nutricionais especiais; leite para bebés e crianças; suplementos dietéticos nutricionais para 

uso medicinal; produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para crianças; preparados 

vitamínicos; comidas para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; leite dietéticos 

para mulheres grávidas, lactantes e amamentando.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133169 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : N.V. Nutricia

 地址 Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e lacticínios; leite em pó; refeições congeladas, preparadas ou embaladas portáteis 

constituídas principalmente de carne, peixe, aves, ou vegetais; aperitivos constituídos prin-

cipalmente de frutas e nozes; aperitivos à base de frutas; aperitivos combinação de man-

teiga de frutas e nozes; iogurte; compota de maçã; aperitivos à base de iogurte; aperitivos 

à base de iogurte orgânicos; bebidas de iogurte; aperitivos de frutas e iogurte liofilizados; 

frutas e legumes liofilizados em forma de rodelas; purés de frutas; leite aromatizadas; ape-

ritivos à base de frutas orgânicas; aperitivos à base de legumes orgânicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133170 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : N.V. Nutricia

 地址 Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ser-

viços de lojas de vendas a retalho apresentando leite em pó para recém-nascidos, comida 

para bebé, leite em pó; serviços de lojas de venda a retalho on-line apresentando leite em 

pó para recém-nascidos, comida para bebé, leite em pó; serviços de vendas a retalho on-

-line.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133171 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : N.V. Nutricia
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 地址 Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de salas de conversa na Internet; fornecimento de fóruns on-line; forneci-

mento de acesso a plataformas de Internet; fornecimento de acesso a plataformas de co-

mércio eletrónico na Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133172 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : N.V. Nutricia

 地址 Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de formação e informação na área de pré-concepção, gravidez, nascimento, 

maternidade, cuidados de bebé, paternidade e nutrição, para os pais, mães e futuros pais, 

também através de ligação online; educação e fornecimento de formação, incluindo edu-

cação e fornecimento de formação na área de medicina, cuidados de saúde, estilo de vida, 

higiene, beleza, alimento e bebida, paternidade, gravidez e nutrição, incluindo nutrição do 

bebé; fornecimento de serviços de educação e informação através da Internet ou através de 

fóruns online, incluindo educação e formação na área de medicina, cuidados de saúde, es-

tilo de vida, higiene, beleza, alimento e bebida, paternidade, gravidez e nutrição, incluindo 

nutrição do bebé; educação e fornecimento de formação na área de alimentos e bebidas nu-

tritivas de bebé, incluindo alimentos e bebidas dietéticas, bem como nas áreas de serviços 

sanitários, cuidados do corpo e beleza para bebés, crianças e mulheres grávidas, lactantes e 

amamentando; planeamento, organização e realização de conferências.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133175 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

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

 地址 Endereço : 1-1, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escri-

tório; serviços retalhistas relacionados com a venda de produtos alimentares, alimentos, 

bebidas, bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, toalhas, artigos de papelaria, detergentes, 

produtos higiénicos, produtos de beleza, produtos de toilette, produtos farmacêuticos, 

suplementos nutricionais, insecticidas, baterias, carregadores de baterias eléctricas, can-

deeiros eléctricos, sacos, utensílios de uso doméstico, cartões magnéticos codificados pré-

-pagos, recipientes com gás para isqueiros de charutos, isqueiros para fumadores, brinque-
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dos e jogos, revistas e jornais; serviços de loja de venda a retalho de produtos alimentares, 

alimentos, bebidas, bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, toalhas, artigos de papelaria, 

detergentes, produtos higiénicos, produtos de beleza, produtos de toilette, produtos farma-

cêuticos, suplementos nutricionais, insecticidas, baterias, carregadores de baterias eléctri-

cas, candeeiros eléctricos, sacos, utensílios de uso doméstico, cartões magnéticos codifica-

dos pré-pagos, recipientes com gás para isqueiros de charutos, isqueiros para fumadores, 

brinquedos e jogos, revistas e jornais; gestão comercial de lojas de retalho; serviços de loja 

de conveniência relacionados com a venda de produtos alimentares, alimentos, bebidas, 

bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, toalhas, artigos de papelaria, detergentes, produtos 

higiénicos, produtos de beleza, produtos de toilette, produtos farmacêuticos, suplemen-

tos nutricionais, insecticidas, baterias, carregadores de baterias eléctricas, candeeiros 

eléctricos, sacos, utensílios de uso doméstico, cartões magnéticos codificados pré-pagos, 

recipientes com gás para isqueiros de charutos, isqueiros para fumadores, brinquedos e 

jogos, revistas e jornais; gestão de negócios de lojas de conveniência; gestão de negócios de 

franquias de lojas de conveniência; serviços de loja retalhista em linha relacionados com a 

venda de produtos alimentares, alimentos, bebidas, bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, 

toalhas, artigos de papelaria, detergentes, produtos higiénicos, produtos de beleza, pro-

dutos de toilette, produtos farmacêuticos, suplementos nutricionais, insecticidas, baterias, 

carregadores de baterias eléctricas, candeeiros eléctricos, sacos, utensílios de uso domés-

tico, cartões magnéticos codificados pré-pagos, recipientes com gás para isqueiros de cha-

rutos, isqueiros para fumadores, brinquedos e jogos, revistas e jornais; gestão de negócios 

de centros comerciais; gestão de negócios de supermercados; emissão, liquidação e gestão 

de cartões de fidelidade; promoção de bens e serviços de terceiros através da emissão de 

cartões de fidelidade; promoção de vendas [para terceiros]; consultadoria profissional de 

negócios; pesquisa [investigação] de mercado; fornecimento de informações de vendas co-

merciais; preparação/auditoria/certificação de declarações financeiras; serviços de agência 

de importação e exportação; leilões; agências de emprego; aluguer de máquinas de venda 

automática; marketing; publicidade em linha numa rede informática; fornecimento de um 

mercado em linha para compradores e vendedores de bens e serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133176 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

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

 地址 Endereço : 1-1, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

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

va de alojamento temporário; serviços de infantário (creches); serviços de casas de repouso; 

alojamento temporário para animais; aluguer de tendas; aluguer de aparelhos de cozinha; 

cafés; serviços de cafeterias.

[540] 商標 Marca : 



5122 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

[210] 編號 N.º : N/133177 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

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

 地址 Endereço : 1-1, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escri-

tório; serviços retalhistas relacionados com a venda de produtos alimentares, alimentos, 

bebidas, bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, toalhas, artigos de papelaria, detergentes, 

produtos higiénicos, produtos de beleza, produtos de toilette, produtos farmacêuticos, 

suplementos nutricionais, insecticidas, baterias, carregadores de baterias eléctricas, can-

deeiros eléctricos, sacos, utensílios de uso doméstico, cartões magnéticos codificados pré-

-pagos, recipientes com gás para isqueiros de charutos, isqueiros para fumadores, brinque-

dos e jogos, revistas e jornais; serviços de loja de venda a retalho de produtos alimentares, 

alimentos, bebidas, bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, toalhas, artigos de papelaria, 

detergentes, produtos higiénicos, produtos de beleza, produtos de toilette, produtos farma-

cêuticos, suplementos nutricionais, insecticidas, baterias, carregadores de baterias eléctri-

cas, candeeiros eléctricos, sacos, utensílios de uso doméstico, cartões magnéticos codifica-

dos pré-pagos, recipientes com gás para isqueiros de charutos, isqueiros para fumadores, 

brinquedos e jogos, revistas e jornais; gestão comercial de lojas de retalho; serviços de loja 

de conveniência relacionados com a venda de produtos alimentares, alimentos, bebidas, 

bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, toalhas, artigos de papelaria, detergentes, produtos 

higiénicos, produtos de beleza, produtos de toilette, produtos farmacêuticos, suplemen-

tos nutricionais, insecticidas, baterias, carregadores de baterias eléctricas, candeeiros 

eléctricos, sacos, utensílios de uso doméstico, cartões magnéticos codificados pré-pagos, 

recipientes com gás para isqueiros de charutos, isqueiros para fumadores, brinquedos e 

jogos, revistas e jornais; gestão de negócios de lojas de conveniência; gestão de negócios de 

franquias de lojas de conveniência; serviços de loja retalhista em linha relacionados com a 

venda de produtos alimentares, alimentos, bebidas, bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, 

toalhas, artigos de papelaria, detergentes, produtos higiénicos, produtos de beleza, pro-

dutos de toilette, produtos farmacêuticos, suplementos nutricionais, insecticidas, baterias, 

carregadores de baterias eléctricas, candeeiros eléctricos, sacos, utensílios de uso domés-

tico, cartões magnéticos codificados pré-pagos, recipientes com gás para isqueiros de cha-

rutos, isqueiros para fumadores, brinquedos e jogos, revistas e jornais; gestão de negócios 

de centros comerciais; gestão de negócios de supermercados; emissão, liquidação e gestão 

de cartões de fidelidade; promoção de bens e serviços de terceiros através da emissão de 

cartões de fidelidade; promoção de vendas [para terceiros]; consultadoria profissional de 

negócios; pesquisa [investigação] de mercado; fornecimento de informações de vendas co-

merciais; preparação/auditoria/certificação de declarações financeiras; serviços de agência 

de importação e exportação; leilões; agências de emprego; aluguer de máquinas de venda 

automática; marketing; publicidade em linha numa rede informática; fornecimento de um 

mercado em linha para compradores e vendedores de bens e serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133178 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/25

[730] 申請人 Requerente : FamilyMart Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 1-1, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escri-

tório; serviços retalhistas relacionados com a venda de produtos alimentares, alimentos, 

bebidas, bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, toalhas, artigos de papelaria, detergentes, 

produtos higiénicos, produtos de beleza, produtos de toilette, produtos farmacêuticos, 

suplementos nutricionais, insecticidas, baterias, carregadores de baterias eléctricas, can-

deeiros eléctricos, sacos, utensílios de uso doméstico, cartões magnéticos codificados pré-

-pagos, recipientes com gás para isqueiros de charutos, isqueiros para fumadores, brinque-

dos e jogos, revistas e jornais; serviços de loja de venda a retalho de produtos alimentares, 

alimentos, bebidas, bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, toalhas, artigos de papelaria, 

detergentes, produtos higiénicos, produtos de beleza, produtos de toilette, produtos farma-

cêuticos, suplementos nutricionais, insecticidas, baterias, carregadores de baterias eléctri-

cas, candeeiros eléctricos, sacos, utensílios de uso doméstico, cartões magnéticos codifica-

dos pré-pagos, recipientes com gás para isqueiros de charutos, isqueiros para fumadores, 

brinquedos e jogos, revistas e jornais; gestão comercial de lojas de retalho; serviços de loja 

de conveniência relacionados com a venda de produtos alimentares, alimentos, bebidas, 

bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, toalhas, artigos de papelaria, detergentes, produtos 

higiénicos, produtos de beleza, produtos de toilette, produtos farmacêuticos, suplemen-

tos nutricionais, insecticidas, baterias, carregadores de baterias eléctricas, candeeiros 

eléctricos, sacos, utensílios de uso doméstico, cartões magnéticos codificados pré-pagos, 

recipientes com gás para isqueiros de charutos, isqueiros para fumadores, brinquedos e 

jogos, revistas e jornais; gestão de negócios de lojas de conveniência; gestão de negócios de 

franquias de lojas de conveniência; serviços de loja retalhista em linha relacionados com a 

venda de produtos alimentares, alimentos, bebidas, bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário, 

toalhas, artigos de papelaria, detergentes, produtos higiénicos, produtos de beleza, pro-

dutos de toilette, produtos farmacêuticos, suplementos nutricionais, insecticidas, baterias, 

carregadores de baterias eléctricas, candeeiros eléctricos, sacos, utensílios de uso domés-

tico, cartões magnéticos codificados pré-pagos, recipientes com gás para isqueiros de cha-

rutos, isqueiros para fumadores, brinquedos e jogos, revistas e jornais; gestão de negócios 

de centros comerciais; gestão de negócios de supermercados; emissão, liquidação e gestão 

de cartões de fidelidade; promoção de bens e serviços de terceiros através da emissão de 

cartões de fidelidade; promoção de vendas [para terceiros]; consultadoria profissional de 

negócios; pesquisa [investigação] de mercado; fornecimento de informações de vendas co-

merciais; preparação/auditoria/certificação de declarações financeiras; serviços de agência 

de importação e exportação; leilões; agências de emprego; aluguer de máquinas de venda 

automática; marketing; publicidade em linha numa rede informática; fornecimento de um 

mercado em linha para compradores e vendedores de bens e serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/133179 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Launer London Limited
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 地址 Endereço : Classic House, 365 A Limpsfield Road, Warlingham, Surrey CR6 9HA, 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 : 皮革製品及人造皮革；手提包；錢包；皮夾；卡片匣；名片匣；信用卡匣（皮製品）；名片盒；皮

包；旅行袋；公事包。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133180 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 謝驥寶

   XIE JI BAO

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心11樓P11-07 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙；香煙嘴；捲煙紙；煙草原材料；煙草產品，包括雪茄，香煙，小雪茄，袖珍捲煙器，嚼煙，

鼻煙，丁香煙；鼻煙；煙草代用品（非用於醫療目的）；捲菸紙管，香煙過濾嘴，煙草罐，煙盒和

煙灰缸；火柴。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133181 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 謝驥寶

   XIE JI BAO

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心11樓P11-07 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業信息；企業研究；商務信息代理服務；商務中介服務；（通過線上或實體店）銷售；市

場調研；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；

為商業或廣告目的編制網頁索引；為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；

進出口代理；貨物展出。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133182 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 饗賓餐旅事業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市大園區五青路150巷12號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；自助餐廳；飯店；酒吧；咖啡館；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；備辦宴席；假日野營

住宿服務；住所（旅館、供膳寄宿處）；汽車旅館；日間托兒所（看孩子）；旅館預訂。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133183 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 饗賓餐旅事業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市大園區五青路150巷12號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；自助餐廳；飯店；酒吧；咖啡館；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；備辦宴席；假日野營

住宿服務；住所（旅館、供膳寄宿處）；汽車旅館；日間托兒所（看孩子）；旅館預訂。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133196 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dispositivos que aceitam apostas; equipamento reconfi-

gurável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, máquinas de jogo e o respectivo 

software operativo de jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133197 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Drunk Elephant, LLC

 地址 Endereço : 1600 W. 38th Street, Suite 424, Austin, Texas 78731, 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 : Máscaras de beleza; soros de beleza; cremes para os olhos; produtos para a limpeza do 

rosto; máscaras de beleza para o rosto; bálsamos para os lábios; preparações não medici-
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nais para os cuidados com a pele; produtos para a limpeza da pele; máscaras para a pele; 

hidratantes para a pele; produtos em barra para limpeza; cremes de beleza para o rosto e 

para o corpo; loções para o rosto e para o corpo; pós para o rosto; óleos para o rosto; geles 

para fins cosméticos; cremes hidratantes; produtos para o bronzeamento da pele; kits para 

os cuidados da pele compostos por uma variedade de preparações não medicinais para os 

cuidados da pele; produtos de protecção solar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133198 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Drunk Elephant, LLC

 地址 Endereço : 1600 W. 38th Street, Suite 424, Austin, Texas 78731, 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 : Máscaras de beleza; soros de beleza; cremes para os olhos; produtos para a limpeza do 

rosto; máscaras de beleza para o rosto; bálsamos para os lábios; preparações não medici-

nais para os cuidados com a pele; produtos para a limpeza da pele; máscaras para a pele; 

hidratantes para a pele; produtos em barra para limpeza; cremes de beleza para o rosto e 

para o corpo; loções para o rosto e para o corpo; pós para o rosto; óleos para o rosto; geles 

para fins cosméticos; cremes hidratantes; produtos para o bronzeamento da pele; kits para 

os cuidados da pele compostos por uma variedade de preparações não medicinais para os 

cuidados da pele; produtos de protecção solar.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/07/30 87/548,375 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/133199 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 運通集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門祐漢新村第四街42號祐成工業大廈（第2期）5D 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色。如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/133200 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : ALMAVIVA, COMPANHIA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA.

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, no. 759, 1.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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços — gestão de negócios comerciais; administração comercial; publicidade.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro, dourado.

[210] 編號 N.º : N/133201 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 張曉荔

   Sutiono Lilik Juniwatie

 地址 Endereço : 澳門文第士街7-7AA號，文第士閣地下A座

   Rua Silva de Mendes, No. 7-7AA, Mendes Court r/c A, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 提供音樂相關之課程培訓。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133202 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 葉明

   IP MENG

[730] 申請人 Requerente : 葉光明

   IP KUONG MENG

 地址 Endereço : 澳門羅飛勒前地30號A地下及閣樓A舖 

 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，茶餐廳服務，咖啡館，茶館，外賣餐飲服務，流動飲食供應，提供食物和

飲料到會服務，快餐館，餐廳，餐館，酒吧服務，備辦宴席，甜品餐廳，自助餐廳。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/133204 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 重慶市誠延銘汽車配件有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市九龍坡區走馬鎮金馬村11社 

 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 : 運載工具用燈；冷藏集裝箱；冷藏櫃；冷藏室；冰櫃；冷藏展示櫃；風扇（空氣調節）；運載工具

用空調器；運載工具用通風裝置（空氣調節）；運載工具窗戶除霜加熱器。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133205 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 饒勁松 

 地址 Endereço : 中國重慶市北碚區三聖鎮古佛村古佛1組17號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 聖誕樹；未加工可可豆；籽苗；活動物；堅果（水果）；槐豆；蘑菇繁殖菌；人或動物食用海藻；

釀酒麥芽；動物棲息用泥炭。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133206 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 廣州市超尚服裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市番禺區南村鎮市新路北段 675 號二樓 

 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；褲子；游泳衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；服裝帶（衣服）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133208 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Shimano Inc.

 地址 Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Linda de pesca, incluindo bobinas de pesca, varas de pesca, bases para bobinas de pesca, 

linhas para pesca, guias de linha (para uso em varas de pesca), gancho para pescar, iscas 
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(artificial) para pescar, iscas artificais, cesto de verga para peixe (equipamento de pesca), 

bóias para pescar, pesos de pesca (nomeadamente, chumbos), sacos de redes para pescado-

res, sacos de pesca, luvas de pesca; estojos para varas de pesca, recipientes para linhas de 

pesca, e protectores para as ancas especialmente para pesca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133210 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Intercontinental Hotels Group (Asia Pacific) Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 230 Victoria Street # 13-00, Bugis Junction Towers, Singapore 188024

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de ho-

téis; reservas de alojamentos turísticos; alojamento; serviços de restaurante; fornecimento 

(catering) de comidas e bebidas; aluguer de alojamento temporário; reserva de hotéis; res-

taurante de sirva-se a si próprio; serviços de bar; serviços de campos de férias (alojamentos); 

realização de reservas de alojamentos para terceiros (curto prazo e estadias prolongadas 

para fins comerciais e lazer) em hotéis, estações de veraneio e timeshares; casas turísticas; 

aluguer de salas de reunião; lares para idosos; infantários de dia (creches); alojamento para 

animais; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, louças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133211 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 誠一實業有限公司 

 地址 Endereço : Praceta Venceslau de Morais S/N, Edifício Industrial Centro Polytex Fase II, 7 Andar N, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包，背包，購物袋，手袋包，公文包，旅行包（箱），帆布背包，鎖匙盒（皮製），運動包，支票夾

（皮革製），護照夾（皮革製），皮革帶子。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/133212 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 誠一實業有限公司 

 地址 Endereço : Praceta Venceslau de Morais S/N.º, Edifício Industrial Centro Polytex Fase II, 7.º Andar N, 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包，卡片盒（皮夾子），旅行箱，背包，錢包（錢夾），購物袋，手提包，旅行包，公文包，用於裝

化妝用品的包（空的）。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅、白（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/133213 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 誠一實業有限公司 

 地址 Endereço : Praceta Venceslau de Morais S/Nº, Edifício Industrial Centro Polytex Fase II, 7.º Andar N, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包，卡片盒（皮夾子），旅行箱，背包，錢包（錢夾），購物袋，手提包，旅行包，公文包，用於裝

化妝用品的包（空的）。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白。如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133214 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 誠一實業有限公司 

 地址 Endereço : Praceta Venceslau de Morais S/N, Edifício Industrial Centro Polytex Fase II, 7.º Andar N, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包，卡片盒（皮夾子），旅行箱，背包，錢包（錢夾），購物袋，手提包，旅行包，公文包，用於裝

化妝用品的包（空的）。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白。如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/133215 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 誠一實業有限公司 

 地址 Endereço : Praceta Venceslau de Morais S/N, Edifício Industrial Centro Polytex Fase II, 7 Andar N, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包，背包，購物袋，手袋包，公文包，旅行包（箱），帆布背包，鎖匙盒（皮製），運動包，小皮

革。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、紅、金色。如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133216 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 新爽爽食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門雅簾訪大馬路109號B舖 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，冷凍，非活水產品，家禽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133217 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 新爽爽食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門雅簾訪大馬路109號B舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 

[540] 商標 Marca : 



5132 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

[210] 編號 N.º : N/133218 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133219 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133220 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133221 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133222 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133223 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133224 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133225 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133226 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133227 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 
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[210] 編號 N.º : N/133228 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133229 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133230 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133231 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133232 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133233 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133234 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133235 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133236 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133237 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 
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[210] 編號 N.º : N/133238 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133239 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133240 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133241 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133242 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133243 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133244 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133245 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133246 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133247 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 黑白色。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；醫腦藥

丸；藥用膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 
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[210] 編號 N.º : N/133248 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133249 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133250 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥
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芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133251 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133252 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 
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[210] 編號 N.º : N/133253 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133254 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133255 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用
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營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133256 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133257 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 
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[210] 編號 N.º : N/133258 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133259 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133260 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕
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麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133261 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133262 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133263 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133264 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133265 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133266 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/133267 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4號1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 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 : 黑白色。 
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[210] 編號 N.º : N/133272 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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/133273 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 armazéns, 

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 ener-

gia; e tudo o supra citado também fornecido “on-line” a partir de uma base de dados de 

computador da “Internet”; e compilação de anúncios para usar como página da “web” na 
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“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/133274 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 en-

tretenimento 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 dis-

ponibilização; 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 filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 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; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação 

para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, 

centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para diverti-

mento e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcá-

dias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos 

recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e edu-

cação; 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, con-

ferências, 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; academias 

de ginástica; serviços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, 

desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, tor-

neios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; activi- 
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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/133275 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 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/133276 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, cinzento e preto.
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[210] 編號 N.º : N/133277 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 armazéns, 

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 “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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, cinzento e preto.

[210] 編號 N.º : N/133278 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 
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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 en-

tretenimento 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 dis-

ponibilização; 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 filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 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; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recrea-

tivos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; 

serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, no-

meadamente 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, cul-

turais, recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, clubes de lazer e educação, co-

lónias 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, cinzento e preto.

[210] 編號 N.º : N/133279 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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-



5154 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, cinzento e preto.

[210] 編號 N.º : N/133286 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 新創健貿易有限公司 

 地址 Endereço : 澳門東望洋新街186號曉翠軒5樓B座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 牙膏、洗牙用製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133287 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 新創健貿易有限公司 

 地址 Endereço : 澳門東望洋新街186號曉翠軒5樓B座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133288 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : 新創健貿易有限公司 

 地址 Endereço : 澳門東望洋新街186號曉翠軒5樓B座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133289 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : HORIZON THRIVE LIMITADA

   朗興有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場336號誠豐商業中心17樓P座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具

及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的

器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算

機器，數據處理裝置和計算機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133290 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : HORIZON THRIVE LIMITADA

   朗興有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場336號誠豐商業中心17樓P座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133291 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : ISA TANTEC 一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路619號時代商業中心5樓8號室 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘，陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133292 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 desem-

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); 

software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comu-

nicação 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 computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; 

aplicativos de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o pro-

cessamento 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 nave-

gador Web; software 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 descarregá-

veis relacionadas com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de 

informação, materiais 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 peri-
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féricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores por-

táteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; 

telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; esta-

ções de trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para compu-

tadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e 

concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop 

holders”, sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

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/133293 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-
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tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um “website” de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 
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fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133294 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 

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; co-

municação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, docu-

mentos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; ser-

viços de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

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

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-view”; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 
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de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras “on-line” e ser-

viços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de “video-on-demand”; servi-

ços 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” (servi-

ços 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 nu-

méricas 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 elec-

trónicos para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores 

referentes a produtos, 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 elec-

trónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computado-

res e redes de computadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de 

acesso a computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados 

interactivas em linha; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a co-

locação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros 

de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; 

fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à dis-

tância; fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” de terceiros para facilitar o 

comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133295 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de forma-

ção empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, ra-

diofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva “premium” ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 
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e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de programas 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 imagens 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e 

leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; 

empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; pro-

gramas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e 

formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; for-

necimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, infor-

mação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133296 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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-
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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 informá-

ticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em re-

des informáticas; disponibilização de motores de pesquisa na internet; concepção de com-

putadores, 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 

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 : 
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[210] 編號 N.º : N/133297 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável 

com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas 

com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-

teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica, 

computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio 

electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop 

holders”, sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-
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vos para telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamen-

to global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo 

(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equi-

pamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de 

armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões 

de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, 

vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositi-

vos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões 

de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133298 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-
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cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um “website” de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-
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ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escri-

tório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133299 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 
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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 

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; co-

municação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, docu-

mentos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; ser-

viços 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 ser-

viços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de “video-on-demand”; servi-

ços 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” (servi-

ços 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 
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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 nu-

méricas 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 elec-

trónicos para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores 

referentes a produtos, 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 elec-

trónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computado-

res e redes de computadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de 

acesso a computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados 

interactivas em linha; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a co-

locação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros 

de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; 

fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à dis-

tância; fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” de terceiros para facilitar o 

comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133300 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 forma-

ção 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 
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relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, ra-

diofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva “premium” ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de programas 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 imagens 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 
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de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e 

leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; 

empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; pro-

gramas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e 

formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; for-

necimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, infor-

mação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133301 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 informá-

ticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em re-

des informáticas; disponibilização de motores de pesquisa na internet; concepção de com-

putadores, 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 
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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 

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/133302 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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-
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mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável 

com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas 

com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-

teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica, 

computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio 

electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop 

holders”, sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

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 
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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/133303 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 
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com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um “website” de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5177

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escri-

tório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133304 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 
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ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações 

à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades 

e estruturas da “web” a nível mundial; comunicação por terminais de computador; co-

municação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, docu-

mentos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; ser-

viços 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 ser-

viços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de “video-on-demand”; servi-

ços 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” (servi-

ços 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 nu-

méricas 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 elec-

trónicos para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores 

referentes a produtos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento 
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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 elec-

trónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computado-

res e redes de computadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de 

acesso a computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados 

interactivas em linha; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a co-

locação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros 

de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; 

fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à dis-

tância; fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” de terceiros para facilitar o 

comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133305 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 forma-

ção empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-
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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, ra-

diofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva “premium” ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de programas 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 imagens 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e 

leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; 

empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; pro-

gramas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e 

formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; for-

necimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, infor-

mação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133306 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 informá-

ticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em re-

des informáticas; disponibilização de motores de pesquisa na internet; concepção de com-

putadores, 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 

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 
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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/133307 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 desem-

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); sof-

tware 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-
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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; sof-

tware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável 

com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas 

com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-

teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica, 

computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio 

electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop 

holders”, sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

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/133308 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35



5184 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um “website” de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 
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produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escri-

tório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-
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rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133309 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 

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; comunica-

ção por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documentos 

e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de 

radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electró-

nicos; 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 telecomu-

nicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de telemó-

veis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega 

de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como 
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caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios me-

cânicos, 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 ser-

viços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de “video-on-demand”; servi-

ços 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” (servi-

ços 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 nu-

méricas 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 elec-

trónicos para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores 

referentes a produtos, 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 elec-

trónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computado-

res e redes de computadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de 

acesso a computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados 

interactivas em linha; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a co-

locação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros 

de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; 

fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à dis-

tância; fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” de terceiros para facilitar o 

comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

38.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133310 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 forma-

ção empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, ra-

diofónica 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 
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divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de programas 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 imagens 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e 

leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; 

empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; pro-

gramas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e 

formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; for-

necimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, infor-

mação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133311 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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-
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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 informá-

ticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em re-

des informáticas; disponibilização de motores de pesquisa na internet; concepção de com-

putadores, 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 

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 



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5191

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/133312 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 desem-

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); sof-

tware 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; sof-

tware 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 
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computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop 

holders”, sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

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/133313 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5193

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um “website” de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 
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fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escri-

tório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133314 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 

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; co-

municação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, docu-

mentos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; ser-

viços de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

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

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-view”; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 
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de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras “on-line” e ser-

viços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de “video-on-demand”; servi-

ços 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” (servi-

ços 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 nu-

méricas 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 elec-

trónicos para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores 

referentes a produtos, 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 elec-

trónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computado-

res e redes de computadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de 

acesso a computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados 

interactivas em linha; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a co-

locação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros 

de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; 

fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à dis-

tância; fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” de terceiros para facilitar o 

comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133315 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 
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[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 forma-

ção empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, ra-

diofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva “premium” ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 
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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 desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de programas 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 imagens 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e 

leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; 

empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; pro-

gramas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e 

formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; for-

necimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, infor-

mação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133316 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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-
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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 informá-

ticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em re-

des informáticas; disponibilização de motores de pesquisa na internet; concepção de com-

putadores, 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 

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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133317 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 comercial 

[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 desem-

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); sof-

tware 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; sof-

tware 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-
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centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop 

holders”, sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

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/133318 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-
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cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um “website” de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5203

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escri-

tório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133319 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 comercial 

[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 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da “web” a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

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

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-view”; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 
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de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras “on-line” e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de “video-on-demand”; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, “websites” e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de “chat rooms” (serviços de “chat 

room”); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um “website” numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um “website” interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na “web”; serviços de comunicação electrónica para estabelecer “chat rooms” 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios “web” de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133320 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[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 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 

áudio, 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; serviços 

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-
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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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133321 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[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 comercial 

[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 
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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 

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 descodificação 

de sinais informáticos e electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não 

electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de 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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133322 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/26

[730] 申請人 Requerente : CM Premium Rice Co., Ltd.

 地址 Endereço : 333 Village No. 8 Nong Ngu Luem Sub-District, Chalerm Pra Kiat District, Nakhon Ra-

tchasima Province, 30000, Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133330 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 葉文昌

   IP MAN CHEONG

 地址 Endereço : 澳門連勝馬路73號泉裕花園地下F舖 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包，公文包，手袋，手提袋，旅行袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133331 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 葉文昌

   IP MAN CHEONG

 地址 Endereço : 澳門連勝馬路73號泉裕花園地下F舖 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽，領呔。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133332 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物項

圈；馬具；皮革（半加工或未加工)；仿皮革；動物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；用

於裝化妝用品的手提包（空的）；手提包；有肩帶的包；小皮夾；女用無帶手提包；大手提袋；

帆布背包；背包；書包；購物袋；環保袋；可當椅凳的手杖；公事包；信封式女用手提包；旅行用

衣袋；信用卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；文件夾（皮）；皮革制或仿皮革制文件夾；名片皮夾；皮

革制或仿皮革制日記簿封套；皮革製或仿皮革製護照夾；皮製支票簿皮夾；旅行證件皮夾；皮革

製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮製繫

帶；皮箍帶；皮製肩帶；皮墊；便當袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133333 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 成衣；服裝；上衣；夾克衫；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外套；

套裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴袍；

童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身衣；

緊身褲；乳罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；帽子

（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領帶；圍巾；頭巾；頭帶（服裝）；服飾用肩

帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩；圍裙；睡眠用眼罩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133334 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, 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 



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5211

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售、批發及透過郵寄、電話的訂購服務，透過互聯網及電腦在線的訂購、零售及分配服務；

上述所有與下列產品有關：漂白劑（洗衣）；洗衣製劑；清潔製劑；拋光製劑；擦亮製劑；研磨

製劑；化妝品；香水；香料；香料（空氣用）；乾花瓣與香料混合物（香料）；芳香制（香料）；香

精油；肥皂；洗滌劑；牙膏；洗髮劑；護髮劑；潤膚乳；護手霜；護足霜；指甲護理製劑；潤唇膏；

保濕型護膚霜；保濕型護膚乳；保濕型護膚凝露；美白護膚製劑；面部和皮膚用面膜；粉底；爽

膚水；眼膜；眼霜；眼部皮膚用凝露；皮膚按摩乳；嬰兒油；嬰兒撲粉；香味蠟燭；蠟燭；蠟蕊；

燈用燈芯；燃料；工業用蠟；工業用油；潤滑劑；引火劑（燃料）；除塵製劑；電能；止汗藥劑；消

毒鎮痛劑；醫療用浴劑；衛生口罩；包紮用紗布；醫藥用膠囊；醫療用眼罩；月經帶；衛生棉；脫

脂棉；絆創膏；醫療用貼布；繃帶；包紮繃帶；醫藥用火棉膠劑；哺乳用墊；嬰兒乳狀麵粉；棉花

棒；藥用膠囊；空氣除臭劑；空氣淨化製劑；房間空氣除臭劑；非人體用除臭劑；環境衛生用消

毒劑；殺蟲劑；殺寄生蟲劑；殺真菌劑；寵物用紙製或纖維製尿布; 金屬製掛鎖；不屬別類之金

屬五金零件；普通金屬製箱；金屬製錢箱；空的金屬製工具箱；保險箱；寵物用鏈子（金屬）；寵

物掛鈴；寵物用扣環（不用於服裝）；牽寵物的金屬鏈；牽寵物的吊鉤（金屬）；動物用頸鏈（金

屬）；動物用金屬身份牌；寵物用金屬門；寵物用金屬活動門板；未加工或半加工普通金屬；普

通金屬以及其合金；五金器具（小）；剪刀；折疊刀；刮削工具（手工具）；非電動雞蛋切片器；方

糖夾；非電動開罐器；胡桃鉗；湯匙；餐叉；餐刀；非電熨斗；縫紉用穿線器；刮鬍刀盒；指甲剪；

修指甲用具組；指甲修整用具；搗碎工具（手工具）；搗碎用研缽；手動手工具；電熨斗；電捲髮

用手工具；眼鏡；光學鏡片；放大鏡；眼鏡框；眼鏡盒；太陽眼鏡；遮光眼罩；睡眠用眼罩；手提

式或平板電腦專用袋及防塵罩；隨機存取儲存器；閃存（數據存儲器）；電腦滑鼠；滑鼠墊；電

腦用腕靠；衡器；行動電話；行動電話護套；行動電話外殼；個人用立體聲音響裝置；耳機；攝

影器材套；插座、插頭；連接器；手機充電器；裝飾用磁鐵；量杯；量匙；指南針；捲尺；體重器；

行動電話車用固定架；數位相框；桌上型電子計算機；電子記事簿；筆記型電腦；口袋型計算

機；電腦遊戲程式；防身呼救器；照相機；攝影機；運動用護頭盔；電子計算機；手機耳機孔用

防塵塞；耳機收線器；手機置放架；光學用螢幕保護膜；奶嘴；奶瓶；奶瓶流量調節器；冰枕；

包紮三角巾；支撐繃帶；醫療用冰袋；美容用按摩器；電動按摩器；醫療用手套；耳挖；口罩；

照明器具；登山用品；露營用品；貴重金屬（未加工或半加工）；貴重金屬合金；珠寶；寶石；耳

環；戒指（珠寶）；鏈（珠寶）；手鐲（珠寶）；垂飾（珠寶）；胸針（珠寶）；鐘表；計時器；手錶；

時鐘；首飾盒；袖扣；鏈扣；領帶夾（領帶飾針）；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；錶帶；錶盒；貴

重金屬徽章；貴金屬製皮帶扣環；隨身小飾物（珠寶飾品）；紙；卡紙板；卡紙板製品；印刷品；

文具；美術用品；塑料包裝用品；墨水及備用替換墨水；個人備忘記事本；日記簿；墨水池；墨水

台；支票本（支票簿）封面；文具及家庭用膠帶；事務用膠帶分配器；相簿；書籤；紙箱或紙板

箱；日曆；卡片盒；卡片；目錄；文件夾；信封；活頁夾；筆記本；便條簿；小冊子；護照套；鋼筆；

鉛筆；原子筆；自來水筆；颜色筆；筆盒；相片架；明信片；印刷刊物；便箋簿；活頁簿；蠟筆；削

鉛筆機；圖釘；文具夾；橡皮擦；紙製商標吊牌；封套（文具）；封蠟；印台；書寫用墊板；文具用

尺；紙夾；貼紙；非紡織品製標籤；修正液；文具或家庭用漿糊；膠粘劑（文具或家庭用）；事務

用釘書機；紙製容器；紙製旗幟；衛生用紙；紙巾；紙餐巾；紙製杯墊；紙製餐具墊；紙板製或紙

製包裝瓶用封套；厚紙板；包裝紙；書寫用紙；紙製標價吊牌；日記簿封套；手機裝飾用貼紙；

寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物項

圈；馬具；皮革（半加工或未加工）；仿皮革；動物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；用

於裝化妝用品的手提包（空的）；手提包；有肩帶的包；小皮夾；女用無帶手提包；大手提袋；

帆布背包；背包；書包；購物袋；環保袋；可當椅凳的手杖；公事包；信封式女用手提包；旅行用

衣袋；信用卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；文件夾（皮）；皮革制或仿皮革制文件夾；名片皮夾；皮

革制或仿皮革制日記簿封套；皮革製或仿皮革製護照夾；皮製支票簿皮夾；旅行證件皮夾；皮革

製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮製繫

帶；皮箍帶；皮製肩帶；皮墊；便當袋；坐墊；軟靠墊；枕頭；床墊；木製容器；扇子；非電動個人

用扇；家具；非金屬製籃；非金屬製箱；露營用睡袋；風鈴；塑膠製包裝容器；非金屬製貯藏箱；

鏡子（玻璃鏡）；相框；寵物軟墊；非金屬的衣服掛鉤；家具用非金屬附件；非醫用氣墊；非金属

製鑰匙圈；塑膠製小雕像; 家庭寵物用籠子；寵物用稻草箱（盤）；用於置放寵物食品及飲品的

塑料容器；動物用梳；家用或廚房用非貴重金屬器皿；家用或廚房用容器；梳；家用海綿；刷子
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（非畫刷）；製刷原料；清潔器具（手工操作）；清潔用鋼絲絨；未加工或半加工玻璃（建築玻璃

除外）；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；餐具（刀、叉、匙除外）；碗（盆）；碟；盤；罐；調味

品瓶；胡椒瓶；糖碗；奶油碟；鹽瓶；蛋杯；家用托盤；瓶；水瓶；杯；非紙製或非紡織品製墊子；

家用器皿；廚房用具；非紙製或非紡織品製杯墊；飯盒；開瓶器；玻璃瓶（容器）；玻璃盒；飲用

器皿；茶具；茶壺；茶葉罐；咖啡具；非電咖啡壺；肥皂盒；肥皂分配器；紙巾分配金屬盒；衛生

紙分配器；盥洗室器具；花瓶；垃圾桶；衣夾；非醫用噴霧器；蠟燭架（燭台）；鞋拔；香爐；梳；

牙刷；牙刷架；牙刷座；牙簽盒；化妝用具；化妝用具盒；梳妝盒；擦皮膚用摩擦海綿；香水噴

瓶；食物保溫容器；隔熱容器；飲料隔熱容器；製方塊冰用模；清潔器具（手工操作）；洗衣袋；

瓷器；陶器；旅行用保溫水壺；運動用水壺；旅行用水壺；不鏽鋼水瓶；攜帶式飲料隔熱容器；隔

熱手套；鍋墊；杓；砧板；抹布；廚房用非電動攪拌器；餐巾架；餐巾環；餐盤；筷子；榨汁器；人

體清潔用刷；清潔用抹布；清潔用海綿；非人體用清潔用刷；洗澡用海綿；化妝用海棉；衣刷；非

金屬製存錢筒；家事用手套；香精台；鞋刷；寵物食用小碟；瓷、赤陶或玻璃塑像；食品保溫袋，

水瓶或水壺用套；織物；紡織織物；布製標籤；紡織製壁掛；毛氈；毛毯；毛巾；紡織製餐巾；紡

織製手帕；紡織品洗臉巾；浴巾；床罩；床單；枕頭套；被子；被罩；被褥；被套；床上用毯；旅行

毯（蓋膝用毯）；鴨絨被；羊毛被；羽絨被；壁毯；掛毯；桌布；墊子（餐桌用布）；非紙製桌巾；

非紙製桌墊；紡織製餐具墊布；紡織製桌上杯墊；墊套；紡織製簾；塑膠製簾；紡織製浴簾；塑

膠製浴簾；配合外型的馬桶蓋套；盥洗清潔用手套；紡織製衛生紙盒套；面紙盒套；衣服除外之

浴用亞麻布製品；紡織材料製簾帳束帶；成衣；服裝；上衣；夾克衫；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；

寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外套；套裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風

衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴袍；童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；

化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身衣；緊身褲；乳罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；

鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；帽子（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領

帶；圍巾；頭巾；頭帶（服裝）；服飾用肩帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩；

圍裙；睡眠用眼罩；非貴重金屬製衣服用徽章；髮帶；髮夾；髮束；髮圈；髮飾品；鞋帶；縫針；

鉤針；針線盒；安全別針；鈕扣；流蘇；編織帶；假鬍鬚；假髭；髮捲；手機吊飾品；繩線編織手

工藝品；地毯；小地毯；墊席；枕席；浴室防滑墊；門前擦鞋墊；汽車用墊毯；防滑墊；地墊；牆

紙；非紡織品裝飾壁掛；玩具；洋娃娃；玻璃雪球；玩具小塑像；玩具氣球；模型玩具公仔；模型

玩具；橡皮玩具；掌上型液晶螢幕遊戲機；撲克牌；家庭寵物用玩具；不與電視或電腦連用之電

子遊戲機；遊戲器具；健身訓練器；運動用具；運動用球；球拍；嬉水用玩具游泳池；游泳圈；輪

式溜冰鞋；射箭運動用具；滑板；哨子；釣具；聖誕樹裝飾品（燈飾和糖果除外）；與外接顯示屏

幕或顯示器連用之電子遊樂器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133335 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物項

圈；馬具；皮革（半加工或未加工)；仿皮革；動物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；用

於裝化妝用品的手提包（空的）；手提包；有肩帶的包；小皮夾；女用無帶手提包；大手提袋；

帆布背包；背包；書包；購物袋；環保袋；可當椅凳的手杖；公事包；信封式女用手提包；旅行用

衣袋；信用卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；文件夾（皮）；皮革制或仿皮革制文件夾；名片皮夾；皮

革制或仿皮革制日記簿封套；皮革製或仿皮革製護照夾；皮製支票簿皮夾；旅行證件皮夾；皮革

製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮製繫

帶；皮箍帶；皮製肩帶；皮墊；便當袋。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133336 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 成衣；服裝；上衣；夾克衫；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外套；

套裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴袍；

童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身衣；

緊身褲；乳罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；帽子

（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領帶；圍巾；頭巾；頭帶（服裝）；服飾用肩

帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩；圍裙；睡眠用眼罩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133337 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售、批發及透過郵寄、電話的訂購服務，透過互聯網及電腦在線的訂購、零售及分配服務；

上述所有與下列產品有關：漂白劑（洗衣）；洗衣製劑；清潔製劑；拋光製劑；擦亮製劑；研磨

製劑；化妝品；香水；香料；香料（空氣用）；乾花瓣與香料混合物（香料）；芳香制（香料）；香

精油；肥皂；洗滌劑；牙膏；洗髮劑；護髮劑；潤膚乳；護手霜；護足霜；指甲護理製劑；潤唇膏；

保濕型護膚霜；保濕型護膚乳；保濕型護膚凝露；美白護膚製劑；面部和皮膚用面膜；粉底；爽

膚水；眼膜；眼霜；眼部皮膚用凝露；皮膚按摩乳；嬰兒油；嬰兒撲粉；香味蠟燭；蠟燭；蠟蕊；

燈用燈芯；燃料；工業用蠟；工業用油；潤滑劑；引火劑（燃料）；除塵製劑；電能；止汗藥劑；消

毒鎮痛劑；醫療用浴劑；衛生口罩；包紮用紗布；醫藥用膠囊；醫療用眼罩；月經帶；衛生棉；脫

脂棉；絆創膏；醫療用貼布；繃帶；包紮繃帶；醫藥用火棉膠劑；哺乳用墊；嬰兒乳狀麵粉；棉花

棒；藥用膠囊；空氣除臭劑；空氣淨化製劑；房間空氣除臭劑；非人體用除臭劑；環境衛生用消

毒劑；殺蟲劑；殺寄生蟲劑；殺真菌劑；寵物用紙製或纖維製尿布; 金屬製掛鎖；不屬別類之金

屬五金零件；普通金屬製箱；金屬製錢箱；空的金屬製工具箱；保險箱；寵物用鏈子（金屬）；寵

物掛鈴；寵物用扣環（不用於服裝）；牽寵物的金屬鏈；牽寵物的吊鉤（金屬）；動物用頸鏈（金

屬）；動物用金屬身份牌；寵物用金屬門；寵物用金屬活動門板；未加工或半加工普通金屬；普

通金屬以及其合金；五金器具（小）；剪刀；折疊刀；刮削工具（手工具）；非電動雞蛋切片器；方

糖夾；非電動開罐器；胡桃鉗；湯匙；餐叉；餐刀；非電熨斗；縫紉用穿線器；刮鬍刀盒；指甲剪；

修指甲用具組；指甲修整用具；搗碎工具（手工具）；搗碎用研缽；手動手工具；電熨斗；電捲髮

用手工具；眼鏡；光學鏡片；放大鏡；眼鏡框；眼鏡盒；太陽眼鏡；遮光眼罩；睡眠用眼罩；手提

式或平板電腦專用袋及防塵罩；隨機存取儲存器；閃存（數據存儲器）；電腦滑鼠；滑鼠墊；電
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腦用腕靠；衡器；行動電話；行動電話護套；行動電話外殼；個人用立體聲音響裝置；耳機；攝

影器材套；插座、插頭；連接器；手機充電器；裝飾用磁鐵；量杯；量匙；指南針；捲尺；體重器；

行動電話車用固定架；數位相框；桌上型電子計算機；電子記事簿；筆記型電腦；口袋型計算

機；電腦遊戲程式；防身呼救器；照相機；攝影機；運動用護頭盔；電子計算機；手機耳機孔用

防塵塞；耳機收線器；手機置放架；光學用螢幕保護膜；奶嘴；奶瓶；奶瓶流量調節器；冰枕；

包紮三角巾；支撐繃帶；醫療用冰袋；美容用按摩器；電動按摩器；醫療用手套；耳挖；口罩；

照明器具；登山用品；露營用品；貴重金屬（未加工或半加工）；貴重金屬合金；珠寶；寶石；耳

環；戒指（珠寶）；鏈（珠寶）；手鐲（珠寶）；垂飾（珠寶）；胸針（珠寶）；鐘表；計時器；手錶；

時鐘；首飾盒；袖扣；鏈扣；領帶夾（領帶飾針）；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；錶帶；錶盒；貴

重金屬徽章；貴金屬製皮帶扣環；隨身小飾物（珠寶飾品）；紙；卡紙板；卡紙板製品；印刷品；

文具；美術用品；塑料包裝用品；墨水及備用替換墨水；個人備忘記事本；日記簿；墨水池；墨水

台；支票本（支票簿）封面；文具及家庭用膠帶；事務用膠帶分配器；相簿；書籤；紙箱或紙板

箱；日曆；卡片盒；卡片；目錄；文件夾；信封；活頁夾；筆記本；便條簿；小冊子；護照套；鋼筆；

鉛筆；原子筆；自來水筆；颜色筆；筆盒；相片架；明信片；印刷刊物；便箋簿；活頁簿；蠟筆；削

鉛筆機；圖釘；文具夾；橡皮擦；紙製商標吊牌；封套（文具）；封蠟；印台；書寫用墊板；文具用

尺；紙夾；貼紙；非紡織品製標籤；修正液；文具或家庭用漿糊；膠粘劑（文具或家庭用）；事務

用釘書機；紙製容器；紙製旗幟；衛生用紙；紙巾；紙餐巾；紙製杯墊；紙製餐具墊；紙板製或紙

製包裝瓶用封套；厚紙板；包裝紙；書寫用紙；紙製標價吊牌；日記簿封套；手機裝飾用貼紙；

寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物項

圈；馬具；皮革（半加工或未加工）；仿皮革；動物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；用

於裝化妝用品的手提包（空的）；手提包；有肩帶的包；小皮夾；女用無帶手提包；大手提袋；

帆布背包；背包；書包；購物袋；環保袋；可當椅凳的手杖；公事包；信封式女用手提包；旅行用

衣袋；信用卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；文件夾（皮）；皮革制或仿皮革制文件夾；名片皮夾；皮

革制或仿皮革制日記簿封套；皮革製或仿皮革製護照夾；皮製支票簿皮夾；旅行證件皮夾；皮革

製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮製繫

帶；皮箍帶；皮製肩帶；皮墊；便當袋；坐墊；軟靠墊；枕頭；床墊；木製容器；扇子；非電動個人

用扇；家具；非金屬製籃；非金屬製箱；露營用睡袋；風鈴；塑膠製包裝容器；非金屬製貯藏箱；

鏡子（玻璃鏡）；相框；寵物軟墊；非金屬的衣服掛鉤；家具用非金屬附件；非醫用氣墊；非金属

製鑰匙圈；塑膠製小雕像; 家庭寵物用籠子；寵物用稻草箱（盤）；用於置放寵物食品及飲品的

塑料容器；動物用梳；家用或廚房用非貴重金屬器皿；家用或廚房用容器；梳；家用海綿；刷子

（非畫刷）；製刷原料；清潔器具（手工操作）；清潔用鋼絲絨；未加工或半加工玻璃（建築玻璃

除外）；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；餐具（刀、叉、匙除外）；碗（盆）；碟；盤；罐；調味

品瓶；胡椒瓶；糖碗；奶油碟；鹽瓶；蛋杯；家用托盤；瓶；水瓶；杯；非紙製或非紡織品製墊子；

家用器皿；廚房用具；非紙製或非紡織品製杯墊；飯盒；開瓶器；玻璃瓶（容器）；玻璃盒；飲用

器皿；茶具；茶壺；茶葉罐；咖啡具；非電咖啡壺；肥皂盒；肥皂分配器；紙巾分配金屬盒；衛生

紙分配器；盥洗室器具；花瓶；垃圾桶；衣夾；非醫用噴霧器；蠟燭架（燭台）；鞋拔；香爐；梳；

牙刷；牙刷架；牙刷座；牙簽盒；化妝用具；化妝用具盒；梳妝盒；擦皮膚用摩擦海綿；香水噴

瓶；食物保溫容器；隔熱容器；飲料隔熱容器；製方塊冰用模；清潔器具（手工操作）；洗衣袋；

瓷器；陶器；旅行用保溫水壺；運動用水壺；旅行用水壺；不鏽鋼水瓶；攜帶式飲料隔熱容器；隔

熱手套；鍋墊；杓；砧板；抹布；廚房用非電動攪拌器；餐巾架；餐巾環；餐盤；筷子；榨汁器；人

體清潔用刷；清潔用抹布；清潔用海綿；非人體用清潔用刷；洗澡用海綿；化妝用海棉；衣刷；非

金屬製存錢筒；家事用手套；香精台；鞋刷；寵物食用小碟；瓷、赤陶或玻璃塑像；食品保溫袋，

水瓶或水壺用套；織物；紡織織物；布製標籤；紡織製壁掛；毛氈；毛毯；毛巾；紡織製餐巾；紡

織製手帕；紡織品洗臉巾；浴巾；床罩；床單；枕頭套；被子；被罩；被褥；被套；床上用毯；旅行

毯（蓋膝用毯）；鴨絨被；羊毛被；羽絨被；壁毯；掛毯；桌布；墊子（餐桌用布）；非紙製桌巾；

非紙製桌墊；紡織製餐具墊布；紡織製桌上杯墊；墊套；紡織製簾；塑膠製簾；紡織製浴簾；塑

膠製浴簾；配合外型的馬桶蓋套；盥洗清潔用手套；紡織製衛生紙盒套；面紙盒套；衣服除外之

浴用亞麻布製品；紡織材料製簾帳束帶；成衣；服裝；上衣；夾克衫；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；

寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外套；套裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風

衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴袍；童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5215

化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身衣；緊身褲；乳罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；

鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；帽子（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領

帶；圍巾；頭巾；頭帶（服裝）；服飾用肩帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩；

圍裙；睡眠用眼罩；非貴重金屬製衣服用徽章；髮帶；髮夾；髮束；髮圈；髮飾品；鞋帶；縫針；

鉤針；針線盒；安全別針；鈕扣；流蘇；編織帶；假鬍鬚；假髭；髮捲；手機吊飾品；繩線編織手

工藝品；地毯；小地毯；墊席；枕席；浴室防滑墊；門前擦鞋墊；汽車用墊毯；防滑墊；地墊；牆

紙；非紡織品裝飾壁掛；玩具；洋娃娃；玻璃雪球；玩具小塑像；玩具氣球；模型玩具公仔；模型

玩具；橡皮玩具；掌上型液晶螢幕遊戲機；撲克牌；家庭寵物用玩具；不與電視或電腦連用之電

子遊戲機；遊戲器具；健身訓練器；運動用具；運動用球；球拍；嬉水用玩具游泳池；游泳圈；輪

式溜冰鞋；射箭運動用具；滑板；哨子；釣具；聖誕樹裝飾品（燈飾和糖果除外）；與外接顯示屏

幕或顯示器連用之電子遊樂器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133338 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 春水堂實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市西區忠誠里大墩19街9號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；瓷

器裝飾品；茶具（餐具）；罐；飲料隔熱容器；洗餐具刷；清潔器具（手工操作）；水晶（玻璃製

品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133339 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 春水堂實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市西區忠誠里大墩19街9號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；糖果；蜂蜜；糕點；方便米飯；穀類製品；速食麵；豆漿；穀粉製食品；冰淇淋；調

味料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133340 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 春水堂實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市西區忠誠里大墩19街9號 

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

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；餐廳；茶館；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；會議室出租；養老院；日間托兒所（看孩

子）；動物寄養；烹飪設備出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133341 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 春水堂實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市西區忠誠里大墩19街9號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；瓷

器裝飾品；茶具（餐具）；罐；飲料隔熱容器；洗餐具刷；清潔器具（手工操作）；水晶（玻璃製

品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133342 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 春水堂實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市西區忠誠里大墩19街9號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；糖果；蜂蜜；糕點；方便米飯；穀類製品；速食麵；豆漿；穀粉製食品；冰淇淋；調

味料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133343 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 春水堂實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市西區忠誠里大墩19街9號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；餐廳；茶館；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；會議室出租；養老院；日間托兒所（看孩

子）；動物寄養；烹飪設備出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133344 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 天津銀河閥門有限公司 
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 地址 Endereço : 中國天津市津南區八里台工業園區建設六支路4號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬閥門（非機器零件），金屬排水阱（閥），金屬水管閥，金屬管道配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133345 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 天津銀河閥門有限公司 

 地址 Endereço : 中國天津市津南區八里台工業園區建設六支路4號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 閥（機器部件），瓣閥（機器部件），閥門（機器、引擎或馬達部件），機器、馬達和引擎的液壓控

制器，機器、馬達和引擎的氣壓控制器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133346 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 李清江 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市石獅市永寧鎮梅林西二區204號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙，雪茄煙，電子香煙，電子香煙煙液，小雪茄煙，香煙煙嘴，吸煙用打火機，煙灰缸，香煙

盒，非醫用含煙草代用品的香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133347 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 李清江 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市石獅市永寧鎮梅林西二區204號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙，雪茄煙，電子香煙，電子香煙煙液，小雪茄煙，香煙煙嘴，吸煙用打火機，煙灰缸，香煙

盒，非醫用含煙草代用品的香煙。  



5218 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133348 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 行之知識產權服務集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區交子大道88號2棟10層1004號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 調解；仲裁；知識產權諮詢；版權管理；知識產權許可；知識產權監督；法律研究；訴訟服務；計

算機軟件許可（法律服務）；域名註冊（法律服務）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133349 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 萬國寶華有限公司 

 地址 Endereço : 澳門火船頭街233-239號海濱大廈地下D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑，中成藥；西藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133350 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 萬國寶華有限公司 

 地址 Endereço : 澳門火船頭街233-239號海濱大廈地下D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑，中成藥；西藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133351 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 萬國寶華有限公司 

 地址 Endereço : 澳門火船頭街233-239號海濱大廈地下D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰，

非醫藥用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133352 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[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, tabaco 

de mascar, rapé (tabaco), “kretek” (tabaco), “snus” (tabaco); sucedâneos do tabaco (não 

para uso medicinal); cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aqueci-

dos; dispositivos eletrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar 

aerossóis contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de nicotina para uso em cigar-

ros eletrónicos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para cigarros, 

filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso 

para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e branco.
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[210] 編號 N.º : N/133354 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[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 : Programas de jogos de computador; software de jogos de computador; software de jogos de 

vídeo; programas de jogos de vídeo; programas de jogos de vídeo para uso com máquinas 

de jogos de vídeo; discos de jogos de vídeos e cartuchos; software de jogos de computador 

para uso em telemóveis e telefones celulares; programas de jogos para telefones móveis; 

gráficos, imagens e imagens animadas descarregáveis para computadores, máquinas de 

jogos de vídeo ou telemóveis apresentando cenas e caracteres baseados em jogos de compu-

tador e de vídeo; discos compactos gravados; música descarregável através de uma rede de 

computador global e dispositivos sem fios; estojos adaptados para telemóveis; sistemas de 

computador; computadores; placas de jogos de arcada nomeadamente, suportes de registo 

magnético pré-gravados com programas de jogos de arcadas; tiras para telefones móveis; 

discos de vídeo gravados e cassetes de vídeo; publicações electrónicas (descarregáveis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133355 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[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; planea-

mento, gestão, promoção de torneios de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133356 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/29

[730] 申請人 Requerente : 北京石頭世紀科技有限公司

   BEIJING ROCKROBO TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區黑泉路8號1幢康健寶盛廣場C座六層6016、6017、6018號

   Room 6016, 6017, 6018, Building C, Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Rd., 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 : 7

[511] 產品 Produtos : 電動清潔機械和設備；中心真空吸塵裝置；蒸汽清潔器械；清潔用吸塵裝置；清潔用除塵裝置；

真空吸塵器；清洗設備；掃路機（自動推進）；真空吸塵器管；真空吸塵器用吸嘴；地板清掃機
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器人；地板清潔機器人；擦地機器人；洗掃拖一體機；家庭和商用樓宇內部用電動清潔機器和

設備；地毯清潔機；手持吸塵器；立式吸塵器；無線吸塵器；用於除蟎的真空吸塵器; 地毯抽洗

機；地板拋光機；地板和地毯清潔機附件，即塵袋、清潔頭、刷體、濾網、分離器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133357 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : 澳門德發物流有限公司 

 地址 Endereço : 氹仔機場大馬路路氹物流中心一號倉地下 

 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 物流運輸。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 有淡黃色，藍色，白色，淺綠色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133358 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, tons de dourado, tons de amarelo, cor-de-rosa, tons de vermelho, preto, bran-

co, tons de verde, cinzento e tons de castanho.

[210] 編號 N.º : N/133359 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, tons de dourado, tons de amarelo, cor-de-rosa, tons de vermelho, preto, bran-

co, tons de verde, cinzento e tons de castanho.

[210] 編號 N.º : N/133360 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.
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 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, tons de verde, tons de cor-de-rosa, tons de roxo, tons de vermelho, tons de 

laranja, tons de amarelo, castanho claro, castanho-escuro, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/133361 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 
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os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, tons de verde, tons de cor-de-rosa, tons de roxo, tons de vermelho, tons de 

laranja, tons de amarelo, castanho claro, castanho-escuro, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/133362 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de cor-de-rosa, tons de amarelo, tons de roxo, azul, verde, cor de pêssego, preto, bran-

co, tons de castanho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/133363 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de cor-de-rosa, tons de amarelo, tons de roxo, azul, verde, cor de pêssego, preto, bran-

co, tons de castanho e laranja.
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[210] 編號 N.º : N/133364 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de dourado, tons de vermelho, tons de azul, cinzento, branco, preto, castanho claro e 

tons de laranja.

[210] 編號 N.º : N/133365 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 
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bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de dourado, tons de vermelho, tons de azul, cinzento, branco, preto, castanho claro e 

tons de laranja.

[210] 編號 N.º : N/133366 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes para o cuidado do cabelo; preparados 

para coloração do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilha-

gem; preparações para cuidados de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; preparações cosméticas para a higiene bucal e dentária; preparados cosméticos para o 

rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para depois de apa-

nhar sol; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para 

os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; preparados 

para a limpeza e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; 

preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca 

não medicinais; produtos para refrescar o hálito; algodão em rama e cotonetes para fins 

cosméticos; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados 

de fragrâncias para o quarto; óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cosméti-

cos); cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cre-

mes para calçado; adesivos para uso cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; 

preparados para remover nódoas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, tons de vermelho, castanho, tons de dourado, branco, preto e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/133367 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pó medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médicos); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; liga-

duras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentá-

rios; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos 

com propriedades medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, tons de vermelho, castanho, tons de dourado, branco, preto e cinzento.
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[210] 編號 N.º : N/133368 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : 長永盛有限公司 

 地址 Endereço : 氹仔南京街218號威翠花園地下I舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133369 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : 長永盛有限公司 

 地址 Endereço : 氹仔南京街218號威翠花園地下I舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133370 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : 長永盛有限公司 

 地址 Endereço : 氹仔南京街218號威翠花園地下I舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、白色。 
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[210] 編號 N.º : N/133371 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : 歐錦標 

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街248號百老匯中心第一座14B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包，旅行包（箱），公文包，公文箱，手提袋，手提包，旅行袋，衣箱，小皮夾，背包，皮帶（非服

飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133372 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : 歐錦標 

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街248號百老匯中心第一座14B 

 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，游泳衣，莎麗服，鞋，帽，褲，手套（服裝），領帶，皮帶（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133373 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : 歐錦標 

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街248號百老匯中心第一座14B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包，旅行包（箱），公文包，公文箱，手提袋，手提包，旅行袋，衣箱，小皮夾，背包，皮帶（非服

飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133374 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : 歐錦標 

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街248號百老匯中心第一座14B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，嬰兒全套衣，游泳衣，莎麗服，鞋，帽，褲，手套（服裝），領帶，皮帶（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133375 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133376 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；

所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133385 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : 超級食品工房（亞洲）有限公司

   SUPERFOOD LAB (ASIA) LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中305-313號永業中心21樓B-D室

   Flat B-D, 21/F., Centre Mark Ⅱ, 305-313 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 : 29

[511] 產品 Produtos : 醃製水果；脫水椰子；果醬；冷凍水果；葡萄乾；醃製蔬菜；乾蔬菜；水果蜜餞；罐裝水果；糖漬

水果；水果泥；果肉；果凍；水果肉；食用果凍；橘醬；精製堅果仁；酸辣泡菜；水果皮；果皮；食

物藻酸鹽；碎杏仁；加工過的花生；椰子油；椰子脂；水果片；食用花粉；蘋果醬；酸果醬（蜜

餞）；糊狀山梨豆（鷹嘴豆醬）；以水果為主的零食小吃；朝鮮泡菜；牛奶飲料（以牛奶為主

的）；酸乳酪；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133388 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬徽章；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；鐘；貴重金屬小雕像；裝飾品（珠寶）；鑰匙圈

（小飾物或短鏈飾物）；項鍊（首飾）；獎章；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133389 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 書籍；連環漫畫書；繪畫便箋簿；筆架；鉛筆；鋼筆（辦公用品）；圖畫；學校用品（文具）；文

具；黏貼物（文具）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133390 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 運動包；手提包；鑰匙盒（皮製）；小皮夾；錢包；背包；書包；購物袋；旅行包；傘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133391 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 帽子（頭戴）；服裝 ；鞋（腳上的穿著物）；帽；褲子；睡衣褲；成品衣；涼鞋；襯衫；鞋；襯衫抵

肩；拖鞋；短襪；T恤衫；緊身胸衣（內衣）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133392 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 自動和投幣啓動的遊戲機；體育活動用球；棋類遊戲；遊戲機；拼圖玩具；晚會、舞會道具；長

毛絨玩具；演戲面具；玩具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133393 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : 遊樂園；俱樂部服務（娛樂或教育）；娛樂；電影製作；在計算機網絡上提供在線遊戲；廣播和

電視節目製作；節目製作；提供娛樂場所；電子書籍和雜誌的線上出版；電視文娛節目。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133394 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 動畫片；視聽教學儀器；已曝光的電影膠片；光盤；計算機遊戲軟件；計算機程序（可下載軟

件）；曝光膠卷；錄像帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133395 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 帽子（頭戴）；服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；褲子；睡衣褲；成品衣；涼鞋；襯衫；鞋；襯衫抵

肩；拖鞋；短襪；T恤衫；緊身胸衣（內衣）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，灰色，綠色，藍色，淺褐色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133396 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 自動和投幣啓動的遊戲機；體育活動用球；棋類遊戲；遊戲機；拼圖玩具；晚會、舞會道具；長

毛絨玩具；演戲面具；玩具。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，灰色，綠色，藍色，淺褐色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133397 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 遊樂園；俱樂部服務（娛樂或教育）；娛樂；電影製作；在計算機網絡上提供在線遊戲；廣播和

電視節目製作；節目製作；提供娛樂場所；電子書籍和雜誌的線上出版；電視文娛節目。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，灰色，綠色，藍色，淺褐色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133398 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 運動包；手提包；鑰匙盒（皮製）；小皮夾；錢包；背包；書包；購物袋；旅行包；傘。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133399 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14
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[511] 產品 Produtos : 貴重金屬徽章；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；鐘 ；貴重金屬小雕像；裝飾品（珠寶）；鑰匙圈

（小飾物或短鏈飾物）；項鍊（首飾）；獎章；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133400 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 書籍；連環漫畫書；繪畫便箋簿；筆架；鉛筆；鋼筆（辦公用品）；圖畫；學校用品（文具）；文

具；黏貼物（文具）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133401 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 帽子（頭戴）；服裝 ；鞋（腳上的穿著物）；帽；褲子；睡衣褲；成品衣；涼鞋；襯衫；鞋；襯衫抵

肩；拖鞋；短襪；T恤衫；緊身胸衣（內衣）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133402 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia
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 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 自動和投幣啓動的遊戲機；體育活動用球；棋類遊戲；遊戲機；拼圖玩具；晚會、舞會道具；長

毛絨玩具；演戲面具；玩具。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133403 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 遊樂園；俱樂部服務（娛樂或教育）；娛樂；電影製作；在計算機網絡上提供在線遊戲；廣播和

電視節目製作；節目製作；提供娛樂場所；電子書籍和雜誌的線上出版；電視文娛節目。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133404 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 運動包；手提包；鑰匙盒（皮製）；小皮夾；錢包；背包；書包；購物袋；旅行包；傘。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，灰色，綠色，藍色，淺褐色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133405 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD
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 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬徽章；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；鐘；貴重金屬小雕像；裝飾品（珠寶）；鑰匙圈

（小飾物或短鏈飾物）；項鍊（首飾）；獎章；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，灰色，綠色，藍色，淺褐色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133406 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 書籍；連環漫畫書；繪畫便箋簿；筆架；鉛筆；鋼筆（辦公用品）；圖畫；學校用品（文具）；文

具；黏貼物（文具）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，灰色，綠色，藍色，淺褐色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/133407 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 動畫片；視聽教學儀器；已曝光的電影膠片；光盤；計算機遊戲軟件；計算機程序（可下載軟

件）；曝光膠卷；錄像帶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，灰色，綠色，藍色，淺褐色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/133408 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 自動和投幣啓動的遊戲機；體育活動用球；棋類遊戲；遊戲機；拼圖玩具；晚會、舞會道具；長

毛絨玩具；演戲面具；玩具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133409 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 遊樂園；俱樂部服務（娛樂或教育）；娛樂；電影製作；在計算機網絡上提供在線遊戲；廣播和

電視節目製作；節目製作；提供娛樂場所；電子書籍和雜誌的線上出版；電視文娛節目。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133410 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬徽章；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；鐘；貴重金屬小雕像；裝飾品（珠寶）；鑰匙圈

（小飾物或短鏈飾物）；項鍊（首飾）；獎章；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133411 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 書籍；連環漫畫書；繪畫便箋簿；筆架；鉛筆；鋼筆（辦公用品）；圖畫；學校用品（文具）；文

具；黏貼物（文具）。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133412 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 運動包；手提包；鑰匙盒（皮製）；小皮夾；錢包；背包；書包；購物袋；旅行包；傘。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133413 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 帽子（頭戴）；服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；褲子；睡衣褲；成品衣；涼鞋；襯衫；鞋；襯衫抵

肩；拖鞋；短襪；T恤衫；緊身胸衣（內衣）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133414 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 自動和投幣啓動的遊戲機；體育活動用球；棋類遊戲；遊戲機；拼圖玩具；晚會、舞會道具；長

毛絨玩具；演戲面具；玩具。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，紅色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/133415 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 遊樂園；俱樂部服務（娛樂或教育）；娛樂；電影製作；在計算機網絡上提供在線遊戲；廣播和

電視節目製作；節目製作；提供娛樂場所；電子書籍和雜誌的線上出版；電視文娛節目。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133416 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 動畫片；視聽教學儀器；已曝光的電影膠片；光盤；計算機遊戲軟件；計算機程序（可下載軟

件）；曝光膠卷；錄像帶。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133417 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 動畫片；視聽教學儀器；已曝光的電影膠片；光盤；計算機遊戲軟件；計算機程序（可下載軟

件）；曝光膠卷；錄像帶。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/133418 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD
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 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬徽章；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；鐘；貴重金屬小雕像；裝飾品（珠寶）；鑰匙圈

（小飾物或短鏈飾物）；項鍊（首飾）；獎章；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133419 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 書籍；連環漫畫書；繪畫便箋簿；筆架；鉛筆；鋼筆（辦公用品）；圖畫；學校用品（文具）；文

具；黏貼物（文具）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133420 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 運動包；手提包；鑰匙盒（皮製）；小皮夾；錢包；背包；書包；購物袋；旅行包；傘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133421 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 帽子（頭戴）；服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；褲子；睡衣褲；成品衣；涼鞋；襯衫；鞋；襯衫抵

肩；拖鞋；短襪；T恤衫；緊身胸衣（內衣）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133422 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : LES’ COPAQUE PRODUCTION SDN BHD

 地址 Endereço : No 1, Jalan Boling Padang G13/G, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 動畫片；視聽教學儀器；已曝光的電影膠片；光盤；計算機遊戲軟件；計算機程序（可下載軟

件）；曝光膠卷；錄像帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133427 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : Vu Chi Chong Luis

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園牡丹苑8樓A 

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝、鞋、帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133433 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Caça-níqueis e de póquer electrónicos; máquinas de jogos e póquer ligados electronica-

mente; máquinas de jogos para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem jogos de azar 

ou fortuna; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis electrónicas e electromecâ-

nicas e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133434 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Caça-níqueis e de póquer electrónicos; máquinas de jogos e póquer ligados electronica-

mente; máquinas de jogos para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem jogos de azar 
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ou fortuna; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis electrónicas e electromecâ-

nicas e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133435 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Caça-níqueis e de póquer electrónicos; máquinas de jogos e póquer ligados electronica-

mente; máquinas de jogos para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem jogos de azar 

ou fortuna; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis electrónicas e electromecâ-

nicas e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133436 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : The Hongkong Land Company, Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 飯店商業管理；商業管理和組織諮詢；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；樣品

散發；市場營銷研究；組織商業或廣告展覽；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；廣告

宣傳本的出版；廣告宣傳；公共關係；替他人推銷；尋找贊助；廣告空間出租；為零售目的在通

訊媒體上展示商品；為廣告或銷售組織時裝展覽；銷售展示架出租。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 字母：黑色（C0 M0 Y0 K100），背景：白色（C0 M0 Y0 K0），點：橙色（C0 M78.11 Y100 K0）

（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/133437 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/30

[730] 申請人 Requerente : The Hongkong Land Company, Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育信息；娛樂信息；組織表演（演出）；提供娛樂設施；提供體育設施；書籍出版；電子書籍和

雜志的在綫出版；培訓；安排和組織會議；俱樂部服務（娛樂或教育）；安排和組織音樂會；為
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娛樂目的組織時裝表演；為娛樂組織時裝展覽；娛樂消遣信息；演出座位預訂；健身俱樂部（健

身和體能訓練）；提供博物館設施（表演、展覽）；在線預訂表演席位；通過網站提供娛樂資

訊；在線預訂娛樂設施；在線預訂體育設施；在線預訂會議設施。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 字母：黑色 （C0 M0 Y0 K100），背景：白色 （C0 M0 Y0 K0），點：橙色 （C0 M78.11 Y100 

K0）（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/133439 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 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 reflectores ou anti-encandeamento; óculos protectores para 

desporto; óculos de natação; estojos para óculos e óculos de sol; lentes de óculos e óculos 

de sol; armações para óculos e óculos de sol; correntes para óculos e óculos de sol; cordões 

para óculos e óculos de sol; lentes de contacto; lupas [óptica]; caixas ou estojos adaptadas 

para lentes de contacto; óculos 3D; óculos inteligentes (“smartglasses”); caixas ou estojos 

para binóculos; programas gravados para jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; 

“software” de jogos electrónicos para dispositivos electrónicos portáteis; “software” 

de jogos electrónicos para telefones móveis ou telemóveis; “software” de jogos de compu-

tador; programas gravados para jogos electrónicos; cartuchos com jogos para uso com apa-

relhos de jogos electrónicos; cartuchos com jogos de computador; cartuchos com jogos de 

vídeo; discos para jogos electrónicos; discos de jogos de vídeo; cassetes de jogos de compu-

tador; cassetes de jogos de vídeo; manípulos (“ joysticks”) para usar com computador sem 

ser para jogos de vídeo; carregadores para manípulos (“ joystick”); cartões de memória 

para máquinas de jogos de vídeo; ratos para máquinas de jogos de vídeo; simuladores para 

a direcção e o controlo de veículos; simuladores para treino desportivo; volantes para com-

putadores; auriculares usados para ligação a jogos portáteis; malas e estojos ou bolsas 

adaptadas ou concebidas com formato para conter computadores; malas adaptadas para 

computadores portáteis (“laptops”); bolsas para computadores portáteis (“laptops”); ma-

las e capas protectoras para computadores portáteis (“tablets”); almofadas para ratos; te-

lefones móveis ou telemóveis; capas para telefones móveis ou telemóveis; suportes para te-

lefones móveis ou telemóveis; malas e estojos ou bolsas adaptadas ou concebidas com for-

mato para conter telefones móveis ou telemóveis; cordões, fitas, fios, tiras ou correias para 

telefones móveis ou telemóveis; carregadores de baterias de telefones móveis ou telemóveis; 

carregadores de baterias de telefones móveis ou telemóveis para uso em veículos; telefones 

inteligentes (“smartphones”); capas para telefones inteligentes (“smartphones”); suportes 

para telefones inteligentes (“smartphones”); malas e estojos ou bolsas adaptadas ou con-

cebidas com formato para conter telefones inteligentes (“smartphones”); cordões, fitas, 

fios, tiras ou correias para telefones inteligentes (“smartphones”); carregadores de bate-

rias de telefones inteligentes (“smartphones”); carregadores de baterias de telefones inte-

ligentes (“smartphones”) para uso em veículos; relógios inteligentes (“smartwatches”); 

carregadores de baterias de relógios inteligentes (“smartwatches”); carregadores de bate-

rias de relógios inteligentes (“smartwatches”) para uso em veículos; ratos [periféricos de 

computador]; apoio de descanso de pulso para uso com computadores; capacetes de protec-
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ção; fatos de corrida automóvel à prova de fogo para fins de protecção; visores faciais para 

protecção contra acidentes, irradiação e fogo; luvas para protecção contra acidentes; bala-

clavas para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; sapatos para protecção contra 

acidentes, irradiação e fogo; botas para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; dis-

positivos protectores para uso pessoal contra acidentes; vestuário para protecção contra 

acidentes, irradiação e fogo; vestuário para protecção contra fogo; CD-ROMSs com corri-

das de carros e a história do fabrico do automóvel; DVDs com corridas de carros e a histó-

ria do fabrico do automóvel; CD-ROMs com carros e automóveis de alta competição; 

DVDs com carros e automóveis de alta competição; ficheiros de imagens descarregáveis; fi-

cheiros de vídeo descarregáveis; publicações electrónicas descarregáveis; aparelhos de veri-

ficação de velocidade para veículos; aparelhos de direcção automática para veículos; indi-

cadores automáticos de baixa pressão nos pneus de veículos; aparelhos de estabilização de 

voltagem para veículos; conta-quilómetros para veículos; conjuntos/pacotes “mãos-li-

vres” para telemóveis (“kits”); fechaduras eléctricas para veículos; chaves electrónicas 

para automóveis; unidades de controlo do sistema centralizado de fecho para veículos; apa-

relho de navegação para veículos [computadores de bordo]; acumuladores electrónicos para 

veículos; acumuladores eléctricos para veículos; registadores de quilómetros para veículos; 

rádios para veículos; televisões para carros; aparelhos de controlo remoto; cabos de arran-

que para motores; termóstatos para veículos; triângulos de sinalização de avaria para veí-

culos; interruptores de desactivação de sacos ou almofada de ar (“airbags”) para veículos 

automóveis; imanes; imanes decorativos; cordões, fitas, fios, tiras, correias ou laços espe-

cialmente concebidos ou adaptados como suportes para telemóveis, leitores MP3, máquinas 

fotográficas, máquinas de filmar, máquinas de vídeo; óculos, óculos de sol, cartões codifi-

cados magnéticos; malas e bolsas especialmente adaptadas para máquinas fotográficas e 

equipamento fotográfico; suportes e caixas adaptadas para leitores de discos compactos 

(“CDs”); suportes e caixas adaptadas para leitores de DVDs; suportes e caixas adaptadas 

para leitores de MP3; conteúdos registados ou gravados; bases de dados electrónicas; gra-

vações de áudio; gravações de vídeo; cartões de circuito integrado [cartões inteligentes] 

[“smart cards”]; “software” de computador, registado ou gravado; sistemas operativos 

de computador; tecnologia informática e equipamento audiovisual; equipamento de comu-

nicação; redes de comunicação por computadores e equipamentos de dados de comunica-

ção; equipamentos de transmissão; antenas; dispositivos de armazenamento de memória; 

fotocopiadoras; “scanners” de imagem; impressoras; equipamento de processamento de 

dados e acessórios [eléctricos e mecânicos]; distribuidores de bilhetes; terminais de paga-

mento electrónico, distribuição de dinheiro e dispositivos de triagem; mecanismos de pré-

-pagamento; periféricos de computador; “hardware” de computador; componentes, peças 

e acessórios de computador; dispositivos áudio/visual e fotográficos; dispositivos de áudio e 

receptores de rádio; dispositivos de exposição, receptores de televisão e aparelhos de cine-

ma e vídeo; dispositivos de captação e desenvolvimento de imagem; cabos de sinal para 

“IT”, “AV” e telecomunicações; magnetizantes e desmagnetizantes; aparelhos, instru-

mentos e cabos de electricidade; aparelhos e instrumentos para a acumulação e armazena-

mento de electricidade; células fotovoltaicas; componentes eléctricos e electrónicos; cabos 

e fios eléctricos; circuitos eléctricos e placas de circuito eléctricos; dispositivos ópticos, in-

tensificadores de imagem e correctores; intensificadores ópticos; lasers, excepto para uso 

medicinal; dispositivos de salvaguarda, de segurança, de protecção e de sinalização; alar-

mes e equipamentos de alerta; dispositivos de controlo de acesso; equipamento de mergu-

lho; dispositivos de navegação, orientação, acompanhamento, alvo e concepção de mapas; 

instrumentos de monitorização; sensores e detectores; instrumentos de medição, de conta-

gem, de alinhamento e de calibragem; registadores e gravadores de dados; simuladores de 

instrumentação; aparelhos de monitorização, eléctricos; aparelhos e instrumentos científi-
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cos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, 

de sinalização, de controlo [inspecção], de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e 

instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão ou a reprodução do som 

ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; discos compactos, DVDs e 

outros meios de registo ou gravação digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; “software” de computador; extintores de incêndio.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/08/04 302017000090356 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/133440 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis; carros; carros de corrida; carros desportivos; peças estruturais para auto-

móveis, carros de corrida, carros desportivos, veículos terrestres, aéreos e náuticos; peças 

sobressalentes e acessórios para automóveis, carros de corrida, carros desportivos, veículos 

terrestres, aéreos e náuticos; motores, eléctricos, para veículos terrestres; motores para 

veículos terrestres; assentos de veículos; capas para assentos de veículos; coberturas para 

veículos [com formato]; capas para volantes de veículos; capas para compartimentos de ba-

gagem [partes de automóveis]; estofos para veículos; persianas ou estores adaptados para 

automóveis; apoios de cabeça para assentos de veículos; apoios de braços para assentos de 

veículos; suportes para transporte de esquis para carros; isqueiros de charuto para automó-

veis; remendos de borracha adesiva para reparação de câmaras-de-ar; equipamentos para 

reparação de câmaras-de-ar; suportes de bagagens ou porta-bagagens para veículos; indica-

dores e sinalizadores de direcção para veículos; almofadas para assentos de veículos; pneus 

pneumáticos[pneus] ; revestimentos para pneus pneumáticos [pneus]; reboques [veículos]; 

bicicletas, suas peças e acessórios, incluídos na classe 12; velocípedes, suas peças e acessó-

rios, incluídos na classe 12; triciclos, suas peças e acessórios, incluídos na classe 12; trenós 

de pé; cintos de segurança para assentos de veículos; correias ou arnês de segurança para 

assentos de veículos; sacos ou almofada de ar (“airbags”) [dispositivos de segurança para 

automóveis]; dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos; assentos de segurança 

para crianças, para veículos; dispositivos contra roubo para veículos; carrinhos de bebé; ca-

pas para carrinhos de bebé; berços ou alcofas de transporte [partes ou peças de carrinhos 

de bebé]; carrinhos articulados de bebé ou criança; capas ou protectores para carrinhos 

articulados de bebé ou criança; bolsas, sacos, malas, adaptadas para carrinhos de bebé ou 

criança e para carrinhos articulados de bebé ou criança; sacos térmicos ou alcofas térmi-

cas adequadas/adaptadas a carrinhos de bebé ou criança e para carrinhos articulados de 

bebé ou criança; pára-quedas; carrinhos de mão de duas rodas para transportar bagagem 

ou sacos; ascensores de montanha ou telesquis; carros de golf (“golf buggies”); trotintas 
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de empurrar (“push scooters”)[veículos]; carrinhos e carroçar de tracção humana; meios 

de transporte de mobiladade ou passadeiras móveis; veículos; aparelho de locomoção por 

terra,ar ou água.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/08/04 302017000090356 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/133441 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos [vestuário]; casacos de esqui; casacos resistentes ao vento; sobretudos; casacos 

compridos; batas ou casacos de trabalho de protecção; gabardinas; casacos de malha ou lã 

(“cardigans”); pulôveres; camisas; camisetas (“tee-shirts”); pólos ou camisas com gola 

(“pólo shirts”); camisas desportivas; blusas; camisolas (“sweatshirts”); camisolas (“swe-

aters”); camisolas de malha, lã ou algodão (“ jerseys”) [vestuário]; camisolas de malha, 

lã ou algodão de desporto; calças; calções, calções tipo Bermudas; calças de ganga (“ je-

ans”); saias; macacões; fatos de correr; fatos de treino; fatos de exercício; fatos de corrida 

de automóveis, mas que não sejam roupa protectora; fatos; vestidos; corpetes (“singlets”); 

cintas, alças, suspensórios [suspensórios]; punhos, fitas e bandas de pulso (vestuário); 

aventais [vestuário]; fatos ou conjuntos inteiros interiores [vestuário]; maiôs ou bodies 

para ginástica; polainas (“leggings”) [polainas]; calças justas (“leggings”) [calças]; xai-

les; faixas de vestuário; bolsas de cintura porta-moedas ou cintos de dinheiro [vestuário]; 

bolsos para vestuário; golas e colarinhos [vestuário]; cintas elásticas sendo roupa interior; 

vestuários pronto-a-vestir; vestuário para a chuva; vestuário impermeável; vestuário de 

golfe, excepto luvas; vestuário para motoristas; vestuário de esqui; fatos de esqui; fatos 

para a neve (“snowsuits”); artigos de vestuário para aquecer o corpo (“vestuários térmi-

co”) (“bodywarmers”); polainas para joelhos [vestuário]; malhas [vestuário]; fitas para o 

suor; perneiras; presilhas para perneiras; lenços de bolso exterior de casacos; vestuário de 

praia; fatos de banho; toucas de banho; fatos de natação; calções de banho; tangas de praia 

ecalções de natação; fatos de banho de duas peças (“bikinis”); roupões de banho; roupa 

interior; combinações e combinados interiores [roupa interior]; pijamas; roupões; robes de 

noite ou camisas de dormir; vestuário para crianças; roupa de bebé; jardineiras para bebé; 

babetes de bebés, não em papel; babetes de pano para criança e para bebés; babetes, não 

em papel; macacões e fatinhos inteiros para criança; macacões e fatinhos inteiros para 

bebé; macacões; enxovais [vestuário]; sacos-cama para bebés [vestuário tipo saco usado por 

bebés para dormir]; mini sacos-cama para bebés, não eléctricos [vestuário]; sacos térmicos 

(“footmuffs”), não eléctricos; meias; meia de vidro; ‘collants’; meias e artigos de malha; 

sapatos; sapatos de desporto de ginástica; sapatilhasa; chinelos; sapatilhas; chinelos; sandá-

lia tipos socas (“mules”); sandálias; botas; calçado para desporto; botas de esqui; botas de 

pós esqui; sacos de botas de esqui; chinelas (“flip-flops”); socas e tamancos; sandálias de 

banho; chinelos de banho; solas para calçado, gáspias de calçado; acessórios de metal para 
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o calçado; palmilhas; biqueiras para calçado; saltos para calçado; saltos; peças antiderra-

pante para calçado; vergões para calçado; tiras para sapatos; palmilhas para fins não orto-

pédicas; biqueiras [partes de calçado]; linguetas e presilhas para sapatos e botas; sapatos de 

protectores de sapatos; galochas; artigos de vestuário para o pescoço; cachecóis; bandanas 

[lenços de pescoço];lenço compridos (“foulards”) [vestuário]; gravatas; luvas [vestuário]; 

luvas de condução; luvas de esqui; cintos [vestuário]; manguitos (“muffs”) [vestuário]; mi-

tenes; estolas de pele; bonés [chapéus; palas de sol; viseiras [chapelaria]; bonis; fitas para a 

cabeça [vestuário]; capuchos (vestuário); toucas de banho; máscaras de dormir; balaclavas; 

forros ou gorros de capacete [chapelaria]; viseiras para o sol [chapelaria]; resguardos para 

aquecer as orelhas [vestuário]; máscaras para protecção contra o frio; vestuário, calçado, 

chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/08/04 302017000090356 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/133442 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de diversão adaptados para uso com um ecrã externo ou monitor; aparelhos 

para jogos adaptados para uso com um ecrã externo ou monitor; máquinas de jogos de ví-

deo para uso com televisões; máquinas de jogos de vídeo; conjuntos de jogos de televisão; 

aparelhos para jogos; máquinas de diversão automáticas e de pré-pagamento; máquinas de 

diversão, sem serem as concebidas para serem adaptadas para uso com aparelhos de televi-

são e com um ecrã externo ou monitor; aparelhos de bolso para jogar jogos de vídeo; jogos 

de vídeo de bolso; jogos electrónicos de bolso; jogos de vídeo portáteis; jogos electrónicos 

portáteis; brinquedos electrónicos portáteis; unidades portáteis para jogar jogos de vídeo; 

máquinas de jogos de vídeo autónomas; equipamento de jogos de computador; consolas de 

jogos electrónicos adaptadas para uso com um ecrã externo ou monitor; controladores para 

consolas de jogo; malas, sacos e bolsas especialmente adaptados para aparelhos de jogos de 

vídeo portáteis; malas, sacos e bolsas especialmente adaptados para consolas de jogos de 

vídeo; modelos de veículos à escala; modelos de carros à escala; modelos de carros de cor-

ridas à escala; modelos de veículos de corridas à escala; silhuetas de modelos de carros de 

corridas; réplicas de tamanho real de carros de brinquedo; réplicas de tamanho real de veículos 

de brinquedo; réplicas de tamanho real de volantes de brinquedo; modelos de resina 

que caracterizam cenas de corridas; modelos de automobilistas à escala; modelos de equi-

pas de corridas à escala; modelos ou maquetes de brinquedo; brinquedos de construção 

de veículos; camiões de brinquedo; veículos de brinquedo; pistas de corrida de carros de 

brinquedo; volantes de brinquedo; veículos de puxar de brinquedo; camiões com carros de 

brinquedos; “karts” a pedal de brincar para crianças; brinquedos de montar ou para an-

dar montado; carros de brinquedo de pedais ou que funcionam a pilhas para crianças anda-

rem; carros de pedais ou que funcionam a pilhas para crianças; veículos de brinquedos de 
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montar ou para andar montado, eléctricos, sendo reproduções dos modelos originais“go-

-karts” de brinquedo de pedais ou que funcionam a pilhas para crianças; triciclos para 

infantes [brinquedos]; paragens para substituição de pneus e rebastecimento “pit-stops”de 

corridas [brinquedos]; pistas de corridas [brinquedos]; camiões de brinquedo; reboques 

para transporte de carros; veículos de brinquedo controlados por rádio; carros de brinque-

do controlados por rádio; estações de gasolina de brinquedo; garagens de carros de brincar; 

espaços de exposições para carros de brinquedos; telefones de brinquedo; brinquedos de 

peluche; volantes de pelúcias; ursos de peluche; cartas de jogar; brinquedos concebidos 

para serem acopulados a assentos de veículos; brinquedos acolchoados para cintos de se-

gurança; organizados de brinquedos para bancos traseiros; pranchas de “skate”de rua 

(“streetboards”); protectores de tornozelo [artigos de desporto]; almofadas protectoras de 

tornozelo para patinagem; almofadas protectoras de tornozelo para patinagem; trotinetas 

de empurrar [brinquedos]; varas para fãs e para entretenimento [artigos de novidade]; varas 

de brinquedo para fãs e para entretenimento em forma de bandeiras [artigos de novidade]; 

cordões, fitas, fios, tiras, correias ou laços para brinquedos; artigos e equipamento de des-

porto; equipamento para caça e pesca; barbatanas para natação; flutuadores ou bóias para 

natação; cintos de natação; luvas de natação; coletes de natação; braçadeiras insufláveis 

para natação; flutuadores ou bóias de natação para uso recreativo; pranchas de natação; ar-

tigo de estoiro com serpentinas para festas; serpentinas e fitas de papel descorativas [artigo 

de novidade para festas]; artigos para festas, dança [artigo de cotilhão]; balões [artigo de 

novidade para festas]; chapéus de papel para festas; decorações para árvores de Natal arti-

ficiais; aparelhos para feirantes e parques infantis; jogos, brinquedos e artigos para brincar; 

aparelhos de jogos de vídeo; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de 

Natal.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/08/04 302017000090356 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/133466 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : CS12 BEAUTY INTERNATIONAL SDN. BHD.

 地址 Endereço : 3-10 Medan Perniagaan Pauh Jaya, Jalan Baru, Perai, Palau Pinang, Malaysia

 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 : 口紅；美容面膜；皮膚增白霜；皮膚增白乳膏；化妝劑；睫毛用化妝製劑；梳妝用顏料；成套化妝

用品；化妝品；化妝用棉絨；化妝用棉條；消毒棉簽（化妝用具）；化妝筆；化妝用雪花膏；化妝

品清洗劑；香精油；化妝用油；化妝用杏仁乳；防曬劑；防曬劑（化妝品）；減肥用化妝品；假睫

毛黏膠；染睫毛油；杏仁油；化妝用凡士林；化妝用石油凍膠；冬青油；化妝用油脂；茉莉油；熏

衣草香油；玫瑰油；梳妝用油；眉毛化妝品；護膚用化妝劑；化妝粉；化妝香粉；眉筆。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133467 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : CS12 BEAUTY INTERNATIONAL SDN. BHD.

 地址 Endereço : 3-10 Medan Perniagaan Pauh Jaya, Jalan Baru, Perai, Palau Pinang, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 進出口代理；樣品散發；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；特許經營的商業管理；化

妝品及護膚品的批發及零售；化妝品及護膚品的網上銷售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133468 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : 橄欖樹環保有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀山林道9號卓能中心19樓1901室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用或廚房容器；盆（容器）；家用器皿；廚房用具；紙或塑料杯；廚房用杵；飲用器皿；垃圾箱；

提桶；垃圾桶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133470 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, médicos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 



5252 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

[210] 編號 N.º : N/133471 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, médicos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133472 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, médicos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/133473 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, médicos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/133481 [220] 申請日 Data de pedido : 2018/01/31

[730] 申請人 Requerente : 富享有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘巧明街109號榮昌工業大廈11樓E座 

 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 : 鐘錶，鐘，手錶，錶帶，計時器（手錶），精密記時器，電子鐘錶，鐘錶機芯，運動手錶，計時儀

器，錶殼，錶用禮品盒，珠寶首飾。  

[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/111564 2018/02/26 2018/02/26 A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte Ltd 03

N/111565 2018/02/26 2018/02/26 A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte Ltd 05

N/111566 2018/02/26 2018/02/26 A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte Ltd 10

N/112709 2018/02/26 2018/02/26 Dairyfarm Establishment 29

N/112710 2018/02/26 2018/02/26 Dairyfarm Establishment 30

N/115447 2018/02/26 2018/02/26 Masaaki HOMMA 09

N/115448 2018/02/26 2018/02/26 Masaaki HOMMA 14

N/115449 2018/02/26 2018/02/26 Masaaki HOMMA 18

N/115450 2018/02/26 2018/02/26 Masaaki HOMMA 25

N/115605 2018/02/26 2018/02/26 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 43

N/118273 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 09

N/118274 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 16

N/118275 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 35

N/118276 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 36
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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/118277 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 39

N/118278 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 41

N/118279 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 42

N/118280 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 43

N/118281 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 09

N/118282 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 16

N/118283 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 35

N/118284 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 36

N/118285 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 39

N/118286 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 41

N/118287 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 42

N/118288 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 43

N/118289 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 09

N/118290 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 16

N/118291 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 35

N/118292 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 36

N/118293 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 39

N/118294 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 41

N/118295 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 42

N/118296 2018/02/26 2018/02/26 CDD International Holdings Limited 43

N/118693 2018/02/26 2018/02/26 Magic Production Group (M.P.G.) S.A. 09

N/118696 2018/02/26 2018/02/26 Magic Production Group (M.P.G.) S.A. 21

N/119426 2018/02/26 2018/02/26 國際賢盟系统股份有限公司

INTERNATIONAL ALLIANCE SYSTEMS LIMITED

09

N/119427 2018/02/26 2018/02/26 國際賢盟系统股份有限公司

INTERNATIONAL ALLIANCE SYSTEMS LIMITED

35

N/119428 2018/02/26 2018/02/26 國際賢盟系统股份有限公司

INTERNATIONAL ALLIANCE SYSTEMS LIMITED

42

N/119429 2018/02/26 2018/02/26 亞太賢盟（澳門）股份有限公司

PACIFIC INTELLECTURALS ALLIANCE (MACAU) 

LIMITED

35

N/119430 2018/02/26 2018/02/26 亞太賢盟（澳門）股份有限公司

PACIFIC INTELLECTURALS ALLIANCE (MACAU) 

LIMITED

42

N/120555 2018/02/26 2018/02/26 Jumbo Seafood Pte Ltd 30

N/120674 2018/02/26 2018/02/26 MAX MARA INTERNATIONAL S.a. 03
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N/120675 2018/02/26 2018/02/26 MAX MARA INTERNATIONAL S.a. 09

N/120676 2018/02/26 2018/02/26 MAX MARA INTERNATIONAL S.a. 14

N/120680 2018/02/26 2018/02/26 MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. 18

N/120681 2018/02/26 2018/02/26 MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. 25

N/120682 2018/02/26 2018/02/26 MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. 35

N/122143 2018/02/26 2018/02/26 A.S. Watson TM Limited 33

N/122144 2018/02/26 2018/02/26 A.S. Watson TM Limited 33

N/122742 2018/02/26 2018/02/26 泰盈貿易有限公司

GRETHAC TRADING CO., LTD.

29

N/123618 2018/02/26 2018/02/26 LION’S HEART ENTERTAINMENT LIMITED 09

N/123619 2018/02/26 2018/02/26 LION’S HEART ENTERTAINMENT LIMITED 16

N/123620 2018/02/26 2018/02/26 LION’S HEART ENTERTAINMENT LIMITED 25

N/123621 2018/02/26 2018/02/26 LION’S HEART ENTERTAINMENT LIMITED 41

N/124073 2018/02/26 2018/02/26 BIOFARMA 05

N/124074 2018/02/26 2018/02/26 BIOFARMA 05

N/124178 2018/02/26 2018/02/26 De Beers Intangibles Limited 14

N/124179 2018/02/26 2018/02/26 De Beers Intangibles Limited 35

N/124668 2018/02/26 2018/02/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/124702 2018/02/26 2018/02/26 立橋控股有限公司

GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES WELL LINK LIMITADA

36

N/125455 2018/02/26 2018/02/26 湊湊（香港）控股有限公司 29

N/125456 2018/02/26 2018/02/26 湊湊（香港）控股有限公司 30

N/125457 2018/02/26 2018/02/26 湊湊（香港）控股有限公司 32

N/125458 2018/02/26 2018/02/26 湊湊（香港）控股有限公司 43

N/125463 2018/02/26 2018/02/26 貴州科為紙業有限公司 05

N/125464 2018/02/26 2018/02/26 瑞士恩仕有限公司

AXENT SWITZERLAND AG

11

N/125465 2018/02/26 2018/02/26 瑞士恩仕有限公司

AXENT SWITZERLAND AG

20

N/125801 2018/02/26 2018/02/26 永康有限公司 05

N/126012 2018/02/26 2018/02/26 FF IP SRL 18

N/126013 2018/02/26 2018/02/26 FF IP SRL 25

N/126014 2018/02/26 2018/02/26 FF IP SRL 35

N/126015 2018/02/26 2018/02/26 FF IP SRL 38

N/126016 2018/02/26 2018/02/26 FF IP SRL 42
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N/126162 2018/02/26 2018/02/26 CHANEL 09

N/126163 2018/02/26 2018/02/26 CHANEL 14

N/126164 2018/02/26 2018/02/26 CHANEL 25

N/126194 2018/02/26 2018/02/26 Portola Pharmaceuticals, Inc. 05

N/126212 2018/02/26 2018/02/26 Apple Inc. 09

N/126213 2018/02/26 2018/02/26 Apple Inc. 11

N/126214 2018/02/26 2018/02/26 Apple Inc. 37

N/126215 2018/02/26 2018/02/26 Apple Inc. 42

N/126286 2018/02/26 2018/02/26 贊托貝爾集團股份公司

Zumtobel Group AG

09

N/126287 2018/02/26 2018/02/26 贊托貝爾集團股份公司

Zumtobel Group AG

11

N/126288 2018/02/26 2018/02/26 贊托貝爾集團股份公司

Zumtobel Group AG

42

N/126353 2018/02/26 2018/02/26 杰卡薩諾瓦有限責任公司

J CASANOVA S.A.R.L.

03

N/126356 2018/02/26 2018/02/26 Rigo Trading S.A. 03

N/126357 2018/02/26 2018/02/26 Rigo Trading S.A. 05

N/126358 2018/02/26 2018/02/26 Rigo Trading S.A. 32

N/126359 2018/02/26 2018/02/26 Rigo Trading S.A. 33

N/126360 2018/02/26 2018/02/26 Rigo Trading S.A. 03

N/126361 2018/02/26 2018/02/26 Rigo Trading S.A. 05

N/126363 2018/02/26 2018/02/26 Rigo Trading S.A. 33

N/126381 2018/02/26 2018/02/26 Apple Inc. 09

N/126416 2018/02/26 2018/02/26 HOTEL CHOCOLAT LIMITED 30

N/126618 2018/02/26 2018/02/26 Mandarin Oriental Hotel Group Limited 43

N/126619 2018/02/26 2018/02/26 Mandarin Oriental Hotel Group Limited 43

N/126628 2018/02/26 2018/02/26 Coupang Corp. 39

N/126629 2018/02/26 2018/02/26 Coupang Corp. 39

N/126664 2018/02/26 2018/02/26 FOMENTO PREDIAL LOI LOI LIMITADA 36

N/126665 2018/02/26 2018/02/26 FOMENTO PREDIAL LOI LOI LIMITADA 37

N/126671 2018/02/26 2018/02/26 CHANEL 14

N/126820 2018/02/26 2018/02/26 深圳歐德士科技有限公司 10

N/126895 2018/02/26 2018/02/26 HOCK SENG FOOD PTE LTD 30

N/126898 2018/02/26 2018/02/26 SKINJAY 03
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N/127023 2018/02/26 2018/02/26 深圳瑪絲菲尔時装股份有限公司 09

N/127024 2018/02/26 2018/02/26 深圳瑪絲菲尔時装股份有限公司 14

N/127025 2018/02/26 2018/02/26 深圳瑪絲菲尔時装股份有限公司 18

N/127026 2018/02/26 2018/02/26 深圳瑪絲菲尔時装股份有限公司 25

N/127027 2018/02/26 2018/02/26 深圳瑪絲菲尔時装股份有限公司 26

N/127028 2018/02/26 2018/02/26 深圳瑪絲菲尔時装股份有限公司 35

N/127130 2018/02/26 2018/02/26 Western Digital Technologies, Inc. 16

N/127131 2018/02/26 2018/02/26 Western Digital Technologies, Inc. 16

N/127132 2018/02/26 2018/02/26 Western Digital Technologies, Inc. 16

N/127212 2018/02/26 2018/02/26 華星環球（深圳）農業有限公司 31

N/127213 2018/02/26 2018/02/26 華星環球（深圳）農業有限公司 35

N/127214 2018/02/26 2018/02/26 華星環球（深圳）農業有限公司 31

N/127215 2018/02/26 2018/02/26 華星環球（深圳）農業有限公司 35

N/127216 2018/02/26 2018/02/26 華星環球（深圳）農業有限公司 31

N/127217 2018/02/26 2018/02/26 華星環球（深圳）農業有限公司 35

N/127218 2018/02/26 2018/02/26 Asia Ticketing Limited 41

N/127219 2018/02/26 2018/02/26 躍石（上海）國際貿易有限公司 20

N/127220 2018/02/26 2018/02/26 躍石（上海）國際貿易有限公司 21

N/127221 2018/02/26 2018/02/26 躍石（上海）國際貿易有限公司 12

N/127222 2018/02/26 2018/02/26 躍石（上海）國際貿易有限公司 18

N/127249 2018/02/26 2018/02/26 北京孝子食品科技有限公司 30

N/127250 2018/02/26 2018/02/26 梁基 34

N/127251 2018/02/26 2018/02/26 深圳市中保國安實業有限公司 45

N/127252 2018/02/26 2018/02/26 深圳市中保國安實業有限公司 45

N/127253 2018/02/26 2018/02/26 深圳市中保國安實業有限公司 45

N/127288 2018/02/26 2018/02/26 StreetTrend LLC 09

N/127289 2018/02/26 2018/02/26 StreetTrend LLC 18

N/127290 2018/02/26 2018/02/26 StreetTrend LLC 25

N/127291 2018/02/26 2018/02/26 StreetTrend LLC 35

N/127293 2018/02/26 2018/02/26 百田石油國際有限公司 35

N/127294 2018/02/26 2018/02/26 百田石油國際有限公司 42

N/127308 2018/02/26 2018/02/26 北京三快科技有限公司 09

N/127309 2018/02/26 2018/02/26 北京三快科技有限公司 35

N/127310 2018/02/26 2018/02/26 北京三快科技有限公司 38
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N/127311 2018/02/26 2018/02/26 北京三快科技有限公司 39

N/127312 2018/02/26 2018/02/26 北京三快科技有限公司 42

N/127313 2018/02/26 2018/02/26 北京三快科技有限公司 43

N/127314 2018/02/26 2018/02/26 仙樂健康科技股份有限公司 05

N/127315 2018/02/26 2018/02/26 仙樂健康科技股份有限公司 30

N/127316 2018/02/26 2018/02/26 仙樂健康科技股份有限公司 32

N/127338 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 06

N/127339 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 09

N/127340 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 12

N/127341 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 35

N/127342 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 38

N/127343 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 39

N/127344 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 42

N/127345 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 06

N/127346 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 09

N/127347 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 12

N/127348 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 35

N/127349 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 38

N/127350 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 39

N/127351 2018/02/26 2018/02/26 東峽大通（北京）管理諮詢有限公司 42

N/127367 2018/02/26 2018/02/26 Western Digital Technologies, Inc. 16

N/127368 2018/02/26 2018/02/26 Western Digital Technologies, Inc. 16

N/127380 2018/02/26 2018/02/26 科順防水科技股份有限公司 02

N/127381 2018/02/26 2018/02/26 科順防水科技股份有限公司 19

N/127395 2018/02/26 2018/02/26 日本輝爾康株式會社

NIPPON FILCON CO., LTD.

09

N/127396 2018/02/26 2018/02/26 日本輝爾康株式會社

NIPPON FILCON CO., LTD.

10

N/127397 2018/02/26 2018/02/26 日本輝爾康株式會社

NIPPON FILCON CO., LTD.

24

N/127434 2018/02/26 2018/02/26 深圳綠米聯創科技有限公司 07

N/127435 2018/02/26 2018/02/26 深圳綠米聯創科技有限公司 09

N/127436 2018/02/26 2018/02/26 深圳綠米聯創科技有限公司 11

N/127437 2018/02/26 2018/02/26 深圳綠米聯創科技有限公司 20

N/127438 2018/02/26 2018/02/26 深圳綠米聯創科技有限公司 35
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N/127439 2018/02/26 2018/02/26 深圳綠米聯創科技有限公司 42

N/127446 2018/02/26 2018/02/26 Z RETAIL 25

N/127447 2018/02/26 2018/02/26 Z RETAIL 35

N/127466 2018/02/26 2018/02/26 95國際有限公司

95 INTERNATIONAL CO., LIMITED

03

N/127467 2018/02/26 2018/02/26 COSMETIC CARE ASIA LIMITED 03

N/127468 2018/02/26 2018/02/26 COSMETIC CARE ASIA LIMITED 44

N/127469 2018/02/26 2018/02/26 上海稍息網絡科技有限公司 10

N/127470 2018/02/26 2018/02/26 上海稍息網絡科技有限公司 44

N/127471 2018/02/26 2018/02/26 上海稍息網絡科技有限公司 44

N/127485 2018/02/26 2018/02/26 地堡國際餐飲文化有限公司 29

N/127486 2018/02/26 2018/02/26 地堡國際餐飲文化有限公司 30

N/127487 2018/02/26 2018/02/26 地堡國際餐飲文化有限公司 32

N/127488 2018/02/26 2018/02/26 地堡國際餐飲文化有限公司 33

N/127489 2018/02/26 2018/02/26 地堡國際餐飲文化有限公司 43

N/127496 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 09

N/127497 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 18

N/127498 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 25

N/127499 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 28

N/127500 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 35

N/127501 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 09

N/127502 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 18

N/127503 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 25

N/127504 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 28

N/127505 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 35

N/127506 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 09

N/127507 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 18

N/127508 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 25

N/127509 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 28

N/127510 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 35

N/127511 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 09

N/127512 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 18

N/127513 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 25

N/127514 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 28
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N/127515 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 35

N/127516 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 09

N/127517 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 18

N/127518 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 25

N/127519 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 28

N/127520 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 35

N/127521 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 09

N/127522 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 18

N/127523 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 25

N/127524 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 28

N/127525 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 35

N/127526 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 09

N/127527 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 18

N/127528 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 25

N/127529 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 28

N/127530 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 35

N/127531 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 09

N/127532 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 18

N/127533 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 25

N/127534 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 28

N/127535 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 35

N/127536 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 09

N/127537 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 18

N/127538 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 25

N/127539 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 28

N/127540 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 35

N/127541 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 09

N/127542 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 18

N/127543 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 25

N/127544 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 28

N/127545 2018/02/26 2018/02/26 ithk tm limited 35

N/127549 2018/02/26 2018/02/26 HSBC Group Management Services Limited 36

N/127554 2018/02/26 2018/02/26 MINEBEA MITSUMI Inc. 11

N/127557 2018/02/26 2018/02/26 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 39
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N/127558 2018/02/26 2018/02/26 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 39

N/127559 2018/02/26 2018/02/26 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 39

N/127560 2018/02/26 2018/02/26 北京京东叁佰陸拾度电子商务有限公司 39

N/127563 2018/02/26 2018/02/26 新華利食品工業私人有限公司

SIN HWA DEE FOODSTUFF INDUSTRIES PTE LTD

30

N/127569 2018/02/26 2018/02/26 mixi, Inc.　 09

N/127570 2018/02/26 2018/02/26 mixi, Inc.　 16

N/127571 2018/02/26 2018/02/26 mixi, Inc.　 28

N/127576 2018/02/26 2018/02/26 SABBADINI S.r.l. 14

N/127578 2018/02/26 2018/02/26 陸創興 35

N/127579 2018/02/26 2018/02/26 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/127580 2018/02/26 2018/02/26 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/127581 2018/02/26 2018/02/26 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/127582 2018/02/26 2018/02/26 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/127583 2018/02/26 2018/02/26 Humajor Co., Ltd. 03

N/127584 2018/02/26 2018/02/26 Humajor Co., Ltd. 35

N/127585 2018/02/26 2018/02/26 SUUNTO Oy 09

N/127586 2018/02/26 2018/02/26 SUUNTO Oy 14

N/127587 2018/02/26 2018/02/26 榮式控股有限公司 43

N/127588 2018/02/26 2018/02/26 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 03

N/127589 2018/02/26 2018/02/26 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/127592 2018/02/26 2018/02/26 CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO., LTD. 30

N/127593 2018/02/26 2018/02/26 CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO., LTD. 43

N/127603 2018/02/26 2018/02/26 河南中煙工業有限責任公司 34

N/127604 2018/02/26 2018/02/26 河南中煙工業有限責任公司 34

N/127605 2018/02/26 2018/02/26 佛山市樂華恒業衛浴有限公司 06

N/127606 2018/02/26 2018/02/26 佛山市樂華恒業衛浴有限公司 11

N/127607 2018/02/26 2018/02/26 佛山市樂華恒業衛浴有限公司 19

N/127608 2018/02/26 2018/02/26 佛山市樂華恒業衛浴有限公司 20

N/127609 2018/02/26 2018/02/26 寧波中哲慕尚控股有限公司 18

N/127610 2018/02/26 2018/02/26 寧波中哲慕尚控股有限公司 25

N/127624 2018/02/26 2018/02/26 STUDIO CAFE LIMITED 43

N/127634 2018/02/26 2018/02/26 Apple Inc. 38

N/127635 2018/02/26 2018/02/26 Apple Inc. 38
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N/127639 2018/02/26 2018/02/26 臻林控股有限公司

SERENSIA WOODS HOLDINGS LTD.

35

N/127640 2018/02/26 2018/02/26 臻林控股有限公司

SERENSIA WOODS HOLDINGS LTD.

41

N/127643 2018/02/26 2018/02/26 澳門中國土特產有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS E PRODUÇÕES ESPECIAIS 

DA CHINA, S.A.R.L.

05

N/127644 2018/02/26 2018/02/26 澳門中國土特產有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS E PRODUÇÕES ESPECIAIS 

DA CHINA, S.A.R.L.

30

N/127645 2018/02/26 2018/02/26 澳門中國土特產有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS E PRODUÇÕES ESPECIAIS 

DA CHINA, S.A.R.L.

35

N/127646 2018/02/26 2018/02/26 澳門中國土特產有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS E PRODUÇÕES ESPECIAIS 

DA CHINA, S.A.R.L.

05

N/127647 2018/02/26 2018/02/26 澳門中國土特產有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS E PRODUÇÕES ESPECIAIS 

DA CHINA, S.A.R.L.

30

N/127648 2018/02/26 2018/02/26 澳門中國土特產有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS E PRODUÇÕES ESPECIAIS 

DA CHINA, S.A.R.L.

35

N/127649 2018/02/26 2018/02/26 萬寶匯有限公司 35

N/127650 2018/02/26 2018/02/26 澳門滋味滿屋餐飲有限公司 43

N/127651 2018/02/26 2018/02/26 Dairyfarm Establishment 33

N/127652 2018/02/26 2018/02/26 億泰實業國際有限公司

AKWG INTERNATIONAL LIMITED

35

N/127653 2018/02/26 2018/02/26 億泰實業國際有限公司

AKWG INTERNATIONAL LIMITED

35

N/127654 2018/02/26 2018/02/26 億泰實業國際有限公司

AKWG INTERNATIONAL LIMITED

03

N/127659 2018/02/26 2018/02/26 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 09

N/127660 2018/02/26 2018/02/26 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 25

N/127662 2018/02/26 2018/02/26 佛山市南海崇泰防火材料有限公司 06

N/127663 2018/02/26 2018/02/26 佛山市南海崇泰防火材料有限公司 17

N/127664 2018/02/26 2018/02/26 株式會社愛誠

AISEI  Co., Ltd.

09

N/127665 2018/02/26 2018/02/26 株式會社愛誠

AISEI  Co., Ltd.

09
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N/127666 2018/02/26 2018/02/26 株式會社愛誠

AISEI  Co., Ltd.

09

N/127667 2018/02/26 2018/02/26 株式會社愛誠

AISEI  Co., Ltd.

09

N/127668 2018/02/26 2018/02/26 株式會社愛誠

AISEI  Co., Ltd.

09

N/127669 2018/02/26 2018/02/26 株式會社愛誠

AISEI  Co., Ltd.

09

N/127670 2018/02/26 2018/02/26 株式會社愛誠

AISEI  Co., Ltd.

09

N/127671 2018/02/26 2018/02/26 株式會社愛誠

AISEI  Co., Ltd.

09

N/127672 2018/02/26 2018/02/26 株式會社愛誠

AISEI  Co., Ltd.

09

N/127673 2018/02/26 2018/02/26 重慶理文衛生用紙製造有限公司 05

N/127674 2018/02/26 2018/02/26 重慶理文衛生用紙製造有限公司 16

N/127675 2018/02/26 2018/02/26 重慶理文衛生用紙製造有限公司 31

N/127676 2018/02/26 2018/02/26 重慶理文衛生用紙製造有限公司 35

N/127677 2018/02/26 2018/02/26 重慶理文衛生用紙製造有限公司 40

N/127678 2018/02/26 2018/02/26 重慶理文衛生用紙製造有限公司 42

N/127682 2018/02/26 2018/02/26 Pizza Hut International, LLC 29

N/127683 2018/02/26 2018/02/26 Pizza Hut International, LLC 30

N/127684 2018/02/26 2018/02/26 Pizza Hut International, LLC 43

N/127685 2018/02/26 2018/02/26 Pizza Hut International, LLC 29

N/127686 2018/02/26 2018/02/26 Pizza Hut International, LLC 30

N/127687 2018/02/26 2018/02/26 Pizza Hut International, LLC 43

N/127688 2018/02/26 2018/02/26 Pizza Hut International, LLC 29

N/127689 2018/02/26 2018/02/26 Pizza Hut International, LLC 30

N/127690 2018/02/26 2018/02/26 Pizza Hut International, LLC 43

N/127691 2018/02/26 2018/02/26 Pizza Hut International, LLC 30

N/127695 2018/02/26 2018/02/26 彩虹企業（香港）有限公司 30

N/127696 2018/02/26 2018/02/26 彩虹企業（香港）有限公司 30

N/127699 2018/02/26 2018/02/26 瀛瀛集團有限公司 05

N/127700 2018/02/26 2018/02/26 瀛瀛集團有限公司 30

N/127701 2018/02/26 2018/02/26 種遠（管理）有限公司 05

N/127702 2018/02/26 2018/02/26 種遠（管理）有限公司 30
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N/127703 2018/02/26 2018/02/26 種遠（管理）有限公司 05

N/127704 2018/02/26 2018/02/26 種遠（管理）有限公司 30

N/127706 2018/02/26 2018/02/26 Bagbone Ltd. 06

N/127707 2018/02/26 2018/02/26 Bagbone Ltd. 08

N/127708 2018/02/26 2018/02/26 Bagbone Ltd. 14

N/127709 2018/02/26 2018/02/26 Bagbone Ltd. 16

N/127710 2018/02/26 2018/02/26 Bagbone Ltd. 18

N/127711 2018/02/26 2018/02/26 名鑽坊珠寶有限公司 14

N/127713 2018/02/26 2018/02/26 José Rafael Santos Ferreira 43

N/127714 2018/02/26 2018/02/26 Shimano Inc. 28

N/127715 2018/02/26 2018/02/26 DESCENTE, LTD. 18

N/127716 2018/02/26 2018/02/26 DESCENTE, LTD. 25

N/127724 2018/02/26 2018/02/26 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 21

N/127725 2018/02/26 2018/02/26 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 21

N/127740 2018/02/26 2018/02/26 諾誓有限公司

Roseonly Co., Ltd.  

03

N/127741 2018/02/26 2018/02/26 諾誓有限公司

Roseonly Co., Ltd.  

04

N/127742 2018/02/26 2018/02/26 家和有限公司 43

N/127743 2018/02/26 2018/02/26 遼寧奧美投資有限公司 24

N/127744 2018/02/26 2018/02/26 遼寧奧美投資有限公司 25

N/127745 2018/02/26 2018/02/26 遼寧奧美投資有限公司 24

N/127746 2018/02/26 2018/02/26 遼寧奧美投資有限公司 25

N/127760 2018/02/26 2018/02/26 蔡玲玲 25

N/127761 2018/02/26 2018/02/26 蔡玲玲 25

N/127762 2018/02/26 2018/02/26 蔡玲玲 25

N/127774 2018/02/26 2018/02/26 黃詠詩

WONG WENG SI

22

N/127781 2018/02/26 2018/02/26 廣東溫氏食品集團股份有限公司 29

N/127782 2018/02/26 2018/02/26 廣東溫氏食品集團股份有限公司 43

N/127783 2018/02/26 2018/02/26 北京世界園藝博覽會事務協調局

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 

HORTICULTURAL EXHIBITION COORDINATION

31

N/127784 2018/02/26 2018/02/26 北京世界園藝博覽會事務協調局

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 

HORTICULTURAL EXHIBITION COORDINATION

41
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N/127785 2018/02/26 2018/02/26 北京世界園藝博覽會事務協調局

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 

HORTICULTURAL EXHIBITION COORDINATION

44

N/127786 2018/02/26 2018/02/26 北京世界園藝博覽會事務協調局

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 

HORTICULTURAL EXHIBITION COORDINATION

31

N/127787 2018/02/26 2018/02/26 北京世界園藝博覽會事務協調局

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 

HORTICULTURAL EXHIBITION COORDINATION

41

N/127788 2018/02/26 2018/02/26 北京世界園藝博覽會事務協調局

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 

HORTICULTURAL EXHIBITION COORDINATION

44

N/127789 2018/02/26 2018/02/26 北京世界園藝博覽會事務協調局

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 

HORTICULTURAL EXHIBITION COORDINATION

31

N/127790 2018/02/26 2018/02/26 北京世界園藝博覽會事務協調局

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 

HORTICULTURAL EXHIBITION COORDINATION

41

N/127791 2018/02/26 2018/02/26 北京世界園藝博覽會事務協調局

BUREAU OF BEIJING INTERNATIONAL 

HORTICULTURAL EXHIBITION COORDINATION

44

N/127792 2018/02/26 2018/02/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/127793 2018/02/26 2018/02/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/127794 2018/02/26 2018/02/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/127795 2018/02/26 2018/02/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/127796 2018/02/26 2018/02/26 裕有限公司

YUE LIMITED

43

N/127797 2018/02/26 2018/02/26 裕有限公司

YUE LIMITED

43

N/127798 2018/02/26 2018/02/26 裕有限公司

YUE LIMITED

43

N/127799 2018/02/26 2018/02/26 G-FACTORY CO., LTD. 43

N/127800 2018/02/26 2018/02/26 深圳齊心集團股份有限公司

SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD.

02

N/127801 2018/02/26 2018/02/26 深圳齊心集團股份有限公司

SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD.

08
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N/127802 2018/02/26 2018/02/26 深圳齊心集團股份有限公司

SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD.

09

N/127803 2018/02/26 2018/02/26 深圳齊心集團股份有限公司

SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD.

16

N/127804 2018/02/26 2018/02/26 深圳齊心集團股份有限公司

SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD.

20

N/127805 2018/02/26 2018/02/26 深圳齊心集團股份有限公司

SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD.

02

N/127806 2018/02/26 2018/02/26 深圳齊心集團股份有限公司

SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD.

08

N/127807 2018/02/26 2018/02/26 深圳齊心集團股份有限公司

SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD.

09

N/127808 2018/02/26 2018/02/26 深圳齊心集團股份有限公司

SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD.

16

N/127809 2018/02/26 2018/02/26 深圳齊心集團股份有限公司

SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD.

20

N/127810 2018/02/26 2018/02/26 司徒永信

Szeto Wing Shun Ivan

29

N/127811 2018/02/26 2018/02/26 司徒永信

Szeto Wing Shun Ivan

30

N/127812 2018/02/26 2018/02/26 司徒永信

Szeto Wing Shun Ivan

31

N/127813 2018/02/26 2018/02/26 司徒永信

Szeto Wing Shun Ivan

35

N/127814 2018/02/26 2018/02/26 司徒永信

Szeto Wing Shun Ivan

43

N/127827 2018/02/26 2018/02/26 泰安商業顧問有限公司 05

N/127828 2018/02/26 2018/02/26 泰安商業顧問有限公司 05

N/127829 2018/02/26 2018/02/26 泰安商業顧問有限公司 35

N/127830 2018/02/26 2018/02/26 泰安商業顧問有限公司 35

N/127836 2018/02/26 2018/02/26 DESCENTE, LTD. 25

N/127837 2018/02/26 2018/02/26 DESCENTE, LTD. 25

N/127838 2018/02/26 2018/02/26 DESCENTE, LTD. 25

N/127839 2018/02/26 2018/02/26 DESCENTE, LTD. 25

N/127840 2018/02/26 2018/02/26 Uzukyumeigan Co., LTD. 03

N/127841 2018/02/26 2018/02/26 Uzukyumeigan Co., LTD. 05

N/127842 2018/02/26 2018/02/26 佐見啦生技股份有限公司 03

N/127854 2018/02/26 2018/02/26 忠國際藥業有限公司 30
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N/127860 2018/02/26 2018/02/26 忠國際藥業有限公司 30

N/127863 2018/02/26 2018/02/26 InbodyGram Corp. 05

N/127864 2018/02/26 2018/02/26 尚締健康國際有限公司 03

N/127869 2018/02/26 2018/02/26 麥心睿 29

N/127870 2018/02/26 2018/02/26 麥心睿 30

N/127871 2018/02/26 2018/02/26 麥心睿 35

N/127872 2018/02/26 2018/02/26 麥心睿 43

N/127873 2018/02/26 2018/02/26 深圳市艾特網能技術有限公司 11

N/127875 2018/02/26 2018/02/26 正生純銀店有限公司 14

N/127876 2018/02/26 2018/02/26 正生純銀店有限公司 35

N/127877 2018/02/26 2018/02/26 正生純銀店有限公司 14

N/127878 2018/02/26 2018/02/26 正生純銀店有限公司 35

N/127879 2018/02/26 2018/02/26 正生純銀店有限公司 14

N/127880 2018/02/26 2018/02/26 正生純銀店有限公司 35

N/127899 2018/02/26 2018/02/26 HONDA MOTOR CO., LTD. 12

N/127900 2018/02/26 2018/02/26 KOREA GINSENG CORP. 05

N/127901 2018/02/26 2018/02/26 KOREA GINSENG CORP. 29

N/127902 2018/02/26 2018/02/26 KOREA GINSENG CORP. 30

N/127903 2018/02/26 2018/02/26 KOREA GINSENG CORP. 32

N/127911 2018/02/26 2018/02/26 姚金龍

Yao Jinlong

18

N/127912 2018/02/26 2018/02/26 姚金龍

Yao Jinlong

25

N/127918 2018/02/26 2018/02/26 POLA ORBIS HOLDINGS INC. 03

N/127920 2018/02/26 2018/02/26 黃詠詩

WONG WENG SI

35

N/127921 2018/02/26 2018/02/26 黃詠詩

WONG WENG SI

18

N/127922 2018/02/26 2018/02/26 星加坡鴻威藥業公司

SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.

05

N/127923 2018/02/26 2018/02/26 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also 

trading as BANDAI NAMCO Entertainment Inc.)

28

N/127924 2018/02/26 2018/02/26 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also 

trading as BANDAI NAMCO Entertainment Inc.)

41

N/127925 2018/02/26 2018/02/26 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also 

trading as BANDAI NAMCO Entertainment Inc.)

43
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N/127926 2018/02/26 2018/02/26 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also 

trading as BANDAI NAMCO Entertainment Inc.)

28

N/127927 2018/02/26 2018/02/26 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also 

trading as BANDAI NAMCO Entertainment Inc.)

41

N/127930 2018/02/26 2018/02/26 佛山市唯嘉思貿易有限公司 03

N/127931 2018/02/26 2018/02/26 佛山市唯嘉思貿易有限公司 03

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/100129 2018/02/26 樂視網信息技術（北京）股

份有限公司

LE SHI INTERNET 

INFORMATION & 

TECHNOLOGY (BEIJING) 

CORPORATION

09 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第

214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/100134 2018/02/26 樂視網信息技術（北京）股

份有限公司

LE SHI INTERNET 

INFORMATION & 

TECHNOLOGY (BEIJING) 

CORPORATION

35 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第

214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/106754 2018/02/26 The Pacific Cigar Company 

Limited

35 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/109110 2018/02/26 海華堂藥業有限公司 05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/109111 2018/02/26 海華堂藥業有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/110617 2018/02/26 AUSTRALIAN 

NATURALCARE 

PRODUCTS PTY LTD

03 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及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/110618 2018/02/26 AUSTRALIAN 

NATURALCARE 

PRODUCTS PTY LTD

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
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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/110619 2018/02/26 AUSTRALIAN 

NATURALCARE 

PRODUCTS PTY LTD

35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及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/111951 2018/02/26 來來超級市場有限公司

SUPERMERCADO 

ROYAL, COMPANHIA 

LIMITADA

32 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/111952 2018/02/26 來來超級市場有限公司

SUPERMERCADO 

ROYAL, COMPANHIA 

LIMITADA

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/112127 2018/02/27 泰安商業顧問有限公司 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/112929 2018/02/23 李冬梅 12 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/112930 2018/02/23 李冬梅 12 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/112931 2018/02/23 李冬梅 12 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/112932 2018/02/23 李冬梅 12 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/112944 2018/02/23 李冬梅

Lei Tong Mui

12 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/116487 2018/02/27 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/122519 2018/02/27 唐利商貿（上海）有限公司 03 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
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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/124880 2018/02/26 陳志富

CHAN CHI FU

30 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款c）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/124881 2018/02/26 陳志富

CHAN CHI FU

30 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款c）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/124965 2018/02/27 珠海汪之洋飲料有限公司 32 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 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/127245 2018/02/27 衍生行有限公司 30 第214條第1款a）項和第2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 e alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea 

b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/127246 2018/02/27 衍生行有限公司 32 第214條第1款a）項和第2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 e alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea 

b) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/010602

(10485-M)

P/011790

(11672-M)

P/011827

(11710-M)

P/011832

(11715-M)

P/011834

(11717-M)

P/011840

(11723-M)

P/011851

(11734-M)

P/011853

(11736-M)

P/011854

(11737-M)

P/011859

(11742-M)

P/011860

(11743-M)

P/011861

(11744-M)

P/011868

(11751-M)

P/011869

(11752-M)

P/011873

(11756-M)

P/011874

(11757-M)

P/011877

(11760-M)

P/011879

(11762-M)

P/011880

(11763-M)

P/011883

(11766-M)

P/011884

(11767-M)

P/011885

(11768-M)

P/011888

(11771-M)

P/012104

(11923-M)

P/012131

(11974-M)

P/012563

(12440-M)

P/012570

(12447-M)

P/013403

(13306-M)

N/001433 N/001453 N/001474 N/001853 N/002188 N/002189 N/002258

N/002357 N/002358 N/002371 N/011768 N/012024 N/012257 N/012258

N/012259 N/012307 N/012338 N/012339 N/012340 N/012341 N/012461
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編號

N.º

N/012527 N/012528 N/012530 N/012532 N/012533 N/012534 N/012667

N/012668 N/012669 N/012670 N/012671 N/012672 N/013076 N/013077

N/013525 N/050418 N/050419 N/051196 N/051197 N/051198 N/051275

N/051276 N/051277 N/051278 N/051279 N/051538 N/051726 N/051907

N/052072 N/052247 N/052248 N/052249 N/052250 N/052397 N/052398

N/052399 N/052404 N/052405 N/052406 N/052407 N/052475 N/052510

N/052594 N/052595 N/052596 N/052640 N/052642 N/052643 N/052644

N/052645 N/052707 N/052708 N/052709 N/052738 N/052739 N/052740

N/052930 N/052931 N/052932 N/052966 N/052967 N/053012 N/053194

N/053195 N/053196 N/053404 N/053432 N/053507 N/053519 N/053520

N/053521 N/053522 N/053523 N/053524 N/053605 N/053606 N/053607

N/053608 N/053609 N/053610 N/053785 N/054289 N/054290 N/054291

N/054292 N/054293 N/054294 N/054296 N/054297 N/054473 N/054474

N/054571 N/054572 N/054573 N/054740 N/054741 N/054817 N/054818

N/054945 N/054946 N/055010 N/055011 N/055012 N/055285 N/055286

N/055314 N/055372 N/055398 N/055430 N/055438 N/055439 N/055440

N/055441 N/055608 N/055633 N/055654 N/055655 N/055814 N/055816

N/055817 N/055826 N/055858 N/055859 N/055860 N/055910

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/001829

(1733-M)

P/006864

(6652-M)

P/006893

(6681-M)

P/008405

(8115-M)

2018/02/13 轉讓

Transmissão

ESSILOR 

INTERNATIONAL 

(COMPAGNIE 

GENERALE D’OPTIQUE), 

Societe anonyme

Essilor International, com sede em 147, 

rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, 

France

P/004196

(4065-M)

P/004227

(4096-M)

P/004228

(4097-M)

P/004229

(4098-M)

P/004230

(4099-M)

2018/02/14 更改地址

Modificação 

de sede

Lotto Sport H.K. Limited 52 Hung to Road, 15/F, Unit A, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong

P/007711

(7481-M)

2018/02/13 轉讓

Transmissão

ESSILOR 

INTERNATIONAL 

COMPAGNIE GENERALE 

D’OPTIQUE Societe 

Anonyme

Essilor International, com sede em 147, 

rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, 

France



5272 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

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/009076

(8824-M)

2018/02/13 轉讓

Transmissão

ESSILOR 

INTERNATIONAL 

(COMPAGNIE 

GENERALE D’OPTIQUE) 

sociedade anónima

Essilor International, com sede em 147, 

rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, 

France

N/002486

N/002571

N/002640

N/019066

N/035387

N/060454

N/074451

2018/02/13 轉讓

Transmissão

ESSILOR 

INTERNATIONAL 

(COMPAGNIE 

GENERALE D’OPTIQUE)

Essilor International, com sede em 147, 

rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, 

France

N/004081

N/007691

N/007872

2018/02/13 轉讓

Transmissão

ESSILOR 

INTERNATIONAL 

(COMPAGNIE 

GENERALE D’OPTIQUE) 

uma sociedade anónima 

francesa

Essilor International, com sede em 147, 

rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, 

France

N/004714 2018/02/14 轉讓

Transmissão

Michelin Recherche et 

Technique S.A.

C O M PAG N I E G E N E R A L E D E S 

ETABLISSEMENTS MICHELIN, 

com sede em 12, Cours Sablon 63000 

Clermont-Ferrand, France

N/012338

N/012341

2018/02/21 更改地址

Modificação 

de sede

LiFung Trinity Management 

(Singapore) Pte. Ltd. 

1 Kallang Junction, #05-01, Singapura 

339263

N/012339

N/012340

2018/02/21 更改地址

Modificação 

de sede

LiFung Trinity Management 

(Singapore) Pte. Ltd.

1 Kallang Junction, #05-01, Singapura 

339263

N/012527

N/012528

N/012530

N/012532

N/012533

N/012534

2018/02/14 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Konica Minolta Holdings, 

Inc.

KONICA MINOLTA, INC.

更改地址

Modificação 

de sede

KONICA MINOLTA, INC. 2-7-2, Marunouchi, 100-7015 Chiyoda-

ku, Tokyo, Japan

N/057440 2018/02/21 更改地址

Modificação 

de sede

LIFUNG TRINITY 

MANAGEMENT 

(SINGAPORE) PTE. LTD.

1 Kallang Junction, #05-01, Singapura 

339263

N/064713 2018/02/21 轉讓

Transmissão

SA MAISON JOSEPH 

DROUHIN

Mr. Jean de Laguiche, com sede em 

Château de Chaumont, 71220 Saint 

Bonnet de Joux, France

使用許可

Licença de 

exploração

Mr. Jean de Laguiche SA MAISON JOSEPH DROUHIN, 

com sede em 7, rue d ’Enfer, 21200 

Beaune - France

N/076886

N/076887

N/076888

N/076889

2018/02/13 更改地址

Modificação 

de sede

中國裕福支付集團有限公司

CHINA YU FU PAYMENT 

GROUP COMPANY 

LIMITED

香港北角英皇道341號恆生北角大廈5樓

502室

Unit 502, 5/F., Hang Seng North Point 

Building, 341 King’s Road, North Point, 

Hong Kong
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/080851 2018/02/13 轉讓

Transmissão

ESSILOR 

INTERNATIONAL 

(Compagnie Générale 

d’Optique)

Essilor International, com sede em 147, 

rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, 

France

N/115523

N/115524

N/115525

2018/02/13 知識產權權利

出質之給付

Foram dados 

em penhor 

os direitos de 

Propriedade 

Intelectual

SOCIEDADE DE JOGOS 

DE MACAU, S.A.

中國工商銀行（澳門）股份有限公司

Banco Industrial e Comercial da China 

(Macau), S.A., em inglês Industrial and 

Commercial Bank of China (Macau) 

Limited, com sede em Avenida da 

Amizade, n.º 555, Ed i f í c io Macau 

Landmark, Torre do ICBC, 18.º andar, 

Macau

N/116317

N/116318

N/116319

N/116320

N/116321

N/116322

N/116323

N/116324

N/116325

N/116326

N/116327

N/116328

N/116329

N/116330

N/116331

N/116332

N/116333

N/116334

N/116335

N/116336

N/116896

N/116897

N/116898

N/116899

N/116900

N/116901

N/116902

N/116903

N/116904

N/116905

N/116906

N/116907

N/116908

N/116909

N/116910

N/116911

N/116912

2018/02/14 更改認別資料

Modificação 

de identidade

愛德士控股（私營）有限公

司

ATECHS HOLDINGS PTE. 

LTD.

愛德士控股（私營）有限公司

ATX HOLDINGS PTE. LTD.

N/116913

N/116914

N/116915

N/116916

N/116917

N/116918

N/116919

N/118688

N/118689

N/118690

N/118691

2018/02/14 更改認別資料

Modificação 

de identidade

愛德士控股（私營）有限公

司

ATECHS HOLDINGS PTE. 

LTD.

愛德士控股（私營）有限公司

ATX HOLDINGS PTE. LTD.

N/121156

N/121157

N/121158

N/121159

N/121160

N/121161

2018/02/13 更改認別資料

Modificação 

de identidade

微辣製作有限公司

MANNER PRODUÇÕES 

LDA.

微辣文化有限公司

MANNER CULTURA LDA.

N/122682

N/122683

N/125655

2018/02/13 知識產權權利

出質之給付

Foram dados 

em penhor 

os direitos de 

Propriedade 

Intelectual

Sociedade De Jogos De 

Macau, S.A.

中國工商銀行（澳門）股份有限公司

Banco Industrial e Comercial da China 

(Macau), S.A., em inglês Industrial and 

Commercial Bank of China (Macau) 

Limited, com sede em Avenida da 

Amizade, n . º 555 , Edi f íc io Macau 

Landmark, Torre do ICBC, 18.º andar, 

Macau
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宣佈失效

Declaração de caducidade

編號

N.º

失效日期

Data de

caducidade

申請人

Requerente

類號

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/018509 2018/02/23 遠大貿易有限公司

YUEN TAI TRADING CO., 

LTD.

30 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º

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/127029 2017/12/18 譚靖瑤

TAM CHENG IO

UNG VENG FU

N/127567 2018/02/06 LOF Hotel Management Company Limited Annco, Inc.

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/127238 2018/02/22 MCO (IP) Holdings Limited Libertine Clothing Company

N/127705 2018/02/27 美心餅店有限公司

PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S 

LIMITADA

Maxim’s Caterers Limited

N/128333 2018/02/14 ithk tm limited Techtronic Power Tools Technology Limited

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公佈下

列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。
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De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir da 

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

編號 N.º : E/000274  申請日 Data de pedido : 2018/01/22

申請人 Requerente : 信達號物業運營有限公司 

地址 Endereço : 澳門高美士街14號景秀花園2/F 

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

行業 Actividade : 百貨商場。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 紅色，如圖所示。 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial 

de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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

E/000271 2018/02/27 MOD設計店有限公司 第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條

及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。
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De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, 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 a extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º  : J/002845 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/24

[71] 申請人 Requerente : 馬特瓦工業服務股份有限公司

   MATTAWA INDUSTRIAL SERVICES INC.

 地址 Endereço  : 加拿大新斯科舍達特莫斯布朗大道11號

   11 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, Canada B3B 1Z7, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : 凱文．R．邁克斯維因 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201480047687.2 2014/09/05 CN 105579371A 2016/05/11

[51] 分類 Classificação  : B65G49/00, B66B9/00, B66F9/00, E04G3/28

[54] 標題 Título  : 高度差輸送系統及方法。

   Sistema e método para transmissão de elevação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明揭示一種高度差輸送系統，其用於實質上垂直且橫向於一預選定釋放位置運輸一負載。

該系統包含一軌道總成，其包括一實質上垂直軌道；一或多個貯存倉總成，於該一或多個貯存倉

總成中可容納該負載；及一或多個吊艙總成，其經組態用於沿該軌道移動。該吊艙總成包含一外

殼子總成，其具有用於接合該軌道以允許該吊艙總成沿該軌道移動的一工具；及一輸送機子總

成，其用於實質上橫向於該軌道運輸該負載。該貯存倉總成可容納在該外殼子總成中且經組態

以將該負載釋放至該輸送機子總成上，以實質上將該負載橫向運輸至該預選定釋放位置。 

 附圖 Figura : 

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

2013/09/06 2826315 加拿大 Canadá

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

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) 
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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.

[21] 編號 N.º  : J/002830 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   MERCK SHARP & DOHME CORP.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue Rahway, New Jersey, 07065-0907, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : A．阿里, M．M-C．洛, Y-H．林, A．斯坦福德, R．庫昂, P．坦皮斯特, 郁有農, 黃賢海, T．J．亨

德森, J-H．金, C．博伊斯, P．廷, 鄭俊穎, E．梅茨格, N．佐恩, 肖冬, G．V．加洛, W．旺, 吳和平, 

鄧巧臨

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

ZL201380073910.6 2013/12/20 CN 105025899B 2017/08/18

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4985 , A61K31/519, C07D487/04, A61P25/16

[54] 標題 Título  : 具有A2A拮抗劑性質的雜二環取代的-[1,2,4]三唑并[1,5-c]喹唑啉-5-胺化合物。

   Compostos de «Heterobicyclo-substituted- [1,2,4] triazolo [1,5-c]quinazolin-5-amine» com 

propriedades antagonistas de A2A.

[57] 摘要 Resumo  : 本申請披露了式G1化合物，其中“RG3”、“Rd1”-Rd4”、“n”、“m”、“p”、“W”、“X”、“Y”和

“Z”如本申請所定義，所述化合物為A2A受體的拮抗劑。本申請還披露了本申請所述化合物作

為A2a受體的拮抗劑在其中涉及A2A受體的神經病症和疾病的潛在治療或預防中的用途。本申

請還披露了包含這些化合物的藥物組合物和這些藥物組合物的用途。 

 附圖 Figura : 

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

2012/12/28 PCT/CN2012/087865 中國 China

2013/06/06 PCT/CN2013/076853 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/002832 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 韓美藥品株式會社

   HANMI PHARM. CO., LTD.

 地址 Endereço  : 214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18536, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade  : 南韓 Sul-Coreana 

[72] 發明人 Inventor : 金用鎰 KIM, Yong Il, 金京洙 KIM, Kyeong Soo, 金辰哲 KIM, Jin Cheul, 金堯漢 KIM, Yo 

Han, 朴宰賢 PARK, Jae Hyun, 禹鍾守 WOO, Jong Soo 
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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

ZL201280027500.3 2012/05/18 CN 103596940B 2017/09/12

[51] 分類 Classificação  : C07D401/12, C07C69/604, A61K31/517, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 包含抑制癌細胞生長的酰胺衍生物和非金屬鹽潤滑劑的藥物組合物。

   Composição farmacêutica que compreende derivados de amida e lubrificante de sal não 

metálico que impede o crescimento de células cancerígenas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了包含酰胺衍生物或其可藥用鹽和非金屬鹽潤滑劑的藥物組合物，由於其貯存穩

定性增強並且沒有隨時間的品質改變，所以所述藥物組合物可用作有效的癌細胞生長抑制劑。 

 附圖 Figura : 

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

2011/06/07 10-2011-0054685 南韓 Coreia do Sul

[21] 編號 N.º  : J/002833 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[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, 

Georgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade  : 開曼群島 Caimanesa 

[72] 發明人 Inventor : 保羅．萊姆森 LEMSON, Paul, 肖恩．帕特里克．斯特普爾頓 STAPLETON, Shawn, Patrick, 

薩沙．特拉伊科．特拉伊科維奇 T RAJKOVIC, Sasa, Trajko 

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

ZL201180050053.9 2011/08/16 CN 103180844B 2017/10/03

[51] 分類 Classificação  : G06F15/177

[54] 標題 Título  : 用於分布式天綫系統的中性主機架構。

   Arquitectura de máquina neutra para sistema de antena distribuída.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了用於在分布式天綫系統中實現高數據速率通信的遠程無綫電頭單元（R RU）系統。分

布式天綫系統被配置為使得多個運營商能夠存在於一個DAS系統上的中性主機。本公開內容

使得遠程無綫電頭單元能夠是現場可重新配置的並且支持多調製方案（獨立於調製的）、多載

波、多頻帶和多信道。結果，遠程無綫電頭系統特別地適用於無綫傳輸系統，比如基站、轉發器

和室內信號覆蓋系統。 

 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

2010/08/17 61/374,593 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002834 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 通維數碼公司

   TVU NETWORKS CORPORATION

 地址 Endereço  : 857 Maude Avenue, Mountain View, California 94043, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 保羅．沈 SHEN, PAUL 

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

ZL201380013558.7 2013/03/11 CN 104303421B 2017/10/31

[51] 分類 Classificação  : H03M13/00

[54] 標題 Título  : 用於對動態變化數字數據信道的最大利用的方法及設備。

   Métodos e aparelhos para a máxima utilização de canal de dados digitais variáveis e dinâ-

micos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供用於最大化對動態變化的通道的利用的設備及方法。發射器編碼數據並在一或多

個數字數據信道上發射所述數據。前向錯誤校正譯碼器與所述發射器相關聯，用於對所述數

據的一或多個塊進行錯誤校正譯碼。在所述一或多個數字數據信道上以預定發射速率將所述

一或多個經錯誤校正譯碼數據塊發射到接收模塊。提供速率控制模塊以用於基於來自所述接

收模塊的反饋而控制所述發射器的數據速率及所述前向錯誤校正譯碼器對所述經錯誤校正譯

碼數據的發送。所述反饋可包括所接收數據的接收數據速率。 

 附圖 Figura : 

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

2012/03/12 61/609,520 美國 Estados Unidos da América

2013/03/08 13/790,231 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002836 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi, 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : K．A．依萊亞斯, G．蘭德斯, S．幸, W．科維, A．W．德雷克 , M．哈克-弗蘭德索, G．P．斯內爾, 

V．巴絲卡
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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

ZL201180063232.6 2011/12/30 CN 103282383B 2017/08/29

[51] 分類 Classificação  : C07K16/28, A61P35/02

[54] 標題 Título  : 抗CD38抗體。

   Anticorpos anti-CD38.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開與人CD38和獼猴CD38結合的分離抗體。本發明還公開包含所公開抗體的藥物組

合物，以及使用所公開抗體的治療和診斷方法。 

 附圖 Figura : 

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

2010/12/30 61/428,699 美國 Estados Unidos da América

2011/03/31 61/470,382 美國 Estados Unidos da América

2011/03/31 61/470,406 美國 Estados Unidos da América

2011/05/11 61/485,104 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002837 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogoyo-ku, Kyoto, 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田泰 

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

ZL201380049993.5 2013/08/22 CN 104661714B 2017/10/03

[51] 分類 Classificação  : A63F1/14

[54] 標題 Título  : 紙牌發牌裝置以及桌遊系統。

   Dispositivo de distribuição de cartas e sistema de jogos de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 一種紙牌發牌裝置（4），其具有：紙牌引導部（7），其將一張一張地從紙牌收納部（5）抽出的紙

牌（1）向著遊戲桌（6）引導；紙牌讀取部（8），其在紙牌（1）從紙牌收納部（5）抽出時從紙牌

（1）讀取表示紙牌（1）的數位（點數、等級）的代碼（3）；和控制部（12），其基於由紙牌讀取部

（8）依次讀取的紙牌（1）的點數來判定紙牌遊戲的勝負，控制部（12）還具有以紙牌的規定張

數量來存儲由紙牌讀取部（8）讀取的紙牌（1）的信息的存儲器（13），並具有檢測混洗後的遊

戲紙牌（1s）的異常的功能。在檢測到收納於紙牌收納部（5）的混洗後的遊戲紙牌（1s）的異常

時，經由外部輸出機構（100）向娛樂場的管理部門或監督者通知紙牌的排列異常，並且通過紙

牌排列異常燈（101）以及液晶顯示部（102）來通知異常。由此，能夠防止不正當行為。 
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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

2012/09/25 2012-227444 日本 Japão

2012/09/28 PCT/JP2012/006230 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002838 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogoyo-ku, Kyoto, 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田泰 

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

ZL201380055330.4 2013/08/09 CN 104736211B 2017/10/13

[51] 分類 Classificação  : A63F1/14, A63F1/18, G07F17/32, A63F1/12, A63F9/24

[54] 標題 Título  : 桌面遊戲系統。

   Sistema de jogos de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種在紙牌發牌裝置發生問題時使用的能夠識別混洗遊戲紙牌的桌面遊戲系統，從而能

夠調查其原因或採取應對措施。本發明的桌面遊戲系統的紙牌發牌裝置（2）包括讀取混洗遊

戲紙牌組（1s）中提供的條形碼（3）或RFID的條形碼讀取器（100）和RFID，從而讀取唯一地

確定混洗遊戲紙牌組（1s）的混洗紙牌ID。同樣，控制單元（12）還具有通過紙牌讀取單元（8）

識別切牌的露出部並將該信息儲存為正在使用的混洗遊戲紙牌組（1s）將要或已經換成新的一

組的功能。切牌的露出部的資訊至少被用來識別使用當前設置在紙牌發牌裝置（2）中的混洗

遊戲紙牌組（1s）的當前遊戲的結束。控制單元（12）還包括識別在遊戲桌上使用混洗遊戲紙牌

組的過程中所發生的特定事件的功能，和報告發生與混洗紙牌ID有關的特定事件的功能。 

 附圖 Figura : 

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

2012/10/23 2012-246729 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : J/002839 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 昂可諾克斯有限公司

   ONCONOX APS

 地址 Endereço  : Ole Malloes Vej 3, DK-2200 Copenhagen, Denmark

 國籍 Nacionalidade  : 丹麥 Dinamarquesa 

[72] 發明人 Inventor : F．尼科萊蒂

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

ZL201380060071.4 2013/11/20 CN 104822379B 2017/08/25

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4725 , A61P37/02

[54] 標題 Título  : 用於免疫調節的沙奎那韋-NO。

   «Saquinavir-NO» para imunomodulação.

[57] 摘要 Resumo  : 沙奎那韋硝酸酯，或其無毒鹽、溶劑化物或結晶／多晶型形式，可用於治療自身免疫疾病，特別

是由促炎細胞因數介導的疾病。可以治療的疾病的實例包括特發性艾迪生病、自身免疫肝炎、

膽汁性肝硬化、原發性硬化性膽管炎、吉-巴綜合徵、橋本甲狀腺炎、銀屑病、類風濕性關節炎、

舍葛籣綜合徵、系統性紅斑狼瘡、1型糖尿病和缺血再灌注的眼色素層炎、移植物抗宿主疾病、

移植排斥、內和外毒血症和痛風性關節炎。 

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

2012/11/20 61/728,330 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002840 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 康卓維爾製藥公司

   ContraVir Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço  : 399 Thornall Street, 1st Floor, Edison, New Jersey 08837, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : A.赫曼斯, B.W.芬斯克, D.J.特勒帕尼耶, M.D.阿貝爾 , S.蘇吉亞馬, D.R.烏雷

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

ZL201180067449.4 2011/12/14 CN 103443119B 2017/09/22

[51] 分類 Classificação  : C07K7/64, A61K38/12, A61K38/13, C07K1/113

[54] 標題 Título  : 在氨基酸1和3位修改的環孢菌素類似分子。

   Moléculas analógicas de ciclosporina modificadas nos aminoácidos 1 e 3.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了根據下式（I）的包含氨基酸1和3位取代基修改的環孢菌素A類似物。所公開的化

合物包括對親環素包括親環素A具有親和性的化合物，且所述化合物與環孢菌素A及其僅在1

位改性的類似物相比降低了免疫抑制性。 

 附圖 Figura :

 



N.º 12 — 21-3-2018  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5283

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

2010/12/15 61/423,576 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002841 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 普羅秋斯數字健康公司

   PROTEUS DIGITAL HEALTH, INC.

 地址 Endereço  : 2600 Bridge Parkway, Ste.# 101, Redwood City, California 94065, United States

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 本尼迪克特．科斯特洛, 蒂莫西．羅伯森, 帕特麗夏．約翰遜, 羅伯特．達克, 理查德．黃, 羅德．尼

古拉斯, 布拉德．科扎德, 霍曼．哈菲奇, 庫爾特．沙因普夫盧格, 扎赫德．哈塔姆哈尼 

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

ZL201380039488.2 2013/07/22 CN 104487347B 2017/09/01

[51] 分類 Classificação  : B65B15/04, B65B9/04, A61B5/00

[54] 標題 Título  : 用於製造包括電子器件的片劑的方法和系統。

   Método e sistema para produzir comprimido que compreende aparelho electrónico.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了一種用於製造包括電子器件的片劑的方法和系統。在一種方法中，將粉狀材料提供到壓

片機的衝模腔中，並且把電子器件從在工作中與壓片機耦連的卷帶載體帶分發到衝模腔中。一

種系統包括壓片機，壓片機包括用於在其中接納粉狀材料和電子器件的衝模腔、上衝床和下衝

床。上衝床和下衝床可用來將粉狀材料和電子器件形成為片劑。卷帶載體帶在工作中與壓片機

耦連，其中，載體帶被配置成用於保持電子器件。使用傳送機構來將電子器件從帶載體傳送至

衝模腔。 

 附圖 Figura : 

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

2012/07/23 61/674,851 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002842 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : Viavi 科技有限公司

   Viavi Solutions Inc.



5284 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2018 年 3 月 21 日

 地址 Endereço  : 美國加利福尼亞苗必達麥卡錫林蔭大道430號

   430 N. McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035, United States

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 科尼利斯．簡．德爾斯特, 阿爾博特．阿革帝亞 

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

ZL201210429202.9 2012/10/31 CN 103102728B 2017/08/25

[51] 分類 Classificação  : C09D5/36, C09D11/037, C09C1/00

[54] 標題 Título  : 衍射顏料混合物和組合物。

   Mistura e composição de pigmentos difractivos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種衍射顏料混合物或組合物，包括多個全電介質衍射顏料薄片組。每個顏料薄片

組包括用於提供背景顏色的一個或多個電介質層，該一個或多個電介質層中的至少一個具有

提供衍射效應的衍射結構。每個顏料薄片組提供不同的衍射效應，並且衍射顏料混合物或組合

物提供組合衍射效應，該組合衍射效應是不同的衍射效應的組合。組合衍射效應可以是中性白

色衍射效應或可以包括反轉的隨角異色。 

 附圖 Figura : 

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

2011/10/31 61/553,748 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002843 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 德克薩斯大學系統董事會

   THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM

 地址 Endereço  : 201 W. 7th Street, Suite 820, Austin, Texas 78701, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 伯頓．迪基 DICKEY, Burton, 邁克爾．圖維姆 TUVIM, Michael, 斯科特．埃文斯 EVANS, 

Scott 

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

ZL201310588997.2 2010/03/25 CN 103800906B 2017/09/22

[51] 分類 Classificação  : A61K45/06, A61K38/08, A61K9/12, A61P31/00, A61P31/02, A61K31/7088

[54] 標題 Título  : 用於刺激哺乳動物對病原體的先天免疫抵抗力的組合物。

   Composições para estimular a resistência da imunidade inata dos mamíferos ao agente pa-

togénico.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種用於刺激哺乳動物對病原體的先天免疫抵抗力的組合物，其涉及微生物學、

免疫學和抗微生物藥物治療學領域。本發明的組合物和方法涉及使用小分子組合物調節個體
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肺中的先天免疫，以用於治療或減輕微生物感染或侵入。具體而言，本發明的實施方案涉及在

患有微生物感染或有發生這種感染之風險的個體中治療、抑制或減輕微生物感染的方法，其包

括向所述個體施用有效量的TLR9和TLR2/6激動劑的步驟。 

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

2009/03/25 61/163,137 美國 Estados Unidos da América

2009/05/18 61/179,246 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002844 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 挪佛麥迪哥股份公司

   NOVOMATIC AG

 地址 Endereço  : Wiener Strasse 158, A-2352 Gumpoldskirchen, Austria

 國籍 Nacionalidade  : 奧地利 Austríaca 

[72] 發明人 Inventor : 弗洛里安．科恩斯托特爾 

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

ZL201280057271.X 2012/11/23 CN 103959350B 2017/09/01

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32, A63F5/00

[54] 標題 Título  : 多玩家遊戲系統。

   Sistema de jogo multijogador.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明總體上涉及用於玩將球發射到遊戲區域中的球類遊戲的遊戲系統。更具體來說，本發明

涉及一種多玩家遊戲系統，包括具有一個發射機構的一個球類遊戲裝置，該發射機構用於將一

個球發射到一個遊戲區域中以開始一個遊戲，該遊戲系統進一步包括用於控制該發射機構的

啟動的一個啟動控制裝置以及用於多個玩家的多個遊戲終端，所述遊戲終端包括一個輸入裝

置，用於輸入針對一個遊戲的結果的一個預測和／或一個下注。根據本發明，每一遊戲終端的

該輸入裝置包括啟動信號輸入裝置，用於輸入用於啟動該發射機構的一個啟動信號，其中該遊

戲系統的該啟動控制裝置包括一個隨機信號產生器，用於針對每一遊戲隨機地選擇該多個遊

戲終端中的一者以產生該啟動信號，還包括一個顯示信號產生器，用於產生指示為了產生該啟

動信號而選擇的該遊戲終端的一個顯示信號。 

 附圖 Figura : 

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

2011/11/23 1120211.6 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : J/002846 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 福建農林大學 

 地址 Endereço  : 中國福建省福州市倉山區上下店路15號 
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 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 章清杞, 陳幼玉, 李曉燕, 鄭寶東 

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

ZL201510563043.5 2015/09/08 CN 105105124B 2017/10/20

[51] 分類 Classificação  : A23L33/00, A23L7/20, A23L11/20

[54] 標題 Título  : 一種彩色保健粗糧休閒食品及其製備方法。

   Alimentos de grão grosseiro colorido e de saúde e os métodos para a sua preparação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種彩色保健粗糧休閒食品及其製備方法，其以發芽黃大豆、發芽黑大豆、發芽

青大豆、發芽巨胚黑米、發芽紅米、發芽綠米、發芽黃米、發芽黑糯玉米、發芽黃糯玉米、發芽

白糯玉米、發芽紅糯玉米、發芽紅小麥、發芽白小麥、發芽黑小麥、發芽苦蕎麥、發芽大麥、發

芽燕麥、發芽黑麥、發芽紅高粱、發芽黑芝麻、發芽白芝麻為主要原料，配合食鹽、雞精、胡椒

粉、孜然粉、花椒粉、低聚異麥芽糖加工製備成由黃、黑、綠、紅4種顏色組成的具有保健功能

的彩色保健粗糧食品。該粗糧休閒食品外形美觀，口感香脆，風味獨特，富含γ-氨基丁酸、礦物

質、維生素、異黃酮等多種活性物質，具有降低心腦血管疾病、預防消化道癌症、抗衰老等諸多

保健功能。 

[21] 編號 N.º  : J/002847 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : M．A．馬丁內斯-格勞

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

ZL201480058584.6 2014/11/06 CN 105636948B 2017/10/24

[51] 分類 Classificação  : C07D401/06, A61K31/506, A61P3/00

[54] 標題 Título  : 作為葛瑞林O-酰基轉移酶抑制劑的被取代的哌啶基-乙基-嘧啶。

   «Piperidyl-ethyl-pyrimidine» substituído como inibidor de «ghrelina o-aciltransase».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了新穎的GOAT抑制劑和它們的鹽及其藥物組合物。 

 附圖 Figura : 

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

2013/11/14 13382460.7 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/002848 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15
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[73] 權利人 Titular : 諾華有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : P．A．薩頓, M．J．吉爾吉斯, 梁康平, M．普拉謝德, E．B．維爾霍爾

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

ZL201180048559.6 2011/10/05 CN 103153981B 2017/10/10

[51] 分類 Classificação  : C07D401/12, A61K31/415, A61P3/04

[54] 標題 Título  : （4-{4-[5-（6-三氟甲基-吡啶-3-基氨基）-吡啶-2-基]-苯基}-環己基）-乙酸鈉鹽的結晶型。

   Formas cristalinas de sal de sódio de «(4- {4- [5- (6 - trifluoromethyl - pyridin- 3 - ylamino) - 

pyridin- 2 -yl] -phenyl} - cyclohexyl) -acetic acid».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及（4-{4-[5-（6-三氟甲基-吡啶-3-基氨基）-吡啶-2-基]-苯基}-環己基）-乙酸鈉的新穎

結晶型，及其於治療或預防動物，特別是人類，與DGAT1活性相關病況或疾病中的用途。本發

明還涉及製造這類新穎結晶型的方法。 

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

2010/10/07 61/390,888 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002849 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/29

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 金冠控股有限公司

   Gold Crown Investment Limited

 地址 Endereço  : 中國香港銅鑼灣高士威道8號航空大廈22樓

   22/F, Catic Plaza, 8 Causeway Road, Causeway Bay, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : 周耀榮 Chau Yiu Wing 

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

ZL201380014133.8 2013/08/29 CN 104640595B 2017/09/12

[51] 分類 Classificação  : A61M35/00, A61M11/00, A61H23/06

[54] 標題 Título  : 多用途保健器。

   Dispositivo multifuncional de saúde.

[57] 摘要 Resumo  : 一種由含有電氣石的硅酸鹽陶瓷材料製成的接合式多用途保健器，包括一個圓柱型的容器

瓶身（101）和多個具有不同功能的功能接頭。所述圓柱型容器的頂部設有一個螺旋型瓶頸

（103），用於根據不同需要連接所述不同功能的功能接頭。所述多用途保健器通過含有電氣石

的硅酸鹽陶瓷材料發出的遠紅外線及與人體生物電流相匹配的微電流和負離子，配合諸如不

同溫度的液體作按摩介質，使得使用者得到合適的外來溫度調節。經電氣石陶瓷功能化作用後

的按摩介質對人體產生有益效果，配合不同接頭和輔助物，達到日常按摩和保健作用。 

 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

2013/08/29 PCT/CN2013/082570 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/002850 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/29

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[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 101-0054, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 宇野貴夫, 野野下克昌, 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

ZL201480058192.X 2014/08/22 CN 105683195B 2017/11/10

[51] 分類 Classificação  : C07D487/14, A61K31/519, A61K31/55, A61P35/00, A61P43/00

[54] 標題 Título  : 喹啉取代的化合物。

   Composto de «quinoline-substituted».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明要實現的目的是提供具有EGF R抑制作用和細胞生長抑制作用的新化合物，以及基於

EGFR抑制作用可用於預防和／或治療癌症的藥物。本發明提供由下式（I）表示的化合物或其鹽。 

 附圖 Figura : 

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

2013/08/22 2013-172746 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002851 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/11/29

[24] 批示日 Data de despacho  : 2018/02/15

[73] 權利人 Titular : 廣東天誠智能科技有限公司

   Guangdong United Industries Far East Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國廣東省東莞市東城街道東城南路39號美居中心H棟第三層

   Cloud Corner Smart Bldg, Mei Ju Center H Bldg No. 39 Dongcheng South Road, Dong-

guan City, Guangdong, PC523000, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 潘飛箭 

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

ZL201510439129.7 2015/07/22 CN 105223815B 2017/10/31
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[51] 分類 Classificação  : G05B15/02 , G08C17/02

[54] 標題 Título  : 智慧家居無綫控制系統。

   Sistema de controlo sem fio para casa inteligente.

[57] 摘要 Resumo  : 一種智能家居無綫控制系統，包括一移動控制端、若干遠端被控裝置及一信號接入點A P，移

動控制端與遠程被控裝置之間通過AP進行數據交換，每一遠程被控裝置包括接入控制器及連

接於接入控制器上的受控電器，所述接入控制器內設有無綫信號基站及計數器，移動控制端檢

測每一遠程被控裝置的無綫信號基站的信號強度，所述移動控制端根據所接收到的遠程被控

裝置的信號強度變化對遠程被控裝置進行智能控制。本發明智能家居遙控系統整個操作過程

自動完成，智能化水準高，使用戶無需過多操作，且無需配置並使用多個不同的搖控器。 

 附圖 Figura : 

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/001526 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/08/21

[71] 申請人 Requerente : Probis Pty Ltd.

 地址 Endereço  : Unit 52, 11-21, Underwood Road, Homebush, New South Wales 2140, Austrália

 國籍 Nacionalidade  : 澳大利亞 Australiana 

[72] 發明人 Inventor : Casuscelli, Tony

[51] 分類 Classificação  : G06K7/0

[54] 標題 Título  : 資產追蹤和查詢系統及方法。

   Sistema e método de rastreamento e pesquisa de activos.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於在指定環境內部監視和記錄資產移動的資產追蹤系統，其中每一個資產都具有與之

關聯的遠程可讀的標識數據。部署在指定環境內部的多個傳感器包括：（i）用於指定環境區域

中儲存有資產或是資產與用戶相接洽的位置的多重記錄安全性傳感器；（i i）用於指定環境區

域中資產處於運送過程之中的位置的單一記錄安全性傳感器。每一個傳感器都產生與資產進

入或離開或者同時進入和離開傳感器的規定鄰近範圍的時候的事件相關的事件信號，該事件

信號指示的是與導致該事件的特定資產相關聯的標識數據。用於連續接收傳感器產生的事件

信號以及相應的標識或位置數據的處理器在數據庫中創建帶有時間戳的事件記錄，其中所述

數據庫將資產與事件以及產生事件信號的傳感器的標識或位置相關聯。 
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 附圖 Figura : 

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

2016/08/19 PCT/CA2016/050981 專利合作條約 PCT

[21] 編號 N.º  : I/001529 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/12

[71] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 4600 Aono-cho, Higashiomi, Shiga 527-0232, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação  : G06K9/00

[54] 標題 Título  : 籌碼計測系統。

   Sistema medidor para fichas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種遊藝場中的遊藝桌上的籌碼計測系統。存在如下問題，由於遊戲桌上的作為

遊藝用代用貨幣的籌碼的圖案複雜，因此通過圖像分析技術很難判定在遊戲桌（4）上下注的作

為遊藝用代用貨幣的籌碼的總額。在本發明的計測系統中，具備管理控制裝置（14），該管理控

制裝置（14）使用圖像記錄裝置（300）的圖像分析結果計測在遊戲桌（4）上下注的籌碼（120）

的總額，此外本系統中所使用的作為遊藝用代用貨幣的籌碼（120）形成為多個顏色不同的塑

料層疊層，至少在中間具備着色層（121），在該中間的着色層（121）的兩側將白色層（122）或

者淺色層（雖然未圖示，但只要是比着色層（121）的顏色淺的層即可）疊層的多層結構。 

 附圖 Figura : 

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

2016/09/12 2016-196030 日本 Japão

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/001443 2018/02/22 2018/02/22 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

阿魯策遊戲香港有限公司

Aruze Gaming (Hong Kong) Limited

I/001453 2018/02/27 2018/02/27 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

I/001514 2018/02/27 2018/02/27 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政

區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-se 

a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste aviso 

até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : U/000223 [22] 申請日 Data de pedido  : 2018/01/10

[71] 申請人 Requerente : CMC（國際）貿易工程有限公司

 地址 Endereço  : 澳門和樂圍20號宏富工業大廈13樓A座 

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

[72] 發明人 Inventor : 張文真 CHEONG MAN CHAN 

[51] 分類 Classificação  : A63F11/00

[54] 標題 Título  : 電鎖雙層碼盤盒。

   Caixa dupla com fechadura eléctrica para fichas.

[57] 摘要 Resumo  : 電鎖雙層碼盤盒，包括雙層碼盤、碼盤盒和碼盤蓋，碼盤盒上固定有插柱，插柱上成型有插

槽，碼盤盒上成型有插槽，插柱插套在插槽中，電子鎖的主體固定在碼盤盒上，電子鎖的鎖舌

安裝在碼盤盒上且插套在插槽中；雙層碼盤通過複式鉸接架鉸接在碼盤盒上，左腰形片和右

腰形片的外形為腰形，左曲桿和右曲桿的形狀與尺寸相同，左曲桿的端部和轉折處均為圓形
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狀。它碼盤與碼盤盒之間的餃接採用複合式鉸接架，不會割傷人手，碼盤蓋與碼盤盒之間的鎖

緊採用電子鎖，電子鎖的開啓必須經過人員授權方可開啓，增加了籌碼盤的安全性。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : U/000224 [22] 申請日 Data de pedido  : 2018/01/10

[71] 申請人 Requerente : CMC（國際）貿易工程有限公司

 地址 Endereço  : 澳門和樂圍20號宏富工業大廈13樓A座 

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

[72] 發明人 Inventor : 張文真 CHEONG MAN CHAN 

[51] 分類 Classificação  : E05G1/00

[54] 標題 Título  : 電鎖錢箱。

   Caixa de bloqueio eléctrica.

[57] 摘要 Resumo  : 電鎖錢箱，包括箱體，箱體上鉸鉸有箱蓋，箱蓋與箱體之間安裝有電子鎖，箱體的下部成型有

方形槽，電子鎖控制模板固定在盒體中，盒體固定在方形槽中；箱蓋上成型有錢幣投入口，電

子鎖授權磁信號接收口處固定有掃描信號讀取器，掃描信號讀取器的信號輸送給電子鎖控制

模板，電子鎖控制模板根據掃描信號讀取器的信號控制電子鎖開啓或關閉。它需要人工授權方

可開啓，配合C MC儲物管理系統可實時監控錢箱中的狀態和提示風險，做到有據可查，安全

性能更好。 

 附圖 Figura : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/091827 部分放棄（2018年2月7日第6期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Renúncia parcial (B.O. da RAEM 

n.º 6, II Série, de 7 de Fevereiro 

de 2018)

Renúncia parcial da especificação 

d e p r o d u t o s “ c o s m é t i c o s ; 

preparados de maquilhagem; 

artigos de perfumaria; fragâncias; 

f ra g râ n c i a s p a ra p e r f u m a r 

quartos; óleos essenciais; loções 

para o cabelo; dent í fr icos.”, 

mantendo apenas “bâton para 

dar brilho aos lábios; delineador 

para lábios; lápis para lábios; 

bálsamo para os lábios; estojos 

para batons.”. 

Renúncia parcial da especificação 

d e p r o d u t o s “ c o s m é t i c o s ; 

preparados de maquilhagem; 

artigos de perfumaria; fragâncias; 

f ra g râ n c i a s p a ra p e r f u m a r 

quartos; óleos essenciais; loções 

para o cabelo; dent í fr icos.”, 

m a n t e n d o a p e n a s “ B â t o n ; 

bâton para dar brilho aos lábios; 

delineador para lábios; lápis para 

lábios; bálsamo para os lábios; 

estojos para batons.”.

N/099746

N/099747

N/099748

更正（2018年2月7日第6期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Rectificação (B.O. da RAEM 

n.º 6, II Série, de 7 de Fevereiro 

de 2018)

菲利（張家港）特種紡織品有限

公司

Filpucci (Zhangjiagang) Special 

Textile Products Co. Ltd.

菲利（張家港）特種紡織品有限

公司

FILPIU (Zhangjiagang) Special 

Textile Products Co., Ltd.

N/106743 部分批給及部分拒絕（2018年2

月21日第8期第二組《澳門特別

行政區公報》）

Concessão parcial e recusa parcial 

(B.O. da RAEM n.º 8, II Série, de 

21 de Fevereiro de 2018)

根據第216條，結合第214條第2

款a）項的規定，拒絕“嬰兒食

品，醫用健康食品，藥用製劑：

（膠囊，軟膠囊，片劑，丸劑，

顆粒，粉劑，水劑，浸膏，酊

劑，擦劑，藥油），”產品的註

冊，而批給“醫用衛生製劑，醫

用營養品，藥用製劑（藥膏，膏

藥），繃敷材料”產品的商標註

冊申請。

根據第216條，結合第214條第2

款a）項的規定，拒絕“嬰兒食

品，醫用健康食品，藥用製劑：

（膠囊，軟膠囊，片劑，丸劑，

顆粒，粉劑，水劑，浸膏，酊

劑，擦劑，藥油），消毒劑”產

品的註冊，而批給“醫用衛生製

劑，醫用營養品，藥用製劑（藥

膏，膏藥），繃敷材料”產品的

商標註冊申請。

N/131182

N/131183

N/131184

申請人（2018年2月7日第6期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Requerente (B.O. da RAEM n.º 6, 

II Série, de 7 de Fevereiro de 2018)

仙然寶發展有限公司 仙然康寶發展有限公司

N/131323

N/131324

N/131325

N/131326

N/131327

N/131328

N/131329

N/131330

地址（2018年2月7日第6期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Endereço (B.O. da RAEM n.º 6, II 

Série, de 7 de Fevereiro de 2018)

1/F. , No.26, Lane 59, Sec. 5 , 

Hewei Rd., West Central Dist., 

Taiwan City 700, Taiwan, China

1/F. , No.26, Lane 59, Sec. 5 , 

Hewei Rd., West Central Dist., 

Taiwan City 700, Tainan, China
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應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/052145

N/052146

N/052147

N/052991

地址（2016年11月3日第44期

第二組《澳門特別行政區公

報》）

Endereço (B.O. da RAEM 

n . º 44, I I S é r i e, d e 3 d e 

Novembro de 2016)

82, rue Henri Farman, 92130 

Issy les Moulineaux, France

82, rue Henri Farman, 92130 

Issy-les-Moulineaux, France

N/126591

N/126592

產品名單（2017年10月4日第

40期第二組《澳門特別行政

區公報》）

Lista de produtos (B.O. da 

RAEM n.º 40, II Série, de 4 de 

Outubro de 2017)

米（產品）。 米（所有產品均來自泰國）。

二零一八年二月二十八日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 28 de Fevereiro de 2018. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $844,230.00）
(Custo desta publicação $ 844 230,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $436.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 436,00
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