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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/143165

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/08/29

[730] 申請人 Requerente : Constellation Brands SMO, LLC

 地址 Endereço : 598 Madison Avenue, Suite 4R, New 

York, New York 10022 USA

 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 : Bebidas alcoólicas, nomeadamente, 

bebidas de malte aromatizadas, excluindo cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/03/05，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 87/820,658

[210] 編號 N.º : N/143953

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/18

[730] 申請人 Requerente : Bras N Things Pty Ltd

 地址 Endereço : Domiciled at Level 2, Building 1, 75-85 

O’Riordan Street, Alexandria, NSW Austrália 2015

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho relaciona-

dos com vestuário, calçado e chapelaria; serviços loja 

de venda a retalho relacionados com vestuário, calçado 

e chapelaria; serviços de venda a retalho online rela-

cionados com vestuário, calçado e chapelaria; serviços 

de venda a retalho por correspondência relacionados 

com vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144001

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/18

[730] 申請人 Requerente : Carl Zeiss AG

 地址 Endereço : 73446 Oberkochen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Agentes contra-nevoeiro; revestimen-

tos químicos para lentes de óculos.

[540] 商標 Marca : 



N.º 12 — 20-3-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4601

[210] 編號 N.º : N/144002

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/18

[730] 申請人 Requerente : Carl Zeiss AG

 地址 Endereço : 73446 Oberkochen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Agentes de limpeza e de branquea-

mento; preparações para limpar, polir, desengordurar 

e raspar; sabões; líquido de limpeza para produtos óp-

ticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144004

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/18

[730] 申請人 Requerente : Carl Zeiss AG

 地址 Endereço : 73446 Oberkochen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, artigos de protecção para a 

vista, também óculos de protecção contra laser; equi-

pamento de medição de comprimento, dispositivos 

para medição da espessura (medidores com mostra-

dor), máquinas para medição de coordenadas, máqui-

nas de medição, mesas rotativas para microscópios, 

medidores de altura diferencial, medidores de distân-

cia, medidores e ângulos, lasers ópticos; equipamento 

de iluminação para microscópios, microscópios, tam-

bém estereomicroscópios, pontes de discussão para 

microscópios, placas rotativas para microscópios, equi-

pamento de campo escuro para microscópios, equipa-

mento de interferência para microscópios, condensa-

dores para microscópios, dispositivos de co-observa-

ção para microscópios, aparelhos de projecção para 

microscópios; instrumentos asféricos e astronómicos; 

dispositivos de absorção de átomos; autocolimado-

res; grades de difracção; óptica de difracção (incluída 

na classe 9); coelostatos; programas de computador, 

software informático; refractores; microscópios de 

electrões; prismas; espectrómetros; taquímetros; teles-

cópios; medidores e lâminas de extinção; fotómetros; 

estereoscópios; filtros para dispositivos ópticos; fluoró-

metro; grelhas para monocromadores de raio-x; balan-

ças de vidro, mostradores (indicadores/ manómetros); 

planetários, projectores para planetários; codificado-

res rotativos; inferómetros; microscópios invertidos; 

filtros de polarização e de interferência; polarímetros; 

componentes de cristais e de cristais sintéticos para 

lentes ópticas; perímetros; colorímetros; filtros de 

protecção contra laser, lasers para fins industriais; 

círculos meridianos; espectroscópios; verificadores de 

microdurezas; câmaras microscópicas; monocromado-

res; dispositivos de visão nocturna; oculares; cristais 

ópticos, prumos ópticos, espelhos ópticos; projectores 

ortogonais; verificadores de superfícies; grades de 

difracção; reflectores ópticos; medidores de perfil; câ-

maras de raio-x, óptica de raio-x (incluídas na classe 9); 

focímetros; tubos orientadores do sol, simuladores so-

lares; extensómetros; lâmpadas espectrais; estereopan-

tómetros; sensores de estrelas, simuladores de estrelas; 

óptica espacial (incluída na classe 9); barras de laser; 

partes dos dispositivos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144005

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/18

[730] 申請人 Requerente : Carl Zeiss AG

 地址 Endereço : 73446 Oberkochen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; lasers cirúrgicos e 

médicos, microscópios cirúrgicos e médicos, fixações 

de tecto e trilhos de tecto para microscópios de cirur-

gias, suportes para microscópios de cirurgias, fixações 

à parede para microscópios de exames e cirurgias; 

intrapupilómetros, espelhos oculares, oftalmoscópios, 

lâmpadas de fenda; mesas de instrumentos para equi-

pamento oftalmológico, aparelhos de teste de acuidade 

de visão próxima, oftalmómetros, equipamento para 

testar a visão, unidades de refracção, esquiascópios, 

discos de esquiascopia, equipamento de estereoscopia 

para instrumentos oftalmológicos, refractómetros, câ-

maras de fundo, tonómetros, mesas de instrumentos, 

lentes intraoculares, biómetros para lentes intraocu-

lares, câmaras de retinografia; postos oftalmológicos 
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(mobiliário adaptado para fins de tratamento médico), 

equipamento de diagnóstico oftalmológico, ilumina-

dores oftalmológicos; lupas oftalmológicas, lâmpadas 

esclerais, queratómetro, colposcópios, coronógrafos, 

lentes intraoculares, seringas cirúrgicas para inter-

venções oculares, nomeadamente para injecção de 

substâncias viscoelásticas, recipientes e embalagens 

especiais para substâncias viscoelásticas para cirurgia 

intraocular, recipientes e embalagens especiais para 

seringas para intervenções cirúrgicas oculares para 

injecção de substâncias viscoelásticas; forópteros, dis-

positivos para a destruição de lentes cristalinas, partes 

dos artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144009

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/09/18

[730] 申請人 Requerente : Carl Zeiss AG

 地址 Endereço : 73446 Oberkochen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção, reparação e 

de instalação para os seguintes produtos: aparelhos 

e instrumentos científicos, de películas fotográficas, 

ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de 

inspecção e de regulação, aparelhos e instrumentos 

para condução, comutação, conversão, armazena-

mento, regulação e monitorização de electricidade, 

aparelhos e instrumentos eléctricos, electro-técnicos e 

electrónicos, dispositivos para gravação, transmissão 

e reprodução de som e imagens, suportes de gravação 

magnética, dispositivos de processamento de dados 

e computadores, telescópios, binóculos, óculos teles-

cópicos, binóculos de caça, miras telescópicas, óculos 

de ópera, miras telescópicas, armações para óculos, 

lentes para óculos, óculos polarizadores, óculos de 

neve, lentes de contacto, ampliadores, lupas, óculos 

de protecção, também óculos de protecção contra 

laser, equipamento de medição de comprimento, dis-

positivos para medição da espessura (medidores com 

mostrador), máquinas para medição de coordenadas, 

máquinas de medição, mesas rotativas, medidores de 

altura diferencial, medidores de distância, medidores 

e ângulos, lasers ópticos, equipamento de iluminação 

para microscópios, microscópios, também estereomi-

croscópios, pontes de discussão para microscópios, 

placas rotativas para microscópios, equipamento de 

campo escuro para microscópios, esquipamento de 

interferência para microscópios, condensadores para 

microscópios, dispositivos de co-observação para mi-

croscópios, aparelhos de projecção para microscópios, 

instrumentos asféricos e astronómicos, dispositivos 

de absorção de átomos, autocolimadores, grades de 

difracção, óptica de difracção, coelostatos, programas 

de computador, software informático, refractores, 

microscópios de electrões, prismas, espectrómetros, 

taquímetros, technoscopes, medidores e lâminas de 

extinção, fotómetros, estereoscópios, filtros para dis-

positivos ópticos, fluorómetro, grelhas para monocro-

madores de raio-x, balanças de vidro, mostradores de 

vidro, planetários, projectores para planetários, codi-

ficadores rotativos, inferómetros, microscópios inver-

tidos, filtros de polarização e de interferência, polarí-

metros, componentes de cristais e de cristais sintéticos 

para lentes ópticas, perímetros, colorímetros, filtros 

de protecção contra laser, lasers para fins industriais, 

círculos meridianos, espectroscópios, verificadores de 

microdurezas, câmaras microscópicas, monocromado-

res, dispositivos de visão nocturna, oculares, cristais 

ópticos, prumos ópticos, espelhos ópticos, projectores 

ortogonais, verificadores de superfícies, grades de 

difracção, reflectores, medidores de perfil, câmaras 

de raio-x, óptica de raio-x, focímetros, tubos orien-

tadores do sol, simuladores solares, extensómetros, 

lâmpadas espectrais, estereopantómetros, sensores 

de estrelas, simuladores de estrelas, óptica espacial, 

barras de laser, partes dos dispositivos acima mencio-

nados. aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, 

dentários e veterinários, lasers cirúrgicos e médicos, 

microscópios cirúrgicos e médicos, fixações de tecto e 

trilhos de tecto para microscópios de cirurgias, supor-

tes para microscópios de cirurgias, fixações à parede 

para microscópios de exames e cirurgias, intrapupiló-

metros, espelhos oculares, oftalmoscópios, lâmpadas 

de fenda, mesas de instrumentos para equipamento 

oftalmológico, aparelhos de teste de acuidade de visão 

próxima, oftalmómetros, equipamento para testar a 

visão, unidades de refracção, esquiascópios, discos 

de esquiascopia, equipamento de estereoscopia para 

instrumentos oftalmológicos, refractómetros, câmaras 

de fundo, tonómetros, mesas de instrumentos, lentes 

intraoculares, biómetros para lentes intraoculares, 

câmaras de retinografia, postos oftalmológicos, equi-
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pamento de diagnóstico oftalmológico, iluminadores 

oftalmológicos, lupas oftalmológicas, lâmpadas escle-

rais, queratómetro, colposcópios, coronógrafos, lentes 

intraoculares, seringas cirúrgicas para intervenções 

oculares, nomeadamente para injecção de substâncias 

viscoelásticas, recipientes e embalagens especiais para 

substâncias viscoelásticas para cirurgia intraocular, 

recipientes e embalagens especiais para seringas para 

intervenções cirúrgicas oculares para injecção de subs-

tâncias viscoelásticas, forópteros, dispositivos para a 

destruição de lentes cristalinas, partes dos artigos aci-

ma mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/144838

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/08

[730] 申請人 Requerente : Uni-Charm Corporation

 地址 Endereço : 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikoku-

chuo-shi, Ehime-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Recipientes para uso doméstico ou de 

cozinha; utensílios de cozinha; utensílios de cozinha 

não eléctricos; kits de cozinha portáteis para uso ao 

ar livre; serviços [pratos]; recipientes para alimentos; 

louça, excepto facas, garfos e colheres; recipientes com 

isolamento térmico para alimentos ou bebidas; reci-

pientes isolados termicamente para alimentos e bebi-

das; recipientes para beber; pentes e esponjas; escovas 

[com excepção de pincéis]; material para o fabrico de 

escovas; artigos de limpeza e utensílios de lavagem 

(sem serem eléctricos); vidro não trabalhado ou semi-

trabalhado [não para construção]; produtos à base de 

vidro (não para construção); porcelana; louça de bar-

ro; caixas para areia para animais; caixas de areia para 

animais; caixas de areia para animais de estimação; 

caixas higiénicas [bandejas] para animais de estima-

ção; gaiolas para animais domésticos; caixas higiénicas 

automáticas para animais de estimação; caixas para 

areia para animais; caixas higiénicas para gatos; caixas 

de areia sanitária (areia) para gatos; caixas para elimi-

nação de resíduos para animais de estimação; caixas 

de areia para animais de estimação; escovas; esponjas 

para preparação da maquilhagem; esponjas não em te-

cido descartáveis para a preparação de maquilhagem; 

esponjas eléctrica de maquilhagem; utensílios cosmé-

ticos; aparelhos de remoção de maquilhagem; esponjas 

de maquilhagem; aparelhos de desodorização para 

uso pessoal; luvas para uso doméstico; instrumentos 

de limpeza operados manualmente; panos para o pó 

[trapos]; escovas; panos para limpeza; espanadores de 

móveis; almofadas para limpeza; resíduos de algodão 

para limpeza; escovas de esfregar; varredores de ta-

petes; resíduos de lã para limpeza; escovas eléctricas 

[excepto peças de máquinas]; escovas para limpeza de 

tanques e recipientes; escovas para calçado; materiais 

de polimento [para abrilhantar] [excepto preparações, 

papel e pedra]; peles de camurça para limpeza; escovas 

para lavagens; pás; panos de polimento; espanadores; 

vassouras; esfregonas; aparelhos e máquinas de polir, 

para uso doméstico, não eléctricos; escovas de lavar 

louça; batedores de tapetes [instrumentos manuais]; 

palha-de-aço para limpeza; estopa para limpeza; pele 

de camurça para limpeza; aparelhos para limpar o pó 

não-eléctricos; luvas de polimento; espanadores de pe-

nas; cabos de vassoura; esfregões; escovas para vidro 

de candeeiros; aparelhos para encerar, não eléctricos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde e 

verde lima conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/144839

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/08

[730] 申請人 Requerente : Uni-Charm Corporation

 地址 Endereço : 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikoku-

chuo-shi, Ehime-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Alimentos para animais de estimação; 

aditivos para alimentos para animais (não para uso 

medicinal); alimentos para animais; biscoitos para 

cães; alimentos para animais de criação; recompensas 

comestíveis para animais de estimação; bebidas para 

animais de estimação; forragem para gado; forragem; 

forragem de fortalecimento para animais; produtos de 

mascar comestíveis para animais; bebidas para animais 

de estimação; algas não transformadas para consumo 
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humano ou animal; frutos e legumes frescos; grãos 

[cereais]; pólen [matéria-prima]; feijões não processa-

dos; bagaços de cana-de-açúcar em bruto; copra; malte 

para fabrico e destilação; bolbos; sementes; plantas e 

flores naturais; lúpulo; feijão de cacau em bruto; ovos 

para incubação; animais vivos; vermes (vivos); peixe 

e marisco (vivos); algas frescas; papel granulado com 

aroma para animais de estimação [leito para animais]; 

camas de palha; madeira em bruto; cascas de árvores 

em bruto; aparas de madeira para o fabrico de polpa 

de madeira; árvores de natal naturais [cortadas]; isca 

viva para pesca; flores naturais; bichos-da-seda; areia 

para gatos; areia para eliminação de resíduos de ani-

mais de estimação; produtos para camas de animais; 

papel granulado para animais de estimação (camas); 

areia aromática para caixas higiénicas de animais de 

estimação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde e 

verde lima conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/145599

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/25

[730] 申請人 Requerente : Parfums Christian Dior

 地址 Endereço : 33 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de perfume; produtos para 

maquilhagem; produtos cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/05/02，法國 França，編號

N.º 4450281

[210] 編號 N.º : N/145701

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/26

[730] 申請人 Requerente : Illumina, Inc.

 地址 Endereço : 5200 Illumina Way, San Diego, Cali-

fornia 92122, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Dispositivos médicos para pontos de 

atendimento; instrumentos de diagnóstico clínico e 

médico, nomeadamente, sequenciadores de ácidos 

nucleicos; aparelhos e instrumentos científicos, nome-

adamente, conjunto de scanners de ácidos nucleicos, 

dispositivos de imagem, analisadores de ácidos nuclei-

cos, dispositivos de preparações de amostras e biblio-

teca para uso medicinal e veterinário no domínio da 

sequenciação de ácidos nucleicos, genotipagem, diag-

nóstico médico, diagnóstico veterinário, diagnóstico 

clínico, investigação médica, investigação veterinária, 

diagnóstico, investigação clínica, desenvolvimento de 

fármacos, investigação relacionada com o desenvolvi-

mento de fármacos, investigação laboratorial médica, 

ciência e investigação veterinárias, ciências da vida, 

biologia, microbiologia, biotecnologia, agricultura, 

ciência forense, segurança alimentar, metagenómica e 

genética.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145756

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/29

[730] 申請人 Requerente : MERCADONA, S.A.

 地址 Endereço : Calle Valencia Nº. 5, Tavernes Blan-

ques, 46016, Valencia Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões não medicados; 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos não medica-

dos, loções capilares não medicadas; dentífricos não 

medicados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145757

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/29

[730] 申請人 Requerente : MERCADONA, S.A.
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 地址 Endereço : Calle Valencia Nº. 5, Tavernes Blan-

ques, 46016, Valencia Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões não medicados; 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos não medica-

dos, loções capilares não medicadas; dentífricos não 

medicados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145758

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/29

[730] 申請人 Requerente : MERCADONA, S.A.

 地址 Endereço : Calle Valencia Nº. 5, Tavernes Blan-

ques, 46016, Valencia Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões não medicados; 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos não medica-

dos, loções capilares não medicadas; dentífricos não 

medicados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145759

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/29

[730] 申請人 Requerente : MERCADONA, S.A.

 地址 Endereço : Calle Valencia Nº. 5, Tavernes Blan-

ques, 46016, Valencia Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extratos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e 

lacticínios; óleos e gorduras comestíveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145760

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/29

[730] 申請人 Requerente : MERCADONA, S.A.

 地址 Endereço : Calle Valencia Nº. 5, Tavernes Blan-

ques, 46016, Valencia Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos de agricultura, aquacultura, 

horticultura e silvicultura, em bruto e não processa-

dos; grãos e sementes em bruto ou não processados; 

frutos e legumes frescos, ervas frescas; plantas e flores 

naturais; bolbos, plântulas e sementes para plantação; 

animais vivos; alimentos e bebidas para animais; mal-

te.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145761

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/29

[730] 申請人 Requerente : MERCADONA, S.A.

 地址 Endereço : Calle Valencia Nº. 5, Tavernes Blan-

ques, 46016, Valencia Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão dos negócios co-

merciais; administração comercial; trabalhos de es-

critório; serviços de venda a retalho e por grosso em 

supermercados e hipermercados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145848

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/10/31

[730] 申請人 Requerente : GROW SOLUTIONS TECH, 

LLC

 地址 Endereço : 487 East 1750 North, Vineyard, Utah 

84059, 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Sementes para plantação, plantas fres-

cas, nomeadamente planatas frescas comestíveis.



4606 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2019 年 3 月 20 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/145976

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/05

[730] 申請人 Requerente : VIVEL

 地址 Endereço : Warehouse No 35; Al Qouz Industrial 

Area 3; Po Box 13121 Dubai, United Arab Emirates

 國籍 Nacionalidade : 阿拉伯聯合酋長國 Emirados Ára-

bes Unidos

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 巧克力，咖啡；茶；可可；糖；麵粉及穀類

製品；麵包，糕點和糖果；蜂蜜； 酵母；發酵粉；調味用香

料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/146161

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/08

[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

 地址 Endereço : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino, aparelhos para a gravação, transmissão, repro-

dução de som ou imagens; suportes de registo magné-

tico; discos acústicos; sacos e estojos para máquinas 

fotográficas ou câmaras de vídeo; discos compactos, 

DVDs e outros suportes de gravação digital; máquinas 

de calcular, equipamento para processamento de da-

dos, computadores e equipamento para computadores; 

almofadas para ratos; unidades de disco amovível, 

diários electrónicos, software de jogos, programas 

de computador gravados, programas de computador 

e telemóvel (software descarregável) e publicações 

electrónicas descarregáveis em linha ou a partir da 

Internet; artigos ópticos, óculos, óculos de sol, óculos 

protecção para desporto; armações de óculos; lentes 

de óculos, lentes de contacto; estojos para óculos ou 

lentes de contacto; binóculos; capas para computa-

dores portáteis; sacos concebidos para computadores 

portáteis; aparelhos fotográficos; bóias de sinalização, 

bóias de marcação; telefones, telefones móveis, tele-

fones inteligentes, tablets, PDAs e leitores de MP3; 

acessórios para telefones, telemóveis, telefones inte-

ligentes, tablets, PDAs e leitores de MP3, nomeada-

mente kits mãos livres para telefones, baterias, capas, 

estojos, contracapas, carregadores, correias de pulso 

ou correias para colocar no pescoço, auriculares; sacos 

e estojos para telemóveis e equipamento telefónico; 

telefones inteligentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146162

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/08

[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

 地址 Endereço : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Jóias e produtos de joalharia (incluindo 

bijuteria); pedras preciosas ou semipreciosas; pérolas; 

estojos de joalharia; anéis; brincos; botões de punho; 

pulseiras; amuletos; broches; correntes; colares; pen-

dentes; argolas de fantasia para chaves; alfinetes de 

gravata; medalhões; medalhas; artigos de joalharia 

para sacos; caixas para artigos de joalharia; troféus em 

metais preciosos; produtos de relojoaria e instrumen-

tos cronométricos; relógios; relógios de pulso, pulsei-

ras de relógio; relógios despertadores; cronómetros; 

relógios de parede; estojos ou estojos de apresentação 

para relógios; relógios de mesa ou parede (relógios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146163

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/08
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[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

 地址 Endereço : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitação de couro; baús e ma-

las de viagem; sacos de viagem, sacos de desporto; ma-

las de mão, mochilas; sacos de praia; mochilas escola-

res; sacolas; sacos para compras; baús de viagem; sacos 

de viagem para vestuário e calçado; pastas dobráveis 

para documentos; estojos para documentos; porta-mo-

edas; carteiras de bolso; porta-cartões (porta-notas); 

porta-moedas não em metais preciosos; estojos para 

chaves (artigos de couro); caixas de couro ou imitação 

de couro; conjuntos de viagem (artigos de couro); es-

tojos para artigos de toilette, não guarnecidos; bolsas 

de couro; pochetes (bolsas de noite); chapéus-de-sol; 

chapéus-de-chuva; vestuário para animais; sacos para 

transportar animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146164

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/08

[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

 地址 Endereço : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; camisolas; coletes; camisas; 

t-shirts; calças; jaquetas (vestuário); fatos; casacos; ga-

bardinas; sobretudos; parkas; saias; vestidos; calções; 

pijamas; roupões, camisas de dormir; chapéus; bonés 

(chapelaria); luvas (vestuário); gravatas; cintos (vestuá-

rio); cintos de couro (vestuário); lenços de cabeça e 

pescoço; lenços de bolso (vestuário); faixas para vestir; 

xailes; meias; peúgas; meias-calças; suspensórios para 

vestuário (suspensórios); estolas; roupa interior; linge-

rie; fatos de banho; calçado; chinelos; botas e botins.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146207

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/08

[730] 申請人 Requerente : Chapter 4 Corp.

 地址 Endereço : 62 King Street, New York, New York 

10014, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e produ-

tos feitos nestes materiais; sacos; chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/146309

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/09

[730] 申請人 Requerente : Barry Callebaut AG

 地址 Endereço : Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 

Zurich, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Cacau, pó de cacau, produtos à base de 

cacau, bebidas e aditivos para alimentos à base de ca-

cau ou consistindo principalmente de cacau; chocolate; 

bebidas à base de chocolate para máquinas automáti-

cas de bebidas; chocolate mole; gel comestível feito à 

base de chocolate; coberturas e enchidos de chocolate; 

molhos para sobremesas; maçapão; decorações para 

alimentos feitos à base de chocolate; decorações para 

alimentos feitos à base de açúcar; gelados; enchidos à 

base de chocolate; coberturas (chocolate); pastas de 

açúcar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146343

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/12

[730] 申請人 Requerente : TRATON AG

 地址 Endereço : Dachauer Str. 641, 80995 München, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por 

terra, por ar ou por água; veículos comerciais; veículos 

para utilização em terra; veículos eléctricos, veículos 

híbridos eléctricos, veículos híbridos plug-in, bem 

como componentes, peças sobresselentes e acessórios 

para os artigos atrás referidos; motores, acionamentos 

e seus componentes para veículos utilitários; autocar-

ros, furgões, autocarros, camiões; tractores, camiões 

de reboque, bem como componentes, peças sobres-

selentes e acessórios para os artigos atrás referidos; 

motores e motores eléctricos para veículos, bem como 

componentes, peças sobresselentes e acessórios para 

os artigos atrás referidos, em especial sistemas de 

alarme para veículos, atrelados, motores de arranque 

para veículos, transmissões e veios de transmissões, 

eixos motores, rodas dentadas de accionamento para 

veículos terrestres, apoios para os braços, suspensões, 

engrenagens de diferencial, tubos de escape, chumbos 

para a equilibragem de rodas de veículos, sistemas 

de travões, guarnições de travões, travões, calços de 

travão, calibres para travões, discos de travão, calços 

de travões, porta-bagagens de tejadilho, dispositivos 

antirroubo para veículos, motores diesel, motores eléc-

tricos, chassis para veículos, indicadores de direcção 

para veículos, mecanismos de movimentação, eixos de 

veículos, carroçarias para veículos, rodas para veícu-

los, molas, jantes e rodas completas, janelas, mecanis-

mos de abrir e fechar janelas, travões, reservatórios 

de líquidos, reservatórios para fluídos de limpa pára-

-brisas para veículos, reservatórios de combustível 

para veículos, aceleradores, porta-bagagens e redes 

para bagagens, caixas de velocidade, eixos para caixas 

de velocidade, correntes antiderrapantes, puxadores 

para portas, buzinas, cilindros e motores hidráulicos, 

componentes de travões hidráulicos, carroçarias de 

veículos, encostos de cabeça, para-lamas, grelhas de 

radiadores, tampões de radiadores, uniões, ligações 

de direcção, volantes, colunas de direcção para veícu-

los, correias de ventoinha para motores de veículos, 

bombas de ar, apoios de motores para veículos, cunhos 

para rodas de veículos, estofos, rodas, pneus, porta 

pneus sobresselentes, rolamentos, espelhos retroviso-

res, semirreboques para veículos automóveis, caixas de 

velocidades manuais, limpa para-brisas [escovas], tec-

tos de abrir, guarda-lamas, correntes para a neve, ca-

pas de protecção, equipamentos para direcção assisti-

da, cintos de segurança, dispositivos de retenção de se-

gurança, cadeiras de segurança para crianças, buzinas, 

assentos, porta-esquis, espelhos, motores de arranque, 

compartimentos de arrumação, compartimentos de ar-

mazenagem, guiadores, amortecedores, para-choques, 

barras de torção para motores de veículos, correias de 

transmissão, portas, painéis de guarnição para carro-

çarias de veículos, selectores de mudanças para caixas 

de velocidades com mudança de velocidade, sinais de 

mudança de direcção, barras para reboques, veículos 

pesados e suas peças; autocarros de passageiros com 

accionamento a diesel, a gás, a hidrogénio ou eléctrico 

e respetivas peças; motores, especificamente sistemas 

de tracção às quatro rodas para veículos terrestres; 

motores para veículos terrestres, em especial motores 

a gás/a diesel; chassis e engrenagens, incluindo para 

veículos todo-o-terreno; carroçarias e componentes 

de carroçarias para veículos automóveis; engrenagens 

para veículos terrestres, em especial engrenagens de 

veículos de lagarta; uniões e embraiagens para má-

quinas industriais, navios, veículos ferroviários; rodas 

dentadas, uniões, embraiagens, rolamentos de desli-

ze e conversores de binário para veículos terrestres, 

veículos náuticos e máquinas industriais; correias de 

transmissão; motores diesel turbo, em especial para 

locomotivas; hélices de navios.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/05/11，德國 Alemanha，編號

N.º 30 2018 011 913.8

[210] 編號 N.º : N/146578

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/15

[730] 申請人 Requerente : VT COSMETIC Inc.

 地址 Endereço : (Daechi-dong), 23, Samsung-ro 76gil, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de retalho apresentan-

do cosméticos; serviços de lojas a grosso apresentando 

cosméticos; centros comerciais abrangentes pela inter-

net; pesquisa de marketing nas áreas de cosméticos, 

perfumaria e produtos de beleza; serviços de marke-

ting pela internet; serviços de loja de retalho apresen-

tando sabão; serviços de venda a retalho apresentando 

cosméticos para animais; serviços de lojas de retalho 

apresentando utensílios de higiene; serviços de venda 

a retalho apresentando perfume; serviços de loja de 

retalho apresentando lenços de papel para remover 

maquilhagem; serviços de lojas de retalho apresentan-
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do gargarejo; serviços de lojas de retalho apresentando 

vestuário; serviços de lojas de retalho apresentando 

malas; serviços de lojas de retalho apresentando cal-

çado; serviços de loja de retalho apresentando óculos 

de sol; serviços de venda a retalho apresentando mesi-

nhas de toucador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146582

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/15

[730] 申請人 Requerente : Ultimate Fitness Group, LLC

 地址 Endereço : 6000 Broken Sound Parkway, Boca 

Raton, Florida 33487, 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 : Fornecimento de instalações para 

exercício físico e de fitness; serviços de clube de saúde, 

nomeadamente, fornecimento de instrução e equipa-

mento no domínio do exercício físico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/146651

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/16

[730] 申請人 Requerente : SoftBank Robotics Group Corp.

 地址 Endereço : 1-9-1 Higashi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de ro-

bôs, aparelhos e instrumentos para processamento de 

informação, computadores e software de computa-

dor; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos; 

engenharia robótica; concepção de máquinas, apa-

relhos, instrumentos [incluindo as respectivas peças] 

ou sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos 

e instrumentos; serviços de design; programação de 

computadores; assessoria tecnológica relacionada com 

computadores, automóveis e máquinas industriais; 

pesquisa sobre construção civil ou planeamento urba-

no; serviços de ensaio ou investigação no domínio da 

prevenção da poluição; serviços de ensaio ou pesquisa 

no domínio da electricidade; serviços de teste ou pes-

quisa no campo da engenharia civil; serviços de ensaio 

ou pesquisa relacionados com máquinas, aparelhos e 

instrumentos; aluguer de computadores; fornecimen-

to de programas de computador em redes de dados; 

programação de software operacional para aceder e 

usar uma rede de computação em nuvem; computação 

em nuvem; fornecimento de informações relacionadas 

com o fornecimento de programas de computador 

em redes de dados; concepção e desenvolvimento de 

máquinas, aparelhos e instrumentos; software como 

serviço [SaaS]; configuração e instalação de progra-

mas de computador e extensão e adição de funções 

dos mesmos; diagnóstico de falhas e inspecção de 

vírus em programas de computador; verificação de 

funcionamento de programas de computador; consul-

tadoria relacionada com verificação de funcionamento 

de programas de computador; detecção, eliminação e 

prevenção de infecção de vírus informático; resolução 

de problemas de computadores, softs de aplicação e 

problemas de software de computador [suporte técni-

co]; elaboração de manuais de utilização referentes à 

operação de computadores ou programas de computa-

dor; serviços de consultadoria tecnológica no domínio 

do método de operação para hardware, software e 

periféricos de computadores através de um serviço de 

assistência; serviços de testes, investigações, análises, 

pesquisas, ou desenvolvimentos científicos e consulta-

doria e informação relacionados com isso.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/11/01，日本 Japão，編號

N.º 2018-136155

[210] 編號 N.º : N/146721

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/11/19

[730] 申請人 Requerente : dm-drogerie markt GmbH + Co. 

KG

 地址 Endereço : Carl-Metz-Straβe 1, 76185 Karlsruhe, 

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 : Preparações farmacêuticas e veteriná-

rias, preparações higiénicas para uso médico; suple-
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mentos alimentares para uso médico, alimentos para 

bebés; suplementos alimentares para humanos; suple-

mentos alimentares para animais; emplastros, material 

para pensos; matérias para chumbar os dentes e para 

impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

analgésicos; anestésicos; antibióticos; anti-sépticos; al-

godão anti-séptico; supressores de apetite para uso mé-

dico; medicamentos para a medicina humana; medica-

mentos para uso veterinário; medicamentos para uso 

dentário; preparações cáusticas para uso farmacêutico; 

lápis cáusticos; preparações para lavar os olhos; ace-

tatos para uso farmacêutico; fraldas-calça para bebés; 

fraldas para bebés; sais de banho para uso medicinal; 

preparações de banho com fins medicinais; prepara-

ções terapêuticas para o banho; fibras dietéticas; liga-

duras para pensos; sedativos [calmantes]; preparações 

biológicas para uso medicinal; preparações biológicas 

para uso veterinário; depurativos; confeitaria medica-

mentosa; pílulas de bronzeamento; produtos químico-

-farmacêuticos; contraceptivos químicos; preparações 

químicas para uso medicinal; preparações químicas 

para uso farmacêutico; preparações químicas para uso 

veterinário; tecidos para uso cirúrgico; implantes ci-

rúrgicos compostos por tecidos vivos; toalhas higiéni-

cas; desodorizantes, sem ser para pessoas ou animais; 

desodorizantes para vestuário e têxteis; desinfetantes 

para uso higiénico; detergentes para uso medicinal; 

bebidas dietéticas para uso medicinal; produtos dieté-

ticos para uso medicinal; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; preparações albuminosas para uso medici-

nal; preparações enzimáticas para uso medicinal; pre-

parações enzimáticas para uso veterinário; fermentos 

para uso farmacêutico; gorduras para uso medicinal; 

gorduras para uso veterinário; papel apanha-moscas; 

lápis hemostáticos; adesivos para próteses dentárias; 

preparações anti-hemorroidas; preparações para a des-

truição de fungos de podridão seca; esparadrapo; re-

médios contra a transpiração; hormonas para uso me-

dicinal; preparações para tratamento de calos dos pés; 

repelentes para cães; loções para cães; preparações 

para a lavagem dos cães [insecticidas]; vacinas; cuecas 

higiénicas para incontinentes; insecticidas; insectí-

fugos [repelentes de insectos]; lubrificantes sexuais; 

sprays refrigerantes para uso médico; gomas de mascar 

para uso medicinal; germicidas; compressas; lápis para 

cefaleias; tisanas para fins medicinais; soluções para 

lentes de contacto; preparações para purificar ambien-

tes; poções medicinais; ervas medicinais; preparações 

medicinais para o crescimento do cabelo; chá medici-

nal; água do mar para banhos medicinais; gordura para 

mungir [ordenhar]; preparações para o tratamento da 

cefaleias; suplementos alimentares minerais; águas 

minerais para uso medicinal; sais de águas minerais; 

preparações para o tratamento de queimaduras; pre-

parações para os calos; preparações desodorizantes 

para o ambiente; preparações para facilitar a dentição; 

preparações de lavagem vaginal para fins medicinais; 

preparações para reduzir a atividade sexual; toalhas 

higiénicas; cuecas higiénicas para a menstruação; la-

mas para banhos; lamas medicinais; preparações anti-

-traças; papel anti-traça; preparações de higiene bocal 

para uso medicinal; suplementos dietéticos; nervinos; 

óleos para uso medicinal; colares antiparasitários para 

animais; preparações anti-parasitárias; parasiticidas; 

preparações farmacêuticas; preparações farmacêuticas 

para o cuidado da pele; preparações para a esteriliza-

ção; varas fumantes; preparações de fumigação para 

uso medicinal; preparações para a limpeza de lentes 

de contacto; caixas de medicamentos portáteis; un-

guentos para uso farmacêutico; sais para banhos de 

águas minerais; soníferos [soporíferos]; medicamentos 

seroterápicos; forro de cuecas [produtos higiénicos]; 

unguentos contra as queimaduras do sol; preparações 

farmacêuticas para tratamento de queimaduras sola-

res; discos [almofadas] de amamentação; cigarros sem 

tabaco para uso medicinal; tampões higiénicos para a 

menstruação; lenços impregnados de loções farmacêu-

ticas; preparações para a destruição de vermes; herbi-

cidas; banhos vaginais para fins medicinais; caixas de 

primeiros socorros; tecidos para pensos cirúrgicos; al-

godão hidrófilo; digestivos para uso farmacêutico; pre-

parações veterinárias; preparações de vitaminas; lápis 

anti-verruga; algodão em rama para uso medicinal; 

fraldas para animais de estimação; fraldas higiénicas 

para incontinentes; açúcar para uso medicinal; sabão 

desinfectante; sabão medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/147436

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Radiodifusão e transmissão de música, 

áudio, vídeo e conteúdos multimédia em streaming 

através da rádio, televisão, internet, e satélite para uso 

comercial.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/01，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75140

[210] 編號 N.º : N/147437

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Produção de música programada e 

exibição de vídeos para assinantes (subscribers); ser-

viços de gravação e produção de áudio e vídeo para 

terceiros; serviços de música, nomeadamente provisão 

de música especial de fundo para estabelecimentos de 

vendas a retalho, áreas públicas, e estabelecimentos 

comerciais; provisão de música programada pela rádio, 

internet, e satélite através de redes de telecomunica-

ção, redes informáticas, da internet, satélite, rádio, e 

redes de comunicação sem fios; serviços de entreteni-

mento musical, de rádio, televisão e de vídeo, nomea-

damente , serviços personalizados de arranjo e edição 

de música, áudio e programas de vídeo; serviços perso-

nalizados de programação de música.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/01，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75140

[210] 編號 N.º : N/147452

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : NV Biscuits Delacre SA

 地址 Endereço : Avenue Emile Van Becelaere 2, 1170 

Watermael-Boitstort, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；曲奇；蛋糕；糕點；糖果；巧克力和

巧克力製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147453

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : NV Biscuits Delacre SA

 地址 Endereço : Avenue Emile Van Becelaere 2, 1170 

Watermael-Boitstort, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；曲奇；蛋糕；糕點；糖果；巧克力和

巧克力製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147480

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuti-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/07，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 88/184,903

[210] 編號 N.º : N/147604

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/07

[730] 申請人 Requerente : ABSOLUTE HOT NEW YORK 

CORP.

 地址 Endereço : 19 Harbor Park Dr, Port Washington, 

NY 11050 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : 化妝用品；假睫毛；浸化妝品清潔的薄

紙；面膜；化妝品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147695

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

[730] 申請人 Requerente : Nicoventures Holdings Limited

 地址 Endereço : Globe House, 1 Water Street, London, 

WC2R 3LA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros electrónicos; cartuchos para 

cigarros electrónicos; líquidos para cigarros electróni-

cos; cigarros contendo substitutos de tabaco; substitu-

tos de tabaco; cigarros; tabaco; produtos derivados de 

tabaco; estojos para cigarros; caixas para cigarros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/27，英國 Reino Unido，編

號N.º UK00003320876

[210] 編號 N.º : N/147728

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/11

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou de cozinha; utensílios de cozinha e utensí-

lios de mesa, excepto garfos, facas e colheres; pentes e 

esponjas; escovas, com excepção de pincéis; materiais 

para fazer escovas; artigos para fins de limpeza; vidro 

em bruto ou semitrabalhado, excepto vidro para cons-

trução; vidraria, porcelana e faiança; escovas; utensí-

lios cosméticos e de toilette; aplicadores cosméticos; 

pincéis cosméticos; pincéis de maquilhagem; escovas 

de unhas; borlas para pó-de-arroz; esponjas cosméticas 

e de toilette; esponjas para sombras de olhos; suportes 

para delineadores de olhos ou para delineadores de 

lábios; distribuidores de sabão; caixas para pó compac-

to; caixa para pó compacto de uso cosmético (não em 

metais preciosos); estojos para cremes cosméticos; es-

tojos de toucador (guarnecidos); sacos para cosméticos 

(guarnecidos); estojos para cosméticos (guarnecidos, 

não em metais preciosos); sacos multiusos para cosmé-

ticos (guarnecidos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147819

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : De Beers Intangibles Limited

 地址 Endereço : 20 Carlton House Terrace, London 

SW1Y 5AN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas; distin-

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/21，英國 Reino Unido，編

號N.º UK00003355186

[210] 編號 N.º : N/147820

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/12

[730] 申請人 Requerente : De Beers Intangibles Limited

 地址 Endereço : 20 Carlton House Terrace, London 

SW1Y 5AN, 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 vendas a retalho e por gros-

so relacionadas com venda de metais preciosos e suas 

ligas, distintivos em metal precioso, lingotes de metais 

preciosos, caixas em metais preciosos, ornamentos 

em metais preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, 

pedras preciosas e semi-preciosas, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos incluindo relógios, relógios 

de bolso e relógios de parede e mesa; serviços de pu-

blicidade e comercialização tudo no sector de metais 

preciosos e suas ligas, distintivos em metal precioso, 

lingotes de metais preciosos, caixas em metais precio-
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sos, ornamentos em metais preciosos, artigos de joa-

lharias e bijuterias, pedras preciosas e semi-preciosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

relógios, relógios de bolso e relógios de parede e mesa.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/11/21，英國 Reino Unido，編

號N.º UK00003355186

[210] 編號 N.º : N/147838

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : GATE GOURMET SWITZER-

LAND GMBH

 地址 Endereço : Sagereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; serviços de aloja-

mento para hóspedes; serviços de catering, restauran-

te, restaurante self-service, bar, snack-bar, cantina e 

cafeteria e serviços de estabelecimentos de venda de 

alimentos e bebidas; serviços de catering, restauran-

te, restaurante self-service, bar, snack-bar, cantina 

e cafeteria e serviços de estabelecimentos de venda 

de alimentos e bebidas em aeroportos; serviços de 

fornecimento de alimentos e bebidas a hóspedes em 

restaurantes, restaurantes self-service, cantinas, cafés, 

aeroportos e em aeronaves, autocarros, comboios e 

navios; catering em aeronaves, autocarros, comboios 

e navios; catering em feiras comerciais; fornecimento 

de alimentos e bebidas a hóspedes de companhias 

aéreas; serviços de entrega ao domicílio de alimentos, 

bebidas e refeições; conceção, criação e preparação 

de alimentos, bebidas e refeições para catering, para 

catering em aeronaves, autocarros, comboios e navios, 

para catering em feiras comerciais e para entrega ao 

domicílio; criação e preparação de alimentos, bebidas 

e refeições para consumo em aeroportos, aeronaves, 

autocarros, comboios e navios e destinados a compa-

nhias aéreas; prestação de serviços de salas de espera 

que incluem o fornecimento de alimentos e bebidas, 

bem como a disponibilização de instalações de repou-

so para os passageiros em aeroportos; fornecimento de 

salas de conferências e serviços de alojamento tempo-

rário em aeroportos; aluguer de cadeiras, mesas, toa-

lhas de mesa, roupa de mesa, copos, vidraria, talheres, 

artigos em porcelana, faiança vidrada, loiça de barro, 

aparelhos domésticos (restauração), equipamento de 

cozinha, recipientes para alimentos, pratos, disposi-

tivos elétricos para uso doméstico (restauração) e na 

cozinha e fogões de cozinha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147844

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/13

[730] 申請人 Requerente : GATE GOURMET SWITZER-

LAND GMBH

 地址 Endereço : Sagereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; serviços de aloja-

mento para hóspedes; serviços de catering, restauran-

te, restaurante self-service, bar, snack-bar, cantina e 

cafeteria e serviços de estabelecimentos de venda de 

alimentos e bebidas; serviços de catering, restauran-

te, restaurante self-service, bar, snack-bar, cantina 

e cafeteria e serviços de estabelecimentos de venda 

de alimentos e bebidas em aeroportos; serviços de 

fornecimento de alimentos e bebidas a hóspedes em 

restaurantes, restaurantes self-service, cantinas, cafés, 

aeroportos e em aeronaves, autocarros, comboios e 

navios; catering em aeronaves, autocarros, comboios 

e navios; catering em feiras comerciais; fornecimento 

de alimentos e bebidas a hóspedes de companhias 

aéreas; serviços de entrega ao domicílio de alimentos, 

bebidas e refeições; conceção, criação e preparação 

de alimentos, bebidas e refeições para catering, para 

catering em aeronaves, autocarros, comboios e navios, 

para catering em feiras comerciais e para entrega ao 

domicílio; criação e preparação de alimentos, bebidas 

e refeições para consumo em aeroportos, aeronaves, 

autocarros, comboios e navios e destinados a compa-

nhias aéreas; prestação de serviços de salas de espera 

que incluem o fornecimento de alimentos e bebidas, 

bem como a disponibilização de instalações de repou-

so para os passageiros em aeroportos; fornecimento de 

salas de conferências e serviços de alojamento tempo-

rário em aeroportos; aluguer de cadeiras, mesas, toa-

lhas de mesa, roupa de mesa, copos, vidraria, talheres, 
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artigos em porcelana, faiança vidrada, loiça de barro, 

aparelhos domésticos (restauração), equipamento de 

cozinha, recipientes para alimentos, pratos, disposi-

tivos elétricos para uso doméstico (restauração) e na 

cozinha e fogões de cozinha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147886

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 如皋市薇伊爾服飾店

 地址 Endereço : 中國江蘇省如皋市如城街道文昌路8號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 記時器（時間記錄裝置）；防護面罩；安

全頭盔；體育用保護頭盔；體育用護目鏡；眼鏡片；眼鏡；

眼鏡盒；太陽鏡；擦眼鏡布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147913

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 視聖營養食品公司

 SIGHTSAGE FOODS AND NUTRITION INC.

 地址 Endereço : 加拿大，不列顛哥倫比亞省，溫哥華市，

喜士定西街837號612室，郵編V6C 1C8

 Suite 612, 837 West Hastings Street, Vancouver, V6c 

1C8, British Columbia, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 供一般身心健康之營養補充品；供一般

身心健康之植物營養補充品；維他命；維他命製劑；礦物

質營養補充品；醫療用草本植物萃取液；醫療用草本植物

之清涼飲料；醫療用草藥茶；藥品；藥劑；醫療用衛生製

劑；醫療用食療食品；醫療用食療品；人用膳食補充品；

絆創膏；傷口敷藥用材料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147915

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 視聖營養食品公司

 SIGHTSAGE FOODS AND NUTRITION INC.

 地址 Endereço : 加拿大，不列顛哥倫比亞省，溫哥華市，

喜士定西街837號612室，郵編V6C 1C8

 Suite 612, 837 West Hastings Street, Vancouver, V6c 

1C8, British Columbia, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 眼部按摩器；眼部用按摩器具；外科用器

具；外科用儀器；醫療用器具；醫療用儀器；義眼；殘疾人

用之治療和輔助器具；按摩器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147917

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 視聖營養食品公司

 SIGHTSAGE FOODS AND NUTRITION INC.

 地址 Endereço : 加拿大，不列顛哥倫比亞省，溫哥華市，

喜士定西街837號612室，郵編V6C 1C8

 Suite 612, 837 West Hastings Street, Vancouver, V6c 

1C8, British Columbia, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 清涼飲料；包裝飲用水；礦泉水和汽水及

其他不含酒精的飲料；水果飲料和果汁；製飲料用糖漿製

劑及其他配料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147918

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 視聖營養食品公司

 SIGHTSAGE FOODS AND NUTRITION INC.

 地址 Endereço : 加拿大，不列顛哥倫比亞省，溫哥華市，

喜士定西街837號612室，郵編V6C 1C8

 Suite 612, 837 West Hastings Street, Vancouver, V6c 

1C8, British Columbia, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 有關營養補充品、植物營養補充品、維他

命、礦物質營養補充品、眼鏡及眼鏡組件、電氣設備和食

品及飲料之線上商店服務；有關營養補充品、植物營養補
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充品、維他命、礦物質營養補充品、眼鏡及眼鏡組件、電

氣設備和食品及飲料之零售店服務；廣告；企業管理；企

業經營。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147919

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 視聖營養食品公司

 SIGHTSAGE FOODS AND NUTRITION INC.

 地址 Endereço : 加拿大，不列顛哥倫比亞省，溫哥華市，

喜士定西街837號612室，郵編V6C 1C8

 Suite 612, 837 West Hastings Street, Vancouver, V6C 

1C8, British Columbia, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；咖啡廳；備辦餐飲；食品製造；提

供餐飲服務；臨時住宿。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147920

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/14

[730] 申請人 Requerente : 視聖營養食品公司

 SIGHTSAGE FOODS AND NUTRITION INC.

 地址 Endereço : 加拿大，不列顛哥倫比亞省，溫哥華市，

喜士定西街837號612室，郵編V6C 1C8

 Suite 612, 837 West Hastings Street, Vancouver, V6c 

1C8, British Columbia, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 診所服務；醫療；人體衛生及美容；農業

及園藝服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147960

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/17

[730] 申請人 Requerente : 福灣莊園巧克力有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣屏東縣東港鎮大鵬里大鵬路

100號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[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；進出口代理；在網上推銷（替他人）；在線零售服務；

推銷（替他人）；食品之零售和批發；零售及批發飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/147961

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/17

[730] 申請人 Requerente : 福灣莊園巧克力有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣屏東縣東港鎮大鵬里大鵬路

100號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 巧克力；巧克力抹醬；巧克力慕斯醬；可

可；糖果；甜食；蛋糕用巧克力裝飾物；蛋糕用糖果裝飾

物；聖誕樹裝飾用糖果；含堅果的巧克力抹醬；裹巧克

力的堅果；可可飲料；咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；

巧克力飲料；牛奶可可；麵包；蛋糕；餅乾；可可粉；霜淇

淋；咖啡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148005

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/18

[730] 申請人 Requerente : Facebook, Inc.

 地址 Endereço : 1601 Willow Road Menlo Park Cali-

fornia 94025 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Recipientes com isolamento térmico 

para alimentos e bebidas; refrigeradores de plástico 

portáteis (não eléctricos); refrigeradores de metal por-

táteis (não eléctricos); bases para copos sem ser em pa-

pel e não sendo roupa de mesa; abridores de garrafas; 

jarros; baldes de plástico; copos de plástico; bandejas 

para servir sem ser em metais preciosos; suportes para 

garrafas; canecas; copos; suportes para bebidas em 

espuma; jarras de armazenamento; artigos de oferta 

em vidro e porcelana; figurinhas feitas de vidro, por-

celana, cerâmica, barro e porcelana fina; vidraria para 

bebidas; garrafas para água vendidas vazias.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148015

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/18

[730] 申請人 Requerente : Master Empire Limited

 地址 Endereço : Room 1206, Elite Industrial Centre, 

883 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Talharim de Ramen [prato Japonês à 

base de massas com ovos]; preparações à base de ce-

reais; temperos; especiarias; temperos para ramen; es-

peciarias para ramen; café, chá, cacao e café artificial; 

arroz; tapioca e sagú; farinha e preparações feitas de 

cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comes-

tíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; 

sal; mostarda; vinagre, molhos [condimentos]; gelo; 

produtos de padaria para alimentação; recheios de 

chocolate para produtos de padaria; biscoitos; bolos; 

sanduíches; bolachas; tartes; tartes [empadas]; bebi-

das à base de chocolate; bebidas à base de chocolate 

com leite; pó para bolos [pastelaria]; decorações co-

mestíveis para bolos; aromatizantes para bolos; doces 

e bombons; produtos de cacau; gelados; gelados de 

água; sorvetes [gelados]; sobremesas de sumo de fruta 

congelado ou água; aromatizada e açúcar; produtos de 

confeitaria congelados; bolos congelados; sobremesas 

congeladas; iogurtes congelados; pudim; chocolates; 

bebidas à base de cacau; bebidas de café; aromatizan-

tes de café; misturas e preparações para uso como su-

cedâneos do café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148016

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/18

[730] 申請人 Requerente : Master Empire Limited

 地址 Endereço : Room 1206, Elite Industrial Centre, 

883 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comida 

e bebida; alojamento temporário; serviços de catering 

e restauração; serviços de restaurante com comida e 

bebida; preparação de comida e bebida; preparação 

e fornecimento de refeições, comida e bebidas para 

consumo em restaurantes para levar e entrega ao do-

micílio; serviços de consultadoria relacionados com 

serviços de alimentação, bebidas, catering, restauração 

e cafetaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148017

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/18

[730] 申請人 Requerente : Master Empire Limited

 地址 Endereço : Room 1206, Elite Industrial Centre, 

883 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Talharim de Ramen [prato Japonês à 

base de massas com ovos]; preparações à base de ce-

reais; temperos; especiarias; temperos para ramen; es-

peciarias para ramen; café, chá, cacao e café artificial; 

arroz; tapioca e sagú; farinha e preparações feitas de 

cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comes-

tíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; 

sal; mostarda; vinagre, molhos [condimentos]; gelo; 

produtos de padaria para alimentação; recheios de 

chocolate para produtos de padaria; biscoitos; bolos; 

sanduíches; bolachas; tartes; tartes [empadas]; bebi-

das à base de chocolate; bebidas à base de chocolate 

com leite; pó para bolos [pastelaria]; decorações co-

mestíveis para bolos; aromatizantes para bolos; doces 

e bombons; produtos de cacau; gelados; gelados de 

água; sorvetes [gelados]; sobremesas de sumo de fruta 

congelado ou água; aromatizada e açúcar; produtos de 

confeitaria congelados; bolos congelados; sobremesas 

congeladas; iogurtes congelados; pudim; chocolates; 

bebidas à base de cacau; bebidas de café; aromatizan-

tes de café; misturas e preparações para uso como su-

cedâneos do café.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148018

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/18

[730] 申請人 Requerente : Master Empire Limited

 地址 Endereço : Room 1206, Elite Industrial Centre, 

883 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comida 

e bebida; alojamento temporário; serviços de catering 

e restauração; serviços de restaurante com comida e 

bebida; preparação de comida e bebida; preparação 

e fornecimento de refeições, comida e bebidas para 

consumo em restaurantes para levar e entrega ao do-

micílio; serviços de consultadoria relacionados com 

serviços de alimentação, bebidas, catering, restauração 

e cafetaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148080

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/18

[730] 申請人 Requerente : LAUGA SA

 地址 Endereço : Place De La Gare 10, Lausanne, Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de hygiene para fins de toile-

te; preparados para branqueamento e outras substân-

cias para uso de lavandaria; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabões não-medicinais; 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos não-medici-

nais, loções para cabelo não-medicinais; dentífricos 

não-medicinais; pasta de dentes, elixir para lavagem da 

boa; perfumes; água de toilete; eau-de-toilette; água-

-de Colónia; água perfumada; óleos para bebés, sem 

ser para fins medicinais; pó de talco para bebés (artigos 

de higiene); emulsões, géis e loções para cuidados da 

pele; banho de espuma para bebé; leite corporal para 

bebé; potpourris (fragrâncias); incenso; preparados 

de lavagem vaginal para fins de hygiene pessoal e de 

desodorizante (artigos de higiene pessoal); tecidos de 

limpeza impregnados com loções cosméticas; toalhetes 

impregnados com produtos de limpeza da pele; loções 

cosméticos para cuidados da pele; desodorizantes para 

uso pessoal; antiperspirantes (artigos de toilete); spray 

para cabelo; preparados para cabelo; preparados para 

ondulação de cabelo; condicionador; champôs; cham-

pôs secos; gel para penteados; máscara para cabelo; 

produtos para remover cor do cabelo; spray de cabelo; 

máscaras de beleza; leite de limpeza para fins sanitá-

rios; corantes cosméticos; sais de banho, sem ser para 

fins medicinais; sabões líquidos; gel de duche; creme 

para duche; preparados cosméticos para banhos; gel 

de banho; preparados de sais de banho; preparados 

cosméticos para fins de emagrecimento; preparados 

depilatórios; cremes cosméticos; óleos para fins cos-

méticos; cremes para rosto; leite hidrantante; loções 

hidrantantes; produtos de anti-envelhecimento para 

cuidados da pele; preparados para branqueamento 

da pele; cremes para branqueamento da pele; cremes 

e loções para bronzeamento; preparados cosméticos 

para bronzeamento; preparados auto-bronzeadores 

(cosméticos); géis de massagem sem serem para fins 

medicinais; preparados para fazer a barba; loções para 

após-barbear; leite de amêndoa para fins cosméticos; 

estojos de cosméticos; batons; maquilhagem; rímel 

para pestanas; preparados para remoção de maquilha-

gem; creme e gel para mãos e pés; loções para corpo; 

leite hidratante para corpo; spray para corpo; prepara-

dos de lavagem vaginal para fins de higiene pessoal e 

desodorizante (artigos de higiene pessoal); esfoliantes 

para corpo; esfoliantes para rosto; verniz para unhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148127

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/19

[730] 申請人 Requerente : 美刻繪兒化妝品有限公司

 MAKEHEAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 韓國首爾特別市江西區空港大路516，5

層(登村洞，Mediheal社屋)

 (Deungchon-Dong, Mediheal Company Bldg.) 5Th Fl., 

516 Gonghangdae-Ro, Gangseo-Gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Cosméticos; maquilhagem; prepa-

rados cosméticos para cuidados da pele; preparados 

cosméticos para cuidados da boca e de dentes; rímel; 

pó cosmético para rosto; embalagem de máscara para 

fins cosméticos; pestanas postiças; loções para cabelo; 

perfume; preparados para remoção de maquilhagem; 

preparados para toilete; polimento para unhas; com-

pactos contendo maquilhagem; sabões cosméticos; 

algodão em rama e cotonetes para fins cosméticos; ba-

tons; glosses para lábios; máscara facial em gel sendo 

um tipo de mascaras cosméticas; champôs.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304699207

[210] 編號 N.º : N/148128

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/19

[730] 申請人 Requerente : 美刻繪兒化妝品有限公司

 MAKEHEAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 韓國首爾特別市江西區空港大路516，5

層(登村洞，Mediheal社屋)

 (Deungchon-Dong, Mediheal Company Bldg.) 5Th Fl., 

516 Gonghangdae-Ro, Gangseo-Gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas de sobrancelhas; aplicadores 

de maquilhagem de olhos; escovas de cabelo; borlas 

para pó-de-arroz; estojos de pó; compactos de pó; es-

covas de toilete; esponjas de toilete; borla para prepa-

rar maquilhagem; escova para preparar maquilhagem; 

aparelhos para remover maquilhagem; utensílios cos-

méticos; estojos de maquilhagem equipados; tampas 

de vidro ou de porcelana para embalagem; garrafas de 

plastic; garrafas para cosméticos; pentes elétricos; es-

covas para cabelo; fios de fibra de vidro, sem ser para 

uso têxtil; escovas para cabelo eléctricos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º HK304699207

[210] 編號 N.º : N/148129

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/19

[730] 申請人 Requerente : 美刻繪兒化妝品有限公司

 MAKEHEAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 韓國首爾特別市江西區空港大路516，5

層(登村洞，Mediheal社屋)

 (Deungchon-Dong, Mediheal Company Bldg.) 5Th Fl., 

516 Gonghangdae-Ro, Gangseo-Gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas a retalho para cosmé-

ticos; serviços de lojas a grosso para cosméticos; servi-

ços de agências de vendas para cosméticos; serviços de 

lojas a retalho para preparados de banho e de duche; 

serviços de lojas a retalho para cosméticos funcionais; 

serviços de lojas a retalho para utensílios de cosmé-

ticos; serviços de lojas a retalho para maquilhagem; 

serviços de lojas a retalho para cosméticos para cui-

dados do corpo e de beleza; serviços de lojas a retalho 

para perfume; serviços de lojas a retalho para pesta-

nas postiças; serviços de lojas a retalho para champô; 

serviços de lojas a retalho para preparados cosméticos 

para protecção do sol; serviços de lojas a retalho para 

embalagem de máscara para fins cosméticos; serviços 

de lojas a retalho para preparados de depilação e de 

esfoliação; serviços de lojas a retalho para polimento 

de unhas; serviços de lojas a retalho para fixadores de 

cabelo (preparados para penteados); serviços de lojas 

a retalho para estojos de cosméticos; serviços de lojas 

a retalho para preparados para remover maquilhagem; 

serviços intermediários relacionados com encomendas 

de venda por correio de comunicação eléctrica; cen-

tros comerciais polivalentes através de internet.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304699207

[210] 編號 N.º : N/148130

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/19

[730] 申請人 Requerente : 美刻繪兒化妝品有限公司

 MAKEHEAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 韓國首爾特別市江西區空港大路516，5

層(登村洞，Mediheal社屋)

 (Deungchon-Dong, Mediheal Company Bldg.) 5Th Fl., 

516 Gonghangdae-Ro, Gangseo-Gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Cosméticos; maquilhagem; prepa-

rados cosméticos para cuidados da pele; preparados 

cosméticos para cuidados da boca e de dentes; rímel; 

pó cosmético para rosto; embalagem de máscara para 

fins cosméticos; pestanas postiças; loções para cabelo; 

perfume; preparados para remoção de maquilhagem; 

preparados para toilete; polimento para unhas; com-

pactos contendo maquilhagem; sabões cosméticos; 

algodão em rama e cotonetes para fins cosméticos; ba-

tons; glosses para lábios; máscara facial em gel sendo 

um tipo de máscaras cosméticas; champôs.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/12，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 304699199

[210] 編號 N.º : N/148205

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/21

[730] 申請人 Requerente : KOBAYASHI PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; produtos para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfu-

maria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os 

cabelos; dentífricos; telas abrasivas para limpeza de 

acessórios de prata; telas abrasivas; papel abrasivo 

[lixa]; areia abrasiva; emplastros para a acne para fins 

cosméticos; adesivos para a fixação de pestanas posti-

ças; adesivos para a fixação de cabelo postiço; adesivos 

para uso cosmético; preparações para perfumar o am-

biente; anti-transpirantes [artigos de higiene pessoal]; 

preparações anti-estáticas para uso doméstico; pedra-

-pomes artificial; desodorizantes para o corpo; purifi-

cadores do hálito; preparações para refrescar o hálito; 

sprays para refrescar o hálito; tiras para refrescar o 

hálito; preparações para limpar e polir óculos, espe-

lhos, vidros de relógios, ecrãs de monitores de televi-

sores, telemóveis, microondas, fornos e computadores; 

produtos de limpeza e polimento; fluidos de limpeza 

para óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

nitores de televisores, telemóveis, microondas, fornos 

e computadores; fluidos de limpeza para uso pessoal; 

cremes cosméticos; preparações cosméticas para os 

cuidados da pele; preparações cosméticas; produtos 

de higiene pessoal; cosméticos para acne; cosméticos 

para limpeza da pele; cotonetes de algodão para uso 

cosmético; algodão para uso cosmético; preparações 

desengordurantes para uso doméstico; desodorizantes 

para animais; desodorizantes para humanos; desodo-

rizantes; desodorizantes para almofadas anti-transpi-

rantes para as axilas; desodorizantes para almofadas 

absorventes do suor para as axilas; preparações deter-

gentes e perfumadas para óculos, espelhos, vidros de 

relógios, ecrãs de monitores de televisores, telemóveis, 

microondas, fornos e computadores; preparações 

aromáticas; detergentes; toalhetes descartáveis im-

pregnados com produtos químicos ou compostos para 

uso doméstico; amaciadores de tecidos para uso em 

lavandaria; produtos para lavar o rosto; pestanas pos-

tiças; unhas postiças; fragrâncias não para uso pessoal; 

fragrâncias; preparações desodorizantes para animais; 

tela abrasiva; papel de lixa; produtos para os cuida-

dos dos cabelos; sprays para o cabelo; incenso; lixívia 

para lavandaria; detergentes líquidos para a limpeza 

de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

nitores de televisores, telemóveis, microondas, fornos 

e computadores; loções para uso cosmético; produtos 

hidratantes; colutórios, não para uso medicinal; papel 

para polimento das unhas; loções para o controlo do 

óleo da pele; almofadas impregnadas com preparações 

desodorizantes; preparações para remover tintas; tela 

para polir; papel para polir; preparações de polimen-

to; preparações para limpeza de dentaduras; produtos 

ambientadores para perfumar espaços; preparações 

de remoção de ferrugem; produtos perfumados para 

refrescar sem ser para uso pessoal; champôs para lim-

peza de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de 

monitores de televisores, telemóveis e computadores; 

emolientes da pele; produtos esfoliantes para a pele; 

produtos para branquear a pele; soluções para limpeza 

de telefones inteligentes; benzina para remoção de nó-

doas; preparações para remoção de nódoas contendo 

benzina; preparações de protecção solar; lenços e toa-

lhetes impregnados com produtos para limpeza; água 

de toilette; pós para os dentes; pastas para os dentes; 

toalhetes para limpeza de óculos impregnados com so-

luções de limpeza para lentes; agentes de limpeza para 

uso doméstico; lenços e toalhetes humedecidos para 

fins de anti-embaciamento; lenços e toalhetes impreg-
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nados com preparações anti-embaciamento para fins 

de limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148215

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/21

[730] 申請人 Requerente : KOBAYASHI PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

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

mofadas anti-suor (partes de vestuário); babushkas 

(lenços de cabeça); balaclavas; bandanas; bonés; panos 

de resfriamento evaporativo para uso como bandanas, 

cachecóis, babushkas (lenços de cabeça), lenços e xa-

les (vestuário); vestuário de arrefecimento evaporati-

vo; calçado, incluindo calçado e botas para desporto; 

polainas; luvas; agasalhos para as mãos; faixas para a 

cabeça; palmilhas; lenços; mitenes; lenços de cabeça e 

pescoço; xales; máscaras para dormir; peúgas; vestuá-

rio para desporto; almofadas absorventes do suor (par-

tes de vestuário); suspensórios térmicos (vestuário); 

almofadas anti-suor para as axilas (peças de roupa); 

almofadas absorventes de suor para as axilas (partes 

de roupa).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148346

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/21

[730] 申請人 Requerente : 珠海奧庫商貿有限公司

 地址 E ndere ç o : 中國廣東省珠海市吉大九洲大道東

1200號五樓西A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 : 皮革；卡箱；皮製帶子；背包；口袋錢包；

手提包；旅行包；公文包；旅行袋；皮革或皮革板箱；鑰匙

箱；信用卡箱[錢包]；名片箱；行李箱；卡片小袋；雨傘；

藤手杖；皮革引線。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148387

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/21

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático para mistura e 

sintetização de sons; software informático para mistu-

ra e sintetização de música; software informático para 

produção, processamento e edição de áudio digital; 

software informático para o controle, personificação, 

e performance de software de instrumentos virtuais 

e efeitos de áudio; software para edição, valorização, 

manipulação, armazenar, organização, mistura, produ-

ção e emissão de áudio; software para leitura e grava-

ção de áudio.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/22，牙買加 Jamaica，編號

N.º 75313

[210] 編號 N.º : N/148509

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/27

[730] 申請人 Requerente : Mapfre España, Compañía de Se-

guros y Reaseguros, S.A.

 地址 Endereço : Ctra. De Pozuelo, 50, 28220 Maja-

dahonda, Madrid, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios mobiliários.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/148545

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/27

[730] 申請人 Requerente : f’Real! Foods, LLC

 地址 E ndere ç o : 6121 Hol l i s S t re et, Su i t e 500, 

Emeryville, CA 94608 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de 

escovas; artigos para limpeza; palha-de-aço; vidro em 

bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado 

na construção); artigos de vidro, porcelana e faiança 

não incluídos noutras classes; taças para fruta; taças 

para ovos; taças; copos em papel ou em plástico; arti-

gos de plástico de esmalte para uso diário (incluindo 

bacias, tigelas, pratos, panelas, copos); artigos de vidro 

para uso diário (incluindo copos, pratos, panelas, po-

tes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148549

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/27

[730] 申請人 Requerente : f’Real! Foods, LLC

 地址 E ndere ç o : 6121 Hol l i s S t re et, Su i t e 500, 

Emeryville, CA 94608 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 : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de venda a retalho relacionados com alimen-

tos; consultoria empresarial; serviços de consultadoria 

de negócios; consultadoria em organização e direção 

de negócios comerciais; consultadoria profissional em 

negócios comerciais; consultoria sobre estratégias de 

comunicações publicitárias; consultadoria para direção 

de negócios comerciais; consultoria em organização 

de negócios comerciais; prestação de consultoria de 

negócios para empresas; consultadoria profissional em 

negócios comerciais; serviços de consultoria comercial 

no domínio da agricultura; serviços de consultadoria 

de negócios, consultores e serviços de informação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148585

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/28

[730] 申請人 Requerente : WeWork Companies Inc.

 地址 Endereço : 115 West 18th Street, New York New 

York 10011, 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 prestados às empresas, no-

meadamente disponibilização de espaços de trabalho 

e espaços partilhados para escritório; fornecimento 

de instalações para reuniões de negócios e eventos de 

negócios; operação de negócios de imóveis comerciais, 

escritórios e espaços de trabalho.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/28，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017924769

[210] 編號 N.º : N/148586

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/28

[730] 申請人 Requerente : WeWork Companies Inc.

 地址 Endereço : 115 West 18th Street, New York New 

York 10011, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Locação de espaços para escritórios; 

arrendamento de escritórios para co-working; arren-

damento temporário de espaços e escritórios partilha-

dos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/06/28，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 017924769

[210] 編號 N.º : N/148629

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/28

[730] 申請人 Requerente : JRE Cigars, Inc., dba JRE Tobac-

co Co.
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 地址 Endereço : 8326 SW 40th Street, Miami, Florida 

33155, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Charutos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148630

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/28

[730] 申請人 Requerente : JRE Cigars, Inc., dba JRE Tobac-

co Co.

 地址 Endereço : 8326 SW 40th Street, Miami, Florida 

33155, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Charutos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148631

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/28

[730] 申請人 Requerente : JRE Cigars, Inc., dba JRE Tobac-

co Co.

 地址 Endereço : 8326 SW 40th Street, Miami, Florida 

33155, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Charutos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148632

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/28

[730] 申請人 Requerente : JRE Cigars, Inc., dba JRE Tobac-

co Co.

 地址 Endereço : 8326 SW 40th Street, Miami, Florida 

33155, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Charutos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, amarelo, ver-

de, vermelho, castanho e roxo.

[210] 編號 N.º : N/148667

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/31

[730] 申請人 Requerente : Eisai R&D Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-

-ku, Tokyo 112-8088, 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 : 藥物製劑；醫療用衛生用品；適合醫療用

途的營養物質。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/148668

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/31

[730] 申請人 Requerente : Eisai R&D Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-

-ku, Tokyo 112-8088, 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 : 藥物製劑；醫療用衛生用品；適合醫療用

途的營養物質。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/148706

[220] 申請日 Data de pedido : 2018/12/31

[730] 申請人 Requerente : ALSTOM

 地址 Endereço : 48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-

-Ouen, France

 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Construção, gestão de construção, ma-

nutenção, reparação, renovação, manutenção e instala-

ção; informações relativas à construção e à reparação 

de infraestruturas ferroviárias, metros, eléctricos, 

autocarros, veículos eléctricos e veículos autónomos; 

supervisão [gestão] de obras; construção de infra-

-estructuras ferroviárias; produção de revestimentos 

e de trilhos; informações de reparação; instalação e 

reparação de dispositivos que comunicam todos os 

acidentes e incidentes com impacto no tráfego ferrovi-

ário e rodoviário; instalação, manutenção, reparação 

e manutenção dos equipamentos de controlo para a 

gestão das linhas de transporte ferroviárias e urbanas; 

bombagem e drenagem de água; construção de vias 

férreas e de estruturas em betão ou de qualquer outro 

material contendo chapas de suporte e/ou pontos de 

ancoragem em betão ou material plástico; todos estes 

serviços estão relacionados com material circulante 

(geralmente para caminhos de ferro e veículos rodovi-

ários de transporte e/ou de mercadorias, incluindo as 

locomotivas e os vagões de caminho de ferro, os veícu-

los ferroviários de alta velocidade, vagões motorizados 

distribuídos ou concentrados, veículos ferroviários 

automotores ou não, comboios, metros, eléctricos, au-

tocarros, veículos eléctricos e veículos autónomos) e 

infra-estruturas ferroviárias, autocarros, veículos eléc-

tricos e veículos autónomos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/148753

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/02

[730] 申請人 Requerente : The Procter & Gamble Company

 地址 Endereço : One Procter & Gamble Plaza, Cincin-

nati Ohio 45202, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos e preparados para cuidados 

de beleza; preparados e produtos para cuidados da 

pele (cosméticos e não-medicinais); produtos para 

cuidados da face (cosméticos); preparados e produtos 

para cuidados do corpo (não-medicinais); produtos na-

turais para cuidados do corpo (não-medicinais) para o 

rosto e para pele; cosméticos; preparados cosméticos; 

esfoliantes para cuidados e limpeza da pele; prepara-

dos não-medicinais para hidratação, nutrição, tonifi-

cação e cuidados da pele; preparados sob a forma de 

emulsões para cuidados da pele (não-medicinais); pre-

parados para maquilhagem; embalagens com produtos 

faciais (cosméticos); máscaras de beleza; toalhetes 

faciais impregnados com cosméticos; máscaras para o 

rosto (cosméticos); máscaras de limpeza; cremes para 

rugas; cremes para a refirmação da pele; batons; hidra-

tantes e condicionadores para lábios não-medicinais; 

cremes de base líquidos e em pós; bases de maquilha-

gem; cremes, loções e géis hidratantes para pele não-

-medicinais; preparados para branqueamento da pele; 

tónicos para pele; produtos de limpeza e adstringentes 

para pele não-medicinais; máscaras para olhos (cosmé-

ticos); cremes, loções e géis para olhos não-medicinais; 

cremes de massagem para a pele e para o corpo não-

-medicinais; sabonetes; perfumes; óleos essenciais; 

dentífricos; sabão líquido para o corpo, champôs; 

champôs secos; sprays para cabelo; gel para cabelo; 

condicionadores sob a forma de sprays para o couro 

cabeludo; condicionador para cabelo; condicionadores 

para pele; bálsamo condicionador; cremes condiciona-

dores; loções para cabelo; preparados para penteados; 

preparados para cuidados de cabelo; preparados para 

coloração de cabelo; anti-transpirantes; desodorizan-

tes para uso pessoal; tudo incluído na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/08/02，新加坡 Singapura，編

號N.º 40201815115R

[210] 編號 N.º : N/148775

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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 : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序；已錄製的計算機

操作程序；監視程序（計算機程序）；計算機程序（可下

載軟件）；計算機軟件（已錄製）；計算機遊戲軟件；可下

載的計算機應用軟件；已錄製的或可下載的計算機軟件

平臺；可下載的音樂文件；可下載的影像文件。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/148776

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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 : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告；直接郵件廣告；廣告；廣告宣

傳；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；將信息編入計算機數據庫；計算機數據庫信

息系統化；在計算機數據庫中更新和維護數據；電視廣

告。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148777

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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 : 36

[511] 服務 Serviços : 資本投資；金融貸款；融資服務；金融管

理；信用卡支付處理；借記卡支付處理；電子轉賬；證券交

易行情；通過網站提供金融信息；募集慈善基金。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148778

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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 : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；移動電話通訊；計算機輔助信

息和圖像傳送；計算機終端通訊；電子郵件傳輸；提供互

聯網聊天室；提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供

在線論壇；數據流傳輸；視頻點播傳輸。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148779

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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 : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務；無線電文娛節目；電視文娛節

目；娛樂信息；在計算機網絡上提供在線遊戲；提供在線

音樂（非下載）；提供在線錄像（非下載）；通過視頻點播

服務提供不可下載的電影；通過視頻點播服務提供不可

下載的電視節目；安排和組織會議。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148780

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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 : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟

件更新；計算機軟件維護；計算機軟件安裝；軟件即服務

（SaaS）；雲計算；互聯網安全諮詢；數據安全諮詢；平

臺即服務（PaaS）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148781

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序；已錄製的計算機

操作程序；監視程序（計算機程序）；計算機程序（可下

載軟件）；計算機軟件（已錄製）；計算機遊戲軟件；可下

載的計算機應用軟件；已錄製的或可下載的計算機軟件

平臺；可下載的音樂文件；可下載的影像文件。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/148782

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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 : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告；直接郵件廣告；廣告；廣告宣

傳；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；將信息編入計算機數據庫；計算機數據庫信

息系統化；在計算機數據庫中更新和維護數據；電視廣

告。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/148783

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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 : 36

[511] 服務 Serviços : 資本投資；金融貸款；融資服務；金融管

理；信用卡支付處理；借記卡支付處理；電子轉賬；證券交

易行情；通過網站提供金融信息；募集慈善基金。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/148784

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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 : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；移動電話通訊；計算機輔助信

息和圖像傳送；計算機終端通訊；電子郵件傳輸；提供互

聯網聊天室；提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供

在線論壇；數據流傳輸；視頻點播傳輸。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/148785

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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 : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務；無線電文娛節目；電視文娛節

目；娛樂信息；在計算機網絡上提供在線遊戲；提供在線

音樂（非下載）；提供在線錄像（非下載）；通過視頻點播

服務提供不可下載的電影；通過視頻點播服務提供不可

下載的電視節目；安排和組織會議。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，白色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/148786

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳靈鴿人工智能有限公司

 地址 Endereço : 中國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 : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟

件更新；計算機軟件維護；計算機軟件安裝；軟件即服務

（SaaS）；雲計算；互聯網安全諮詢；數據安全諮詢；平

臺即服務（PaaS）。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/148877

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/07

[730] 申請人 Requerente : Eastman Chemical Company

 地址 Endereço : 200 South Wilcox Drive, Kingsport, 

Tennessee 37660, 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 : 23

[511] 產品 Produtos : Fios; linhas e fios de linho; linhas e fios 

de raiom; linhas e fios fiados; linhas e fios para cerzir; 

fios de acetato; caxemira; linhas e fios de lã; linhas; li-

nhas e fios de algodão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148884

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/07

[730] 申請人 Requerente : Eastman Chemical Company

 地址 Endereço : 200 South Wilcox Drive, Kingsport, 

Tennessee 37660, 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 : 23

[511] 產品 Produtos : Fios; linhas e fios de linho; linhas e fios 

de raiom; linhas e fios fiados; linhas e fios para cerzir; 

fios de acetato; caxemira; linhas e fios de lã; linhas; li-

nhas e fios de algodão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148917

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/08

[730] 申請人 Requerente : Monkey IP Limited

 地址 Endereço : Unit 8A, Plaxton Park, Scarborough, 

YO11 3BY, 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 : Artigos de couro ou imitação de cou-

ro; cintos; carteiras; bolsas; sacos; sacos de mão; saco-

las; sacos de desporto; sacolas; sacos escolares; sacos 

a tiracolo; mochilas de campismo; mochilas; pastas 

portfolios; malas para roupa; capas de protecção para 

vestuário; pastas; pastas para documentos; mala de 

viagem; conjuntos de malas de viagem; bagagens; ma-

letas; baús; sacos de viagem; bolsas de viagem; sacos 

de estopa; bolsa com cordão; malas de mensageiro a 

tiracolo; correias para malas; etiquetas para malas; 

alças de ombros (para sacos); estojos para produtos de 

maquiagem, chaves e outros artigos pessoais; rolos (es-

tojos) para joalharia; estojos porta-jóias; pastas, sacos 

(invólucros, bolsas) em couro e sacos; malas de mão; 

estojos e sacos para cosméticos; estojos para maquia-

gem, sem conteúdo; argolas para chaves; estojos para 

chaves, carteiras para cartões de crédito, carteiras 

para cartões de visita; estojo para passaporte; guarda-

-chuvas, guarda-sóis; bengalas-assentos, bengalas de 

caminhada; caixas para chapéus; cordões, trelas, gual-

drapas, trelas, correias e correias, todos em couro ou 

em imitação de couro; produtos em pele ou imitação 

de pele; vestuário para animais (de estimação).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148918

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/08

[730] 申請人 Requerente : Monkey IP Limited

 地址 Endereço : Unit 8A, Plaxton Park, Scarborough, 

YO11 3BY, United Kingdom
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 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; roupa 

interior anti-transpirante; vestuário de bebé; calças 

para bebés (vestuário); bandanas (lenços para pesco-

ço); camisolas de basebol; roupões de banho; toucas de 

banho; calções de banho; roupa de praia; calçado de 

praia; cintos (vestuário); boinas; biquínis; bodies (lin-

gerie); botas; botas de desporto; cintas (suspensórios); 

soutiens; sutiãs bralette; bermudas; casacos de malha; 

palas de boné; bonés; vestuário; vestuário para ginás-

tica; vestuário em imitação de couro; vestuário em 

couro;  casacos; corpetes (roupa interior); camisolas 

curtas; vestuário de ciclismo; vestidos; roupões; robes; 

abafos para as arelhas (vestuário); sapatos ou sandálias 

em esparto; luvas sem dedos; roupa de pesca; chuteiras 

de futebol; calçado; estolas em pele; peles (vestuário); 

gabardines (vestuário); vestuário; sapatos de ginástica; 

lenços; chapéus; fitas para a cabeça (vestuário); cha-

pelaria para vestir; sapatos de saltos altos; camisolas 

de hóquei; meias; camisolas com capuz; casacos com 

capuz; casacos (vestuário); calças de ganga; camisolas 

(vestuário); vestidos estilo macacão; jardineiras; cal-

ças de fato treino; roupa de malha (vestuário); roupa 

em couro; peúgas; leggings (calças); lingerie; tops de 

mangas compridas; mitenes; cintos para dinheiro (ves-

tuário); vestuário de motorista; vestuário de motoci-

clistas; abafos (vestuário); gravatas; sobretudos; roupa 

exterior; calças; parkas; sapatos de desporto; ponchos; 

camisolas polos; pullovers; pijamas; roupa pronto-a-

-vestir; sapatos de corrida; sandálias; saris; sarongues; 

faixas para vestir; cachecóis; xailes; camisas; calções; 

sapatos; camisolas desportivas; botas de esqui; luvas 

de esqui; saias; bonés; máscaras de dormir; roupa de 

dormir; tops sem mangas; chinelos; cuecas (roupa inte-

rior); meias; palmilhas para calçado de desporto; sapa-

tos de desporto; meias; fatos; suspensórios; meias ab-

sorventes de transpiração; camisolas; fatos de banho; 

roupa de banho; t-shirts; gravatas; collants; protectores 

para calçado; togas, chapéus; tops (blusas); casacos 

sobretudos; fatos de treino; casacos de fato de treino; 

calças de fato de treino; sapatilhas (sapatos); calças; 

turbantes; roupa interior; cueca; lingerie; uniformes; 

coletes; viseiras (acessórios de chapelaria); coletes; im-

permeáveis; galochas; fatos de mergulho; roupa corta-

-vento, nomeadamente casacos e jaquetas; roupa des-

portiva de Inverno.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/148919

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/08

[730] 申請人 Requerente : Monkey IP Limited

 地址 Endereço : Unit 8A, Plaxton Park, Scarborough, 

YO11 3BY, 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 : Distribuição de amostras e de artigos 

promocionais; aluguer de espaço publicitário e pro-

mocional; anúncios publicitários na rádio e televisão; 

consultoria de gestão; consultoria de franchising; or-

ganização, operação e supervisão de programas de fi-

delização e de incentivos; serviços publicitários forne-

cidos pela internet; venda a retalho, venda por grosso, 

encomendas por correio e serviços de venda a retalho 

por via electrónica, todos relacionados com a venda de 

vestuário, calçado, chapelaria, artigos têxteis, roupa 

de cama, produtos de banho, vestuário em couro, ma-

las em couro, perfumes, produtos para cuidados dos 

cabelos, produtos de beleza, preparações para bronze-

amento, cosméticos, preparações para polir as unhas, 

acessórios de cabelo, óculos, óculos de sol, sacos de 

mão, artigos de joalharia, bijuteria personalizada, 

relógios, equipamento desportivo, brinquedos, bicicle-

tas, scooters, artigos de papelaria, material impresso, 

publicações, capas amovíveis e protetores de ecrã para 

telemóveis, aplicações de software para telemóveis, 

preparações dietéticas e nutricionais para plano de 

treino e perda de peso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149012

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/09

[730] 申請人 Requerente : Bovet Fleurier SA

 地址 Endereço : Avenue Daniel Jeanrichard, 2114 

Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14
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[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, jóias, pedras pre-

ciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/20，瑞士 Su íç a，編號

N.º 78913/2018

[210] 編號 N.º : N/149022

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/10

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 包含碳酸飲料及能量飲料之非酒精性飲

料；用來製作飲料，包含碳酸飲料及能量飲料，之糖漿、

濃縮液、粉末及製劑；啤酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149071

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/11

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 

35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sussex, 

RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado; chapelaria; botas; 

vestuário pronto-a-vestir; borzeguins; sapatos; tacões 

de calçado; chinelos; chinelos de banho, sandálias; 

sapatilhas; sapatos de praia; calçado para desporto; 

sapatos para corrida; botas para escalada; botas para 

desporto; peúgas; “hosiery”; collants; chapéus; ban-

danas; bonés (chapelaria); boinas; lenços de cabeça 

e pescoço; luvas (vestuário); mitenes; cintos (como 

artigos de vestuário); camisas; t-shirts; pólos; camisas 

de desporto; calças; calças de ganga; calções; calções 

de desporto; vestuário para natação; calções de ba-

nho; fatos de banho; bikinis, roupa interior; lingerie; 

corpetes (lingerie); roupões de banho; fatos de treino; 

artigos de vestuário exterior; casacos; jaquetas; parkas; 

casacos para esqui; vestuário impermeável; casacos e 

jaquetas impermeáveis e de protecção contra intem-

péries; vestuário de esqui; vestuário de praia; fatos; 

camisolas e cardigãs; vestuário de malha; perneiras; 

gravatas; pijamas; coletes; faixas para a cabeça (ves-

tuário); faixas para os pulsos; vestuário de homem; 

vestuário de senhora; vestuário de criança; vestuário 

interior; vestuário para homens, senhoras, crianças e 

bebés; calças largas; saias; charpas; “ jerseys”; blusas; 

vestidos; batas; vestidos clássicos; vestuário para dor-

mir; roupões; camisolas; bibes; meias; tapa-orelhas; 

gravatas; smokings; coletes; saias escocesas; xailes; 

blazers; fatos-macaco; máscaras para dormir; cintos 

para dinheiro; aventais; vestidos de casamento; vesti-

dos de gala para casamentos; vestidos para damas de 

honor; vestidos de gala para damas de honor; punhos 

de vestuário; boas; estolas de pele; vestuário para des-

portos de Inverno; vestuário para corrida, caminhada, 

escalada, campismo e ciclismo; capuzes.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/07/17，英國 Reino Unido，編

號N.º UK00003325186

[210] 編號 N.º : N/149140

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/11

[730] 申請人 Requerente : Panasonic Corporation

 地址 Endereço : 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 

Osaka 571-8501, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais 

[operados manualmente]; cutelaria; armas brancas; 

máquinas de barbear; máquinas de barbear eléctricas; 

lâminas de barbear eléctricas; lâminas de barbear; lâ-

minas [ferramentas manuais]; lâminas para máquinas 

de barbear eléctricas; lâminas para máquinas de cor-

tar o cabelo eléctricas; lâminas para aparadores do ca-

belo eléctricos; máquinas de cortar o cabelo eléctricas; 

máquinas de cortar cabelo para animais [instrumentos 

manuais]; aparadores de barba eléctricos; aparelhos de 

depilação, eléctricos e não eléctricos; limas para unhas 

eléctricas e não eléctricas; conjuntos de manicura, 

eléctricos e não eléctricos; conjuntos de pedicura, eléc-

tricos e não eléctricos; correias de ferramentas [supor-

tes] para ferramentas eléctricas; máquinas para aparar 

[ferramentas operadas manualmente]; máquinas para 

aparar o cabelo eléctricas; máquinas eléctricas para 
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aparar os pêlos das orelhas; máquinas eléctricas para 

aparar os pêlos do nariz; ferros eléctricos para alisar o 

cabelo; ferros eléctricos para pentear o cabelo; ferros 

eléctricos para nodular o cabelo; pinças para curvar as 

pestanas; ferramentas manuais para nodular o cabelo; 

ferros eléctricos; lâminas para máquinas de barbear 

eléctricas; limas de unhas eléctricas; peças e acessó-

rios para todos os artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149141

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/11

[730] 申請人 Requerente : 譚美懿

 Tam Mei I

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布拉街太子花城第2座

23J

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色（Pantone CF161B）、白

色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149288

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/15

[730] 申請人 Requerente : Creative Artists Agency, LLC

 地址 Endereço : 2000 Avenue of the Stars, Los Ange-

les, California 90067, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de agência literária e de talentos, serviços de 

agência para o desporto; gestão de negócios e de car-

reira para artistas de espectáculos, atletas, músicos, 

designers e celebridades; organização de concursos de 

entretenimento; organização de espectáculos; organi-

zação de exposições para fins culturais ou educativos; 

organização de concertos; prestação de publicações 

electrónicas on-line (não descarregáveis); distribuição 

de cassetes de vídeo; produção de programas; produ-

ção de espectáculos; produção de filmes, sem ser para 

publicidade; entretenimento; modelos para artistas 

plásticos; publicação de vídeos; entretenimento para 

televisão; produção de programas para televisão e 

emissão; informação sobre entretenimento; organiza-

ção de clubes de fãs; organização e realização de con-

certos; organização e realização de encontros de fãs 

com celebridades; dobragem de filmes e de programas 

de televisão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149289

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/15

[730] 申請人 Requerente : Shandong Luye Pharmaceutical 

Co.,Ltd.

 地址 Endereço : No.15 Chuangye Road, Yantai High-

-Tech Zone, Shandong Province, 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 : Medicamentos para a medicina huma-

na; preparações nutracêuticas para fins terapêuticos ou 

médicos; preparações farmacêuticas; medicamentos 

para uso medicinal; preparações farmacêuticas que 

actuam no sistema nervoso central; produtos farma-

cêuticos cardiovasculares; digestivos para fins farma-

cêutico; medicamentos para o tratamento de doenças 

intestinais; medicamentos e preparados para o trata-

mento de doenças gastrointestinais; medicamentos 

para o tratamento do cancro; preparações biológicas 

para uso medicinal; preparações biológicas para o tra-

tamento do cancro; células estaminais para fins medi-

cinais; preparações analgésicas (injeções); analgésicos; 

preparações químicas para fins medicinais; prepara-

ções contraceptivas; ervas medicinais; preparações 

farmacêuticas para o tratamento de doenças músculo-

-esqueletais; medicamentos radiofarmacêuticos; pre-

parados de diagnóstico para fins médicos; medicamen-

tos bioquímicos; reagentes médicos para a detecção 

de genes; substâncias radioactivas para uso medicinal; 

gases para uso médico; desinfectantes; culturas de 

micro-organismos para uso médico ou veterinário; de-

sinfectantes químicos para sanitários; medicamentos 

para uso veterinário; preparações anti-traças; artigos 

para pensos; matérias para chumbar os dentes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149290

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/15

[730] 申請人 Requerente : Shandong Luye Pharmaceutical 

Co.,Ltd.

 地址 Endereço : No.15 Chuangye Road, Yantai High-

-Tech Zone, Shandong 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 : Serviços de venda a retalho de prepa-

rações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e pro-

dutos médicos; serviços de vendas por grosso relacio-

nados com preparações farmacêuticas, veterinárias e 

sanitárias e produtos médicos; serviços de agências de 

importação-exportação; marketing; disponibilização 

de um espaço de mercado online para compradores e 

vendedores de produtos e serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149291

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/15

[730] 申請人 Requerente : Shandong Luye Pharmaceutical 

Co.,Ltd.

 地址 Endereço : No.15 Chuangye Road, Yantai High-

-Tech Zone, Shandong Province, 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 : Medicamentos para a medicina huma-

na; preparações nutracêuticas para fins terapêuticos ou 

médicos; preparações farmacêuticas; medicamentos 

para uso medicinal; preparações farmacêuticas que 

actuam no sistema nervoso central; produtos farma-

cêuticos cardiovasculares; digestivos para fins farma-

cêutico; medicamentos para o tratamento de doenças 

intestinais; medicamentos e preparados para o trata-

mento de doenças gastrointestinais; medicamentos 

para o tratamento do cancro; preparações biológicas 

para uso medicinal; preparações biológicas para o tra-

tamento do cancro; células estaminais para fins medi-

cinais; preparações analgésicas (injeções); analgésicos; 

preparações químicas para fins medicinais; prepara-

ções contraceptivas; ervas medicinais; preparações 

farmacêuticas para o tratamento de doenças músculo-

-esqueletais; medicamentos radiofarmacêuticos; pre-

parados de diagnóstico para fins médicos; medicamen-

tos bioquímicos; reagentes médicos para a detecção 

de genes; substâncias radioactivas para uso medicinal; 

gases para uso médico; desinfectantes; culturas de 

micro-organismos para uso médico ou veterinário; de-

sinfectantes químicos para sanitários; medicamentos 

para uso veterinário; preparações anti-traças; artigos 

para pensos; matérias para chumbar os dentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149292

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/15

[730] 申請人 Requerente : Shandong Luye Pharmaceutical 

Co.,Ltd.

 地址 Endereço : No.15 Chuangye Road, Yantai High-

-Tech Zone, Shandong 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 : Serviços de venda a retalho de prepa-

rações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e pro-

dutos médicos; serviços de vendas por grosso relacio-

nados com preparações farmacêuticas, veterinárias e 

sanitárias e produtos médicos; serviços de agências de 

importação-exportação; marketing; disponibilização 

de um espaço de mercado online para compradores e 

vendedores de produtos e serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149293

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/15

[730] 申請人 Requerente : 三全食品股份有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市綜合投資區長興路中

段



N.º 12 — 20-3-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4631

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚製食品；水果罐頭；土豆片；湯；

蛋；牛奶製品；食用油；豆腐製品；精製堅果仁。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149294

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/15

[730] 申請人 Requerente : 三全食品股份有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市綜合投資區長興路中

段

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可製品；蜂蜜；麻花；餡餅；穀類製品；

麵粉製品；豆漿；食用澱粉產品；冰淇淋；調味品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149295

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/15

[730] 申請人 Requerente : 三全食品股份有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市綜合投資區長興路中

段

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serv iços : 住所（旅館，供膳寄宿處）；快餐館；飯

店；自助餐廳；流動飲食供應；提供營地設施；養老院；日

間托兒所（看孩子）；為動物提供食宿；出租椅子、桌子和

玻璃器皿。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149296

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 中國青年醫學研究院一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

2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，工業及其他（研究） comercial, 

industrial e outras

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸用製劑，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/149297

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 中國青年醫學研究院一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

2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，工業及其他（研究） comercial, 

industrial e outras

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸用製劑，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/149298

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 中國青年醫學研究院一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

2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，工業及其他（研究） comercial, 

industrial e outras

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸用製劑，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/149299

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 中國青年醫學研究院一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

2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，工業及其他（研究） comercial, 

industrial e outras

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸用製劑，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/149300

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 中國青年醫學研究院一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

2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，工業及其他（研究） comercial, 

industrial e outras

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸用製劑，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/149301

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 中國青年醫學研究院一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

2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，工業及其他（研究） comercial, 

industrial e outras

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸用製劑，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/149302

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 中國青年醫學研究院一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

2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，工業及其他（研究） comercial, 

industrial e outras

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸用製劑，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/149303

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 中國青年醫學研究院一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

2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，工業及其他（研究） comercial, 

industrial e outras

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸用製劑，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/149304

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 中國青年醫學研究院一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈

2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，工業及其他（研究） comercial, 

industrial e outras

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 醫用和獸用製劑，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/149305

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 楊耀和

 Ieong Io Wo

 地址 Endereço : 澳門筷子基海灣南街239號威翠花園A

座2樓L

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳、飯店、餐館、快餐館、咖啡館、自助

餐廳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149306

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 妝蕾集團有限公司

 地址 Endereço : 香港新界葵涌興芳路223號新都會廣場

2座40樓4011室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；成套化妝用品；化妝品清洗劑；

肥皂；口紅；美容面膜；皮膚增白霜；指甲油；洗髮液；杉

木香精油；染髮劑；睫毛用化妝製劑；化妝用棉絨；化妝

筆；牙膏；香；脫毛劑；花精；製香料香水用油；浸化妝水

的薄紙；乳液；保濕水；潤膚液；化妝水；潤膚油；清潔乳

液；卸妝液；護膚霜；防曬乳液；人體用清潔劑；精油。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149307

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 妝蕾集團有限公司

 地址 Endereço : 香港新界葵涌興芳路223號新都會廣場

2座40樓4011室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；成套化妝用品；化妝品清洗劑；

肥皂；口紅；美容面膜；皮膚增白霜；指甲油；洗髮液；杉

木香精油；染髮劑；睫毛用化妝製劑；化妝用棉絨；化妝

筆；牙膏；香；脫毛劑；花精；製香料香水用油；浸化妝水

的薄紙；乳液；保濕水；潤膚液；化妝水；潤膚油；清潔乳

液；卸妝液；護膚霜；防曬乳液；人體用清潔劑；精油。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149308

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 鏵發有限公司

 Huafa Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市松山區南京東路3段335

巷5號

 No.5, LN. 335, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., 

Taipei City 10550, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 進出口代理；特許經營的商業管理；貨物

展出；為零售目的在通訊媒體上展示商品；飯店商業管

理；商業管理輔助。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，黃色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149309

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 鏵發有限公司

 Huafa Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市松山區南京東路3段335

巷5號

 No.5, LN. 335, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., 

Taipei City 10550, Taiwan, China
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；咖啡館；冷熱飲料店；酒吧；備辦

宴席；提供餐飲服務；臨時住宿處出租；旅遊房屋出租；

活動房屋出租；自助餐館；餐館；住所（旅館、供膳寄宿

處）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，黃色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149310

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : Asahi Europe Ltd.

 地址 Endereço : One Forge End, Woking, Surrey 

GU21 6DB, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, branco, cinzento, ver-

melho e dourado.

[300] 優先權 Prioridade : 2018/07/17，英國 Reino Unido，編

號N.º UK00003325078

[210] 編號 N.º : N/149313

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : Sansui Acoustics Research Cor-

poration

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgens Britânicas

 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 : Acumuladores eléctricos; acidímetros 

para baterias [acumuladores]; pilhas alcalinas; sintoni-

zadores amplificadores; amplificadores; sintonizadores 

de modulação de amplitude; receptores de áudio ana-

lógico para digital; baterias de Ânodos; Atendedores 

automáticos [gravadores de mensagens telefónicas]; 

antenas; discos de áudio; equalizadores de áudio; cas-

sete de áudio; trocadores de disco automáticos; Bate-

rias de ignição; baterias para telemóveis; pilhas para 

lanternas de bolso; baterias eléctricas para veículos; 

baterias; caixas de baterias; carregadores de bateria 

para telemóveis; carregadores de baterias; tanques de 

acumuladores; pilha de botão; calculadoras; baterias 

de câmaras de vídeo; câmaras de vídeo; câmaras ci-

nematográficas; câmaras fotográficas; câmaras; com-

putador de carro [carputer]; aparelhos de autorádio; 

altifalantes do carro; televisões para carros; leitores de 

cassetes; monitores de computador de tubo de raios ca-

tódicos; visores de tubos de raios catódicos; televisões 

de tubo de raios catódicos; CDRWs (discos compactos 

- regraváveis); seletores de canal para televisão; carre-

gadores para baterias eléctricas [acumuladores eléctri-

cos]; rádio com relógio incorporado; relógios de ponto; 

televisões a cores, incluindo televisores em cores pla-

nas; leitores de discos compactos; gravadores de discos 

compactos; discos compactos  [áudio e vídeo]; Discos 

óticos compactos; teclado de computador; Memórias 

para computadores; periféricos de computador; dis-

positivos de armazenamento de computador; compu-

tadores; conectores [eletricidade]; baterias de telefone 

sem fio; bateria cilíndricas; discos compactos de dados; 

descodificadores; câmaras digitais; monitores digitais; 

monitores de plasma digital; sintonizadores de leitura 

digital; sintonizadores sintetizados digitais; conver-

sores de áudio digital para analógico; receptores de 

mídia digital; sintonizadores de tv digital para carros; 

receptores de transmissão de vídeo digital; leitores de 

discos de vídeo digital; receptores de discos de vídeo 

digital; gravadores de discos de vídeo digitais; conver-

sores digitais / áudio; Mecanismos de acionamento de 

discos [informática]; estação de ancoragem da porta 

para telefone - dispositivos de intercomunicação; set 

top boxes dvb-t; leitores de dvd (disco versátil digital);  

rádios portáteis [boomboxes] de DVD; DVDRWs 

(discos versáteis digitais - regraváveis); DVDs (discos 

versáteis digitais); fones de ouvido; auscultadores; 

cabos elétricos; sintonizadores electrónicos; cartões 

de memória flash; televisores de tela plana; monitores 

de tela plana; displays flexíveis / visores flexíveis de 

tela plana; conversor de frequência; pilhas galvânicas; 

medidores com leitura digital; equalizadores gráficos; 

grelhas para acumuladores elétricos; auriculares; hifi, 

mini / micro sistema de música; sistemas de som hi-fi; 

hi-fi sistema em stereo; baterias de alta tensão; siste-

ma de home theater; sistema de entretenimento para 
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automóvel; sistemas de informação e entretenimento 

em veículos; computadores portáteis; monitores led; 

monitores de computador com díodo emissor de luz; 

monitores de televisão com díodo emissor de luz; sin-

tonizadores em linha; monitores de computador em 

cristal líquido (LCD); ecrãs de cristal líquido (LCD) 

televisores; telas de cristal líquido; baterias de lítio; ba-

terias de ião de lítio; pilhas alcalinas de manganês; lei-

tores de cartões de memória; microfones; minidiscos; 

dispositivo de internet móvel (MID); telemóveis; rato 

[equipamento de processamento de dados]; câmaras de 

filmar; leitores mp3; leitores mp4; leitores de multimí-

dia; leitores de multimídia portáteis; altifalantes mul-

timídia; televisores a cores multisistema; aparelhos e 

instrumentos náuticos; aparelhos de sinalização naval; 

aparelhos de navegação para veículos [computadores 

de bordo]; instrumentos para navegação; baterias de 

níquel-cádmio; baterias de telefone sem fio de níquel-

-cádmio; baterias cilíndricas de níquel-cádmio; bate-

rias de hidreto de metal de níquel; displays de díodos 

emissores de luz orgânicos; ecrãs de televisão orgâni-

cos de diodos emissores de luz; computadores de bol-

so; computadores pessoais; assistentes pessoal digital 

(PDAs); aparelho de altifalantes estéreo pessoal; ecrã 

de plasma; televisores de plasma; placas para baterias 

[acumuladores eléctricos]; leitores portáteis de discos 

compactos; leitores portáteis de discos versáteis digi-

tais; DVD portáteis e trocadores de CD; leitores mul-

timédia portáteis; rádios portáteis; telefones portáteis; 

televisores portáteis; células prismáticas [elétricas]; 

unidades de leitura digital programáveis; aparelhos de 

projeção; Écrans de projeção; televisores de projeção; 

projetores; sistemas de colunas para comunicação pú-

blica; leitores de cassetes rádio; sintonizador de rádio; 

conjunto leitor de rádio e duplo leitor de cassetes para 

facilitar cantar em karaoke; receptores áudio e video; 

baterias recarregáveis; gira-discos; unidades de con-

trolo remoto; receptores de satélite; câmaras de segu-

rança de vigilância; selectores; sintonizadores de sinal; 

baterias de óxido de prata; baterias solares; alarmes 

sonoros; sistemas altifalantes; altifalantes [sistemas 

áudio]; sintonizadores estéreo; subalto-falantes baixos 

[subwoofers]; televisões a cores super planas; computa-

dores tablet; gravadores ou registadores de fita magné-

tica; aparelhos telefónicos; auscultadores telefónicos; 

transmissores telefónicos; antenas de telefone; apare-

lhos de televisão; écrans de película fina; unidades de 

armazenamento USB; ecrans de vácuo fluorescente; 

leitores de vídeo cassetes; gravadores de vídeo casse-

tes; leitores de discos compactos de vídeo; gravadores 

de discos compactos de vídeo; discos de vídeo; siste-

mas de intercomunicação de vídeo; discos de gravação 

vídeo; sintonizadores de vídeo; periféricos de compu-

tadores usáveis; câmaras web; câmaras de protocolo de 

internet; câmaras PTZ; telefones sem fios; baterias de 

óxido de zinco.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149314

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : Sansui Acoustics Research Cor-

poration

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgens Britânicas

 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 : 12

[511] 產品 Produtos : dispositivos anti-encandeantes para 

veículos [anti-reflexos]; dispositivos antiroubo para ve-

ículos; alarmes antiroubo para veículos; bicicletas eléc-

tricas; drones com câmaras/drones fotográficos; carros 

de campismo/ autocaravanas; drones civis; automóveis 

não tripulados [veículos autónomos]; buzinas para 

veículos; scooters; espelhos retrovisores; veículos de 

telecomandados que não sejam brinquedos; avisadores 

de marcha atrás para veículos; carros robóticos; espe-

lhos retrovisores laterais para veículos; indicadores de 

direção para veículos; Veículos elétricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149315

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : Sansui Acoustics Research Cor-

poration

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgens Britânicas

 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 : 15
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[511] 產品 Produtos : Instrumentos de música eléctricos e 

electrónicos, incluindo instrumentos computadori-

zados e acessórios (não incluídos noutra classe) dos 

mesmos; sistemas de música electrónica e sistemas de 

música computorizada (aparelhos musicais) contend 

sintetizadores; dispositivos periféricos e compatíveis 

para os referidos produtos incluindo geradores de efei-

tos; reguladores de intensidade para pianos mecânicos; 

sintetizadores de música; teclados para instrumentos 

musicais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149316

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : Sansui Acoustics Research Cor-

poration

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgens Britânicas

 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 : 17

[511] 產品 Produtos : Panos de amianto; feltro de amianto; 

papel de amianto; revestimentos de amianto; tecidos 

de amianto; tela de amianto; filamentos de amianto; 

sacos [invólucros, bolsinhas] de borracha para embala-

gem; cascas de árvores para isolamento acústico; fibra 

de vidro para isolamento; tecidos de fibra de vidro 

para isolamento; matérias filtrantes [matérias plásti-

cas ou espumas semi-processadas]; lã de vidro para 

isolamento; matérias isolantes; feltros isolantes; luvas 

isolantes; óleo isolante para transformadores; óleos 

isolantes; papel isolante; tecidos isolantes; vernizes 

isolantes; tintas isolantes; fitas isoladoras; gesso isolan-

te; isoladores; lã mineral [isolante]; materiais de emba-

lagem [acolchoamento, enchimento] em borracha ou 

em matérias plásticas; matérias para acolchoamento 

e estofos em borracha ou em matérias plásticas; com-

posições para impedir a irradiação de calor; tampões 

amortecedores em borracha; lã de escória [isolante]; 

matérias para a insonorização.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149317

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 重慶亮添通信軟件有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區玉馬路8號科技創業

中心融英樓（經開區拓展區內）

 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 : 智能手機；移動電話；手機套；手機殼；

手機屏幕專用保護膜；手機專用支架；頭戴式耳機；移動

電話用耳機；手機用自拍杆；自拍鏡頭；USB線；電源適

配器；電池；電池充電器；移動電源（可充電電池）；揚聲

器音箱；智能手機用無線耳機；無線充電器；GPS導航設

備；可下載的手機應用軟件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149318

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 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/149319

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓
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 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育或娛樂競賽；提供在線電子出

版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；娛樂；娛樂信息

（消遣）；在流動網路上提供線上遊戲；在計算機網路上

提供在線遊戲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149320

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 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/149321

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 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/149324

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 何敏靜

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市禪城區四方塘10號

603房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 擱架（傢俱）；自立式隔板（傢俱）；毛巾

架（傢俱）；首飾展示架；擱板置物架；裝飾用木條；傢俱

用非金屬附件；木製傢俱隔板；傢俱腿；傢俱腳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149326

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 何敏靜

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市禪城區四方塘10號

603房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 擱架（傢俱）；自立式隔板（傢俱）；毛巾

架（傢俱）；首飾展示架；擱板置物架；裝飾用木條；傢俱

用非金屬附件；木製傢俱隔板；傢俱腿；傢俱腳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149336

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

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

 地址 Endereço : 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, 

Gongju, Choongcheongnam-do, República da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; cosméticos para cuidados 

corporais e de beleza; cosméticas para o cuidado da 

pele; maquiagem [maquilhagem]; preparações cosmé-

ticas para banho; soros (cosméticos); perfumes; con-

dicionadores para o cabelo; pacotes de máscaras para 

fins cosméticos; cosméticos para sobrancelhas; prepa-

rações para banho e duche; preparações para desma-

quilhagem; cremes cosméticos para as mãos; compac-

tos contendo maquiagem; creme para clareamento da 

pele; géis de beleza; óleos para uso cosmético; bálsa-

mos labiais; preparações cosméticas adelgaçantes; cre-

mes faciais e corporais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2018/10/18，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 40-2018-0142734

[210] 編號 N.º : N/149337

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 廣東中煙工業有限責任公司

 China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區林和西橫路

186號8-16樓

 8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road, Tianhe, 

Guangzhou, China

 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 : 煙草加熱不燃燒加熱器；低溫煙草加熱

器；低溫加熱電子煙具；加熱捲煙的電子設備；電子吸煙

裝置；煙草；非醫用含煙草代用品的香煙；香煙；香煙煙

嘴；吸煙者用口腔霧化器；火柴；吸煙打火機；捲煙紙；除

香精油外的煙草用調味品；電子香煙。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149338

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 四川省遠達集團富順縣美樂食品有

限公司

 地址 Endereço : 中國四川省自貢晨光科技園區（富順縣

宋渡路南段11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 : 八角大茴香；調味品；辣椒（調味品）；

醬菜（調味品）；佐料（調味品）；醋；醬油；咖啡飲料；

茶；糖；食品用糖蜜；以穀物為主的零食小吃；餃子；穀類

製品；麵條；玉米花；大豆粉；食用澱粉；冰淇淋；食鹽；

酵母；除香精油外的食物用調味品；家用嫩肉劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149339

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 上海聖漫實業有限公司

 SHANGHAI SHENGMAN INDUSTRY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市金山工業區亭衛公路6558號

9幢341室

 Room 341, Building 9, No.6558, Tingwei Road, Jinshan 

Industrial Zone, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；成品衣；外套；鞋；婚紗；帽；襪；

手套（服裝）；皮帶（服飾用）；圍巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149340

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 囍囍集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號至342號誠豐商

業中心10樓M

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、

乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及奶

製品，食用油及油脂。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/149341

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 囍囍集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號至342號誠豐商

業中心10樓M

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

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

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

司（調味料），調味用香料，飲用冰。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149342

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 囍囍集團有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號至342號誠豐商

業中心10樓M

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精

的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149343

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 譚杏懿

 Tam Hang I

 地址 Endereço : 澳門氹仔大連街47號至尊花城3座26K

室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝、鞋、帽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色  C o r e s d e m a r c a : 墨黑色P a n t o n e 19-

0303TCX Pantone 000C 白色如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149344

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 譚杏懿

 Tam Hang I

 地址 Endereço : 澳門氹仔大連街47號至尊花城3座26K

室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色  C o r e s d e m a r c a : 墨黑色P a n t o n e 19-

0303TCX Pantone 000C 白色如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149345

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/16

[730] 申請人 Requerente : 譚美懿

 Tam Mei I

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布拉街太子花城第2座

23J

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，治痔劑，

藥用糖果，藥品膠囊，眼藥水，敷布，醫用敷料，止痛藥，

醫用藥物，魚肝油，藥油，驅蟲藥，驅昆蟲藥，搽劑，醫用

口香糖，醫藥用薄荷，藥用錠劑，醫用藥膏，藥用膠囊，

補藥（藥），醫用營養飲料，醫用卵磷脂，人用藥，藥物飲

料，藥用酵素，醫用營養添加劑，類固醇。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、白色、色號：CF161B。
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[210] 編號 N.º : N/149348

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : 山西戎子酒莊有限公司

 地址 Endereço : 中國山西省臨汾市鄉寧縣昌寧鎮東廒村

 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），葡萄酒，利口酒，開胃

酒，雞尾酒，白蘭地，汽酒，酸酒（低等葡萄酒），烈酒

（飲料），蒸餾飲料，蒸煮提取物（利口酒和烈酒），蘋果

酒，酒精飲料原汁，酒精飲料濃縮汁，酒精飲料（啤酒除

外），含水果酒精飲料，預先混合的酒精飲料（以啤酒為

主的除外），黃酒，白酒，燒酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149349

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : 山西戎子酒莊有限公司

 地址 Endereço : 中國山西省臨汾市鄉寧縣昌寧鎮東廒村

 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），葡萄酒，利口酒，開胃

酒，雞尾酒，白蘭地，汽酒，酸酒（低等葡萄酒），烈酒

（飲料），蒸餾飲料，蒸煮提取物（利口酒和烈酒），蘋果

酒，酒精飲料原汁，酒精飲料濃縮汁，酒精飲料（啤酒除

外），含水果酒精飲料，預先混合的酒精飲料（以啤酒為

主的除外），黃酒，白酒，燒酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149368

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Negócios financeiros, monetários, imo-

biliários e bancários, incluindo os serviços bancários 

internacionais e os prestados através da internet ou 

outro meio de telecomunicação; banco directo [ho-

mebanking]; operações de câmbio serviços de troca 

de divisas, serviços de emissão de cheques bancários, 

emissão de cheques de viagem e de fichas de valor e 

com valor monetário; verificação de cheques; serviços 

de emissão, gestão e difusão de cartões de crédito, de 

débito e bancários; transferências de fundos; serviços 

de crédito, de financiamento e empréstimos, garantias; 

corretagem; serviços de assistência e gestão financeira; 

avaliação de selos; avaliações financeiras e fiscais; cau-

ções, garantias; consultadoria na área de seguros; cor-

retagem; depósito de valores e em cofres-forte; fundos 

de investimento; transferência electrónica de fundos; 

empréstimos com hipoteca e sobre penhores; inves-

timento de capitais; operações de câmbio; patrocínio 

financeiro; e tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/149370

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 

actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/149375

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.
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 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Negócios financeiros, monetários, imo-

biliários e bancários, incluindo os serviços bancários 

internacionais e os prestados através da internet ou 

outro meio de telecomunicação; banco directo [ho-

mebanking]; operações de câmbio serviços de troca 

de divisas, serviços de emissão de cheques bancários, 

emissão de cheques de viagem e de fichas de valor e 

com valor monetário; verificação de cheques; serviços 

de emissão, gestão e difusão de cartões de crédito, de 

débito e bancários; transferências de fundos; serviços 

de crédito, de financiamento e empréstimos, garantias; 

corretagem; serviços de assistência e gestão financeira; 

avaliação de selos; avaliações financeiras e fiscais; cau-

ções, garantias; consultadoria na área de seguros; cor-

retagem; depósito de valores e em cofres-forte; fundos 

de investimento; transferência electrónica de fundos; 

empréstimos com hipoteca e sobre penhores; inves-

timento de capitais; operações de câmbio; patrocínio 

financeiro; e tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e bege.

[210] 編號 N.º : N/149377

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 

actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e bege.

[210] 編號 N.º : N/149382

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Negócios financeiros, monetários, imo-

biliários e bancários, incluindo os serviços bancários 

internacionais e os prestados através da internet ou 

outro meio de telecomunicação; banco directo [ho-

mebanking]; operações de câmbio serviços de troca 

de divisas, serviços de emissão de cheques bancários, 

emissão de cheques de viagem e de fichas de valor e 

com valor monetário; verificação de cheques; serviços 

de emissão, gestão e difusão de cartões de crédito, de 

débito e bancários; transferências de fundos; serviços 

de crédito, de financiamento e empréstimos, garantias; 

corretagem; serviços de assistência e gestão financeira; 

avaliação de selos; avaliações financeiras e fiscais; cau-

ções, garantias; consultadoria na área de seguros; cor-

retagem; depósito de valores e em cofres-forte; fundos 

de investimento; transferência electrónica de fundos; 

empréstimos com hipoteca e sobre penhores; inves-

timento de capitais; operações de câmbio; patrocínio 

financeiro; e tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado e bege.

[210] 編號 N.º : N/149384

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22
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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 : 41

[511] 服務 Serviços : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 

actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado e bege.

[210] 編號 N.º : N/149389

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Negócios financeiros, monetários, imo-

biliários e bancários, incluindo os serviços bancários 

internacionais e os prestados através da internet ou 

outro meio de telecomunicação; banco directo [ho-

mebanking]; operações de câmbio serviços de troca 

de divisas, serviços de emissão de cheques bancários, 

emissão de cheques de viagem e de fichas de valor e 

com valor monetário; verificação de cheques; serviços 

de emissão, gestão e difusão de cartões de crédito, de 

débito e bancários; transferências de fundos; serviços 

de crédito, de financiamento e empréstimos, garantias; 

corretagem; serviços de assistência e gestão financeira; 

avaliação de selos; avaliações financeiras e fiscais; cau-

ções, garantias; consultadoria na área de seguros; cor-

retagem; depósito de valores e em cofres-forte; fundos 

de investimento; transferência electrónica de fundos; 

empréstimos com hipoteca e sobre penhores; inves-

timento de capitais; operações de câmbio; patrocínio 

financeiro; e tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro, azul claro e 

branco.

[210] 編號 N.º : N/149391

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 

actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro, azul claro e 

branco.

[210] 編號 N.º : N/149396

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Negócios financeiros, monetários, imo-

biliários e bancários, incluindo os serviços bancários 

internacionais e os prestados através da internet ou 

outro meio de telecomunicação; banco directo [ho-

mebanking]; operações de câmbio serviços de troca 

de divisas, serviços de emissão de cheques bancários, 

emissão de cheques de viagem e de fichas de valor e 

com valor monetário; verificação de cheques; serviços 

de emissão, gestão e difusão de cartões de crédito, de 

débito e bancários; transferências de fundos; serviços 

de crédito, de financiamento e empréstimos, garantias; 

corretagem; serviços de assistência e gestão financeira; 

avaliação de selos; avaliações financeiras e fiscais; cau-

ções, garantias; consultadoria na área de seguros; cor-

retagem; depósito de valores e em cofres-forte; fundos 

de investimento; transferência electrónica de fundos; 

empréstimos com hipoteca e sobre penhores; inves-

timento de capitais; operações de câmbio; patrocínio 

financeiro; e tudo incluído na classe 36.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro, azul claro e 

branco.

[210] 編號 N.º : N/149398

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 

actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro, azul claro e 

branco.

[210] 編號 N.º : N/149403

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Negócios financeiros, monetários, imo-

biliários e bancários, incluindo os serviços bancários 

internacionais e os prestados através da internet ou 

outro meio de telecomunicação; banco directo [ho-

mebanking]; operações de câmbio serviços de troca 

de divisas, serviços de emissão de cheques bancários, 

emissão de cheques de viagem e de fichas de valor e 

com valor monetário; verificação de cheques; serviços 

de emissão, gestão e difusão de cartões de crédito, de 

débito e bancários; transferências de fundos; serviços 

de crédito, de financiamento e empréstimos, garantias; 

corretagem; serviços de assistência e gestão financeira; 

avaliação de selos; avaliações financeiras e fiscais; cau-

ções, garantias; consultadoria na área de seguros; cor-

retagem; depósito de valores e em cofres-forte; fundos 

de investimento; transferência electrónica de fundos; 

empréstimos com hipoteca e sobre penhores; inves-

timento de capitais; operações de câmbio; patrocínio 

financeiro; e tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro, azul claro e 

cinzento.

[210] 編號 N.º : N/149405

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 

actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro, azul claro e 

cinzento.

[210] 編號 N.º : N/149410

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Negócios financeiros, monetários, imo-

biliários e bancários, incluindo os serviços bancários 
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internacionais e os prestados através da internet ou 

outro meio de telecomunicação; banco directo [ho-

mebanking]; operações de câmbio serviços de troca 

de divisas, serviços de emissão de cheques bancários, 

emissão de cheques de viagem e de fichas de valor e 

com valor monetário; verificação de cheques; serviços 

de emissão, gestão e difusão de cartões de crédito, de 

débito e bancários; transferências de fundos; serviços 

de crédito, de financiamento e empréstimos, garantias; 

corretagem; serviços de assistência e gestão financeira; 

avaliação de selos; avaliações financeiras e fiscais; cau-

ções, garantias; consultadoria na área de seguros; cor-

retagem; depósito de valores e em cofres-forte; fundos 

de investimento; transferência electrónica de fundos; 

empréstimos com hipoteca e sobre penhores; inves-

timento de capitais; operações de câmbio; patrocínio 

financeiro; e tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, azul claro, verde 

claro, laranja e magenta.

[210] 編號 N.º : N/149412

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 

actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, azul claro, verde 

claro, laranja e magenta.

[210] 編號 N.º : N/149415

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 

actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.

[210] 編號 N.º : N/149418

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 

actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149421

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 
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actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149424

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 

actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149427

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : BANCO NACIONAL ULTRA-

MARINO, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Almeida Ribeiro, no.º 22

 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 : Organização e direcção de confe-

rências, colóquios, congressos, seminários, cursos e 

ateliers de formação [workshops] relacionados com a 

actividade bancária; edição electrónica; publicação e 

redacção de textos não publicitários; serviços de tra-

dução; e tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149431

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : 凌波國際科技網絡通信有限公司

 地址 Endereço : 澳門上海街175號澳門中華總商會大廈

18樓I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 : 42

[511] 服務 Serviços : 技術項目研究、工業品外觀設計、工程、

節能領域的諮詢、提供互聯網搜索引擎，計算機軟件設

計、計算機軟件出租、恢復計算機數據、計算機軟件維

護、計算機系統分析、計算機系統設計、計算機程序複

製、把有形的數據或文件轉換成電子媒體、替他人創建

和維護網站、主持計算機站（網站）、計算機軟件安裝、

計算機程序和數據的數據轉換、計算機軟件諮詢、網絡

服務器出租、計算機病毒的防護服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149432

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : 浙江戴安日用品有限公司

 地址 Endereço : 中國浙江省金華市武義縣桐琴鎮五金機

械工業園區

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯；成套杯、碗、碟；玻璃杯（容器）；啤

酒杯；飲水玻璃杯；紙或塑料杯；咖啡具（餐具）；食物保

溫容器；家用器皿；餐具（刀、叉、匙除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149433

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China
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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 : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；電動運載工具；電動代步車（行動

遲緩人使用）；無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）；自行車；

摩托車；輪椅；空中運載工具；攝影無人機；陸、空、水或

鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；遙控運載工具（非

玩具）；手推車；運載工具用輪胎；水上運載工具；運載工

具內裝飾品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149434

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, 

the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒及幼兒食品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，白色，褐色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/149435

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, 

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 : 奶及奶製品；孕婦及哺乳期婦女用奶製

品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，白色，褐色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/149436

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : Tiffany and Company

 地址 Endereço : 727 Fifth Avenue, New York, New 

York, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Prestação de serviços de comidas e be-

bidas; fornecimento de instalações para eventos sociais 

e banquetes para ocasiões especiais; fornecimento de 

um site com sugestões de restaurantes, guias de restau-

rantes e links para sites de restaurantes; fornecimento 

de um site com destinos de restaurante; serviços de 

restaurante; serviços de café; serviços de bar; serviços 

de snack-bar; cafés; serviços de catering; serviços de 

reserva para restaurantes e cafés; serviços de restau-

rante self-service; serviços de chef pessoal; decoração 

de bolos; decoração de alimentos; aluguer de apare-

lhos de cozinha; aluguer de beber distribuidores de 

água para beber; aluguer de aparelhos de iluminação; 

aluguer de salas de reunião; aluguer de cadeiras, me-

sas, toalhas de mesa, copos; serviços de escultura de 

alimentos; serviços de informação e aconselhamento 

em relação à preparação de refeições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149438

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/149439

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149440

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149441

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149442

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149443

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149445

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : 青島蜜罐信息科技有限公司

 Qingdao MEJAR Information Technology Co., Ltd

 地址 Endereço : 中國山東省青島市市南區四川路4號乙

單元701戶

 701, Unit B, No.4, Sichuan Road, Shinan Distr ict, 

Qingdao, Shandong, 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 Serv iços : 廣告；通過網站提供商業信息；特許經

營的商業管理；進出口代理；人事管理咨詢；商業企業遷

移；在計算機數據庫中升級和維護數據；會計；自動售貨

機出租；藥用、獸醫用、衛生用制劑和醫療用品的零售或

批發服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149446

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/17

[730] 申請人 Requerente : 青島蜜罐信息科技有限公司

 Qingdao MEJAR Information Technology Co., Ltd

 地址 Endereço : 中國山東省青島市市南區四川路4號乙

單元701戶

 701, Unit B, No.4, Sichuan Road, Shinan Distr ict, 

Qingdao, Shandong, 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 : 貨運；商品包裝；貯藏；潛水服出租；能

源分配；操作運河水閘；快遞服務（信件或商品）；旅行預

訂；管道運輸；灌裝服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149451

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 碧波庭國際有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市蘆竹區南崁路二段66之

7號8樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 P rodutos : 香料；香精油；玫瑰油；薄荷油（芳香

油）；芳香精油；化妝品；身體乳液；美容面膜；防皺霜；

美容香脂霜。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149452

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 碧波庭國際有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市蘆竹區南崁路二段66之

7號8樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 家用電動按摩裝置；振動按摩器；電療

器械；吸奶器；醫用體育活動器械；按摩器械；醫療器械

和儀器；醫用測試儀；健美按摩設備；護理器械。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149453

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 碧波庭國際有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市蘆竹區南崁路二段66之

7號8樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 鍛鍊身體肌肉器械；鍛鍊身體器械；擴

胸器（鍛鍊肌肉用）；拉力器；健胸器；健美器；體育活動

器械；保護墊（運動服部件）；鍛鍊用擴胸器；體操器械。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149454

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 碧波庭國際有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市蘆竹區南崁路二段66之

7號8樓
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 P rodutos : 香料；香精油；玫瑰油；薄荷油（芳香

油）；芳香精油；化妝品；身體乳液；美容面膜；防皺霜；

美容香脂霜。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149455

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 碧波庭國際有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市蘆竹區南崁路二段66之

7號8樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 家用電動按摩裝置；振動按摩器；電療

器械；吸奶器；醫用體育活動器械；按摩器械；醫療器械

和儀器；醫用測試儀；健美按摩設備；護理器械。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149456

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 碧波庭國際有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市蘆竹區南崁路二段66之

7號8樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 鍛鍊身體肌肉器械；鍛鍊身體器械；擴

胸器（鍛鍊肌肉用）；拉力器；健胸器；健美器；體育活動

器械；保護墊（運動服部件）；鍛鍊用擴胸器；體操器械。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149457

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 碧波庭國際有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市蘆竹區南崁路二段66之

7號8樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 P rodutos : 香料；香精油；玫瑰油；薄荷油（芳香

油）；芳香精油；化妝品；身體乳液；美容面膜；防皺霜；

美容香脂霜。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149458

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 碧波庭國際有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市蘆竹區南崁路二段66之

7號8樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 家用電動按摩裝置；振動按摩器；電療

器械；吸奶器；醫用體育活動器械；按摩器械；醫療器械

和儀器；醫用測試儀；健美按摩設備；護理器械。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149459

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 碧波庭國際有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市蘆竹區南崁路二段66之

7號8樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 鍛鍊身體肌肉器械；鍛鍊身體器械；擴

胸器（鍛鍊肌肉用）；拉力器；健胸器；健美器；體育活動

器械；保護墊（運動服部件）；鍛鍊用擴胸器；體操器械。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149460

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 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, de socorro e de ensino; aparelhos e instru-
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mentos para a condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo da eletricidade; 

aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes magnéticos de dados, 

discos de gravação; máquinas de venda automática e 

mecanismos para aparelhos que funcionam com moe-

das; caixas registradoras, máquinas de calcular, equi-

pamentos de processamento de dados e computadores; 

extintores; capas para telemóvel; peças e acessórios 

para telemóveis; pastas para computadores portáteis; 

óculos; óculos de sol; acessórios para óculos, nomea-

damente fitas, fitas para o pescoço; óculos para des-

porto; software informático para telefones inteligentes 

e dispositivos móveis, nomeadamente software para 

redes sociais, recepção e transmissão de dados, com-

pras, fitness, controlo de peso e avaliações de fitness; 

software informático para redes sociais, recepção e 

transmissão de dados, compras, fitness, controlo de 

peso e avaliações físicas; software para avaliação de 

física e fitness; fones; equipamento de comunicação 

por campo de proximidade (NFC); equipamento de 

transmissão de rádio; equipamentos de comunicação 

e transmissão; etiquetas eletrónicas para mercadorias; 

etiquetas com informações magnéticas de registo ou 

codificação; etiquetas com informações electrónicas 

de registo ou codificação; etiquetas com informações 

de gravação ou codificação óptica; aplicações de soft-

ware, aplicações móveis para download; programas de 

computador [software para download]; chips [circuitos 

integrados]; sensores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149461

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de empresas; serviços administrativos; servi-

ços de venda a retalho e de venda a retalho na internet 

de vestuário, acessórios de vestuário, calçado, acessó-

rios de calçado, chapéus, óculos e acessórios, artigos 

e equipamentos de desporto, sacos, sacos de desporto, 

produtos e acessórios de desporto e fitness, vestuário e 

calçado com tecnologia de comunicação por campo de 

proximidade (NFC), etiquetas para comunicação por 

campo de proximidade (NFC), etiquetas para identi-

ficação por radiofrequência (RFID), software de apli-

cações para telemóveis e dispositivos digitais pessoais; 

marketing.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149462

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 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, de socorro e de ensino; aparelhos e instru-

mentos para a condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo da eletricidade; 

aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes magnéticos de dados, 

discos de gravação; máquinas de venda automática e 

mecanismos para aparelhos que funcionam com moe-

das; caixas registradoras, máquinas de calcular, equi-

pamentos de processamento de dados e computadores; 

extintores; capas para telemóvel; peças e acessórios 

para telemóveis; pastas para computadores portáteis; 

óculos; óculos de sol; acessórios para óculos, nomea-

damente fitas, fitas para o pescoço; óculos para des-

porto; software informático para telefones inteligentes 

e dispositivos móveis, nomeadamente software para 

redes sociais, recepção e transmissão de dados, com-

pras, fitness, controlo de peso e avaliações de fitness; 

software informático para redes sociais, recepção e 

transmissão de dados, compras, fitness, controlo de 

peso e avaliações físicas; software para avaliação de 

física e fitness; fones; equipamento de comunicação 

por campo de proximidade (NFC); equipamento de 

transmissão de rádio; equipamentos de comunicação 

e transmissão; etiquetas eletrónicas para mercadorias; 
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etiquetas com informações magnéticas de registo ou 

codificação; etiquetas com informações electrónicas 

de registo ou codificação; etiquetas com informações 

de gravação ou codificação óptica; aplicações de soft-

ware, aplicações móveis para download; programas de 

computador [software para download]; chips [circuitos 

integrados]; sensores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149463

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de empresas; serviços administrativos; servi-

ços de venda a retalho e de venda a retalho na internet 

de vestuário, acessórios de vestuário, calçado, acessó-

rios de calçado, chapéus, óculos e acessórios, artigos 

e equipamentos de desporto, sacos, sacos de desporto, 

produtos e acessórios de desporto e fitness, vestuário e 

calçado com tecnologia de comunicação por campo de 

proximidade (NFC), etiquetas para comunicação por 

campo de proximidade (NFC), etiquetas para identi-

ficação por radiofrequência (RFID), software de apli-

cações para telemóveis e dispositivos digitais pessoais; 

marketing.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149464

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 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, de socorro e de ensino; aparelhos e instru-

mentos para a condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo da eletricidade; 

aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes magnéticos de dados, 

discos de gravação; máquinas de venda automática e 

mecanismos para aparelhos que funcionam com moe-

das; caixas registradoras, máquinas de calcular, equi-

pamentos de processamento de dados e computadores; 

extintores; capas para telemóvel; peças e acessórios 

para telemóveis; pastas para computadores portáteis; 

óculos; óculos de sol; acessórios para óculos, nomea-

damente fitas, fitas para o pescoço; óculos para des-

porto; software informático para telefones inteligentes 

e dispositivos móveis, nomeadamente software para 

redes sociais, recepção e transmissão de dados, com-

pras, fitness, controlo de peso e avaliações de fitness; 

software informático para redes sociais, recepção e 

transmissão de dados, compras, fitness, controlo de 

peso e avaliações físicas; software para avaliação de 

física e fitness; fones; equipamento de comunicação 

por campo de proximidade (NFC); equipamento de 

transmissão de rádio; equipamentos de comunicação 

e transmissão; etiquetas eletrónicas para mercadorias; 

etiquetas com informações magnéticas de registo ou 

codificação; etiquetas com informações electrónicas 

de registo ou codificação; etiquetas com informações 

de gravação ou codificação óptica; aplicações de soft-

ware, aplicações móveis para download; programas de 

computador [software para download]; chips [circuitos 

integrados]; sensores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149465

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 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, e pro-

dutos feitos desses materiais e não incluídos noutras 

classes; peles de animais, peles; malas e sacos de via-

gem; guarda-chuvas, sombrinhas e bengalas; chicotes, 

arreios e selaria; sacos de desporto para todas as fina-

lidades, mochilas, sacos de viagem, sacos de tiracolo, 

sacolas, sacos de ginástica, sacos de kit, sacos de tira-

colo, malas de mão, bolsas, bolsas com cordão, bolsas 

de cintura, malas, etiquetas de bagagem, guarda-

-chuvas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149468

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de empresas; serviços administrativos; servi-

ços de venda a retalho e de venda a retalho na internet 

de vestuário, acessórios de vestuário, calçado, acessó-

rios de calçado, chapéus, óculos e acessórios, artigos 

e equipamentos de desporto, sacos, sacos de desporto, 

produtos e acessórios de desporto e fitness, vestuário e 

calçado com tecnologia de comunicação por campo de 

proximidade (NFC), etiquetas para comunicação por 

campo de proximidade (NFC), etiquetas para identi-

ficação por radiofrequência (RFID), software de apli-

cações para telemóveis e dispositivos digitais pessoais; 

marketing.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149469

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 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, de socorro e de ensino; aparelhos e instru-

mentos para a condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo da eletricidade; 

aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes magnéticos de dados, 

discos de gravação; máquinas de venda automática e 

mecanismos para aparelhos que funcionam com moe-

das; caixas registradoras, máquinas de calcular, equi-

pamentos de processamento de dados e computadores; 

extintores; capas para telemóvel; peças e acessórios 

para telemóveis; pastas para computadores portáteis; 

óculos; óculos de sol; acessórios para óculos, nomea-

damente fitas, fitas para o pescoço; óculos para des-

porto; software informático para telefones inteligentes 

e dispositivos móveis, nomeadamente software para 

redes sociais, recepção e transmissão de dados, com-

pras, fitness, controlo de peso e avaliações de fitness; 

software informático para redes sociais, recepção e 

transmissão de dados, compras, fitness, controlo de 

peso e avaliações físicas; software para avaliação de 

física e fitness; fones; equipamento de comunicação 

por campo de proximidade (NFC); equipamento de 

transmissão de rádio; equipamentos de comunicação 

e transmissão; etiquetas eletrónicas para mercadorias; 

etiquetas com informações magnéticas de registo ou 

codificação; etiquetas com informações electrónicas 

de registo ou codificação; etiquetas com informações 

de gravação ou codificação óptica; aplicações de soft-

ware, aplicações móveis para download; programas de 

computador [software para download]; chips [circuitos 

integrados]; sensores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149470

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 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 pro-

dutos feitos desses materiais e não incluídos noutras 

classes; peles de animais, peles; malas e sacos de via-

gem; guarda-chuvas, sombrinhas e bengalas; chicotes, 

arreios e selaria; sacos de desporto para todas as fina-

lidades, mochilas, sacos de viagem, sacos de tiracolo, 

sacolas, sacos de ginástica, sacos de kit, sacos de tira-

colo, malas de mão, bolsas, bolsas com cordão, bolsas 

de cintura, malas, etiquetas de bagagem, guarda-

-chuvas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149473

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 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, de socorro e de ensino; aparelhos e instru-

mentos para a condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo da eletricidade; 

aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes magnéticos de dados, 

discos de gravação; máquinas de venda automática e 

mecanismos para aparelhos que funcionam com moe-

das; caixas registradoras, máquinas de calcular, equi-

pamentos de processamento de dados e computadores; 

extintores; capas para telemóvel; peças e acessórios 

para telemóveis; pastas para computadores portáteis; 

óculos; óculos de sol; acessórios para óculos, nomea-

damente fitas, fitas para o pescoço; óculos para des-

porto; software informático para telefones inteligentes 

e dispositivos móveis, nomeadamente software para 

redes sociais, recepção e transmissão de dados, com-

pras, fitness, controlo de peso e avaliações de fitness; 

software informático para redes sociais, recepção e 

transmissão de dados, compras, fitness, controlo de 

peso e avaliações físicas; software para avaliação de 

física e fitness; fones; equipamento de comunicação 

por campo de proximidade (NFC); equipamento de 

transmissão de rádio; equipamentos de comunicação 

e transmissão; etiquetas eletrónicas para mercadorias; 

etiquetas com informações magnéticas de registo ou 

codificação; etiquetas com informações electrónicas 

de registo ou codificação; etiquetas com informações 

de gravação ou codificação óptica; aplicações de soft-

ware, aplicações móveis para download; programas de 

computador [software para download]; chips [circuitos 

integrados]; sensores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149474

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e pro-

dutos feitos desses materiais e não incluídos noutras 

classes; peles de animais, peles; malas e sacos de via-

gem; guarda-chuvas, sombrinhas e bengalas; chicotes, 

arreios e selaria; sacos de desporto para todas as fina-

lidades, mochilas, sacos de viagem, sacos de tiracolo, 

sacolas, sacos de ginástica, sacos de kit, sacos de tira-

colo, malas de mão, bolsas, bolsas com cordão, bolsas 

de cintura, malas, etiquetas de bagagem, guarda-

-chuvas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149476

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de empresas; serviços administrativos; servi-

ços de venda a retalho e de venda a retalho na internet 

de vestuário, acessórios de vestuário, calçado, acessó-

rios de calçado, chapéus, óculos e acessórios, artigos 

e equipamentos de desporto, sacos, sacos de desporto, 

produtos e acessórios de desporto e fitness, vestuário e 

calçado com tecnologia de comunicação por campo de 

proximidade (NFC), etiquetas para comunicação por 

campo de proximidade (NFC), etiquetas para identi-

ficação por radiofrequência (RFID), software de apli-

cações para telemóveis e dispositivos digitais pessoais; 

marketing.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149477

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 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, de socorro e de ensino; aparelhos e instru-

mentos para a condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo da eletricidade; 

aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes magnéticos de dados, 

discos de gravação; máquinas de venda automática e 

mecanismos para aparelhos que funcionam com moe-

das; caixas registradoras, máquinas de calcular, equi-

pamentos de processamento de dados e computadores; 

extintores; capas para telemóvel; peças e acessórios 

para telemóveis; pastas para computadores portáteis; 

óculos; óculos de sol; acessórios para óculos, nomea-

damente fitas, fitas para o pescoço; óculos para des-

porto; software informático para telefones inteligentes 

e dispositivos móveis, nomeadamente software para 

redes sociais, recepção e transmissão de dados, com-

pras, fitness, controlo de peso e avaliações de fitness; 

software informático para redes sociais, recepção e 

transmissão de dados, compras, fitness, controlo de 

peso e avaliações físicas; software para avaliação de 

física e fitness; fones; equipamento de comunicação 

por campo de proximidade (NFC); equipamento de 

transmissão de rádio; equipamentos de comunicação 

e transmissão; etiquetas eletrónicas para mercadorias; 

etiquetas com informações magnéticas de registo ou 

codificação; etiquetas com informações electrónicas 

de registo ou codificação; etiquetas com informações 

de gravação ou codificação óptica; aplicações de soft-

ware, aplicações móveis para download; programas de 

computador [software para download]; chips [circuitos 

integrados]; sensores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149478

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e pro-

dutos feitos desses materiais e não incluídos noutras 

classes; peles de animais, peles; malas e sacos de via-

gem; guarda-chuvas, sombrinhas e bengalas; chicotes, 

arreios e selaria; sacos de desporto para todas as fina-

lidades, mochilas, sacos de viagem, sacos de tiracolo, 

sacolas, sacos de ginástica, sacos de kit, sacos de tira-

colo, malas de mão, bolsas, bolsas com cordão, bolsas 

de cintura, malas, etiquetas de bagagem, guarda-

-chuvas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149480

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de empresas; serviços administrativos; servi-

ços de venda a retalho e de venda a retalho na internet 

de vestuário, acessórios de vestuário, calçado, acessó-

rios de calçado, chapéus, óculos e acessórios, artigos 

e equipamentos de desporto, sacos, sacos de desporto, 

produtos e acessórios de desporto e fitness, vestuário e 

calçado com tecnologia de comunicação por campo de 

proximidade (NFC), etiquetas para comunicação por 

campo de proximidade (NFC), etiquetas para identi-

ficação por radiofrequência (RFID), software de apli-

cações para telemóveis e dispositivos digitais pessoais; 

marketing.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149481

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Nike Innovate C.V.

 地址 Endereço : One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon, 97005-6453, E.U.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de empresas; serviços administrativos; servi-

ços de venda a retalho e de venda a retalho na internet 

de vestuário, acessórios de vestuário, calçado, acessó-

rios de calçado, chapéus, óculos e acessórios, artigos 

e equipamentos de desporto, sacos, sacos de desporto, 

produtos e acessórios de desporto e fitness, vestuário e 

calçado com tecnologia de comunicação por campo de 

proximidade (NFC), etiquetas para comunicação por 

campo de proximidade (NFC), etiquetas para identi-

ficação por radiofrequência (RFID), software de apli-

cações para telemóveis e dispositivos digitais pessoais; 

marketing.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/149482

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : SOFIA MALHÃO SOLAS VA-

LENTE

 地址 Endereço : Av. de Sagres-One Central Residen-

ces-Tower 1 18 B-Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais, culturais e de 

entretenimento para crianças; prestação de infor-

mações relacionadas com entretenimento, cultura e 

educação para crianças; organização e leccionação 

de cursos de instrução, sessões de formação prática 

(“workshops”) e seminários relacionados com entre-

tenimento, cultura e educação para cianças; serviços 

educacionais com alvo a criar, desenvolver e promover 

actividades lúdicas e criativas para infância (em con-

texto familiar); sessões e workshops criativos relacio-

nados com a expressão artística, dança, cultura para 

a infância, laboratórios sensoriais e criativos, tudo na 

Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

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

tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/149483

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Days Inns Worldwide, Inc.

 地址 Endereço : 22 Sylvan Way, Parsippany, New Jer-

sey 07054, 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 hoteleiros de complexos tu-

rísticos, serviços de alojamento em motéis e hotéis e 

serviços de restaurante; serviços de alojamento em 

apartamentos; provisão de serviços de reservas de alo-

jamento para terceiros; serviços de marcação e reserva 

de alojamento.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/149485

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Bases de maquilhagem em pó; pó com-

pacto [cosméticos]; recargas de pó compacto [cosméti-

cos]; cosméticos e produtos de toilette não medicinais; 

dentífricos não medicinais; perfumaria, óleos essen-

ciais; preparações para branquear e outras substâncias 

para uso em lavandaria; produtos para limpar, polir, 

raspar e desengordurar; cosméticos; produtos de bele-

za; produtos para os cuidados de beleza; produtos de 

maquilhagem; primários ou bases de maquilhagem; 

preparações para maquilhagem; verniz para unhas; 

preparações para remover o verniz; pestanas postiças; 

unhas postiças; óleos, leites, cremes ou espumas para 

limpeza do rosto; preparações para a remoção de ma-

quilhagem; loções, leites, cremes ou óleos para uso 

cosmético; cremes ou óleos de massagem para o rosto 

ou o corpo; produtos para branquear a pele; prepara-

ções cosméticas para os cuidados da pele; preparações 

cosméticas para os cuidados do corpo; máscaras de 

beleza; panos ou lenços impregnados com um produto 

para a limpeza da pele [para uso cosmético]; prepa-

rações para o tratamento da acne não medicinais; 

preparações de filtro solar; preparações cosméticas 

para banhos; produtos para os cuidados dos cabelos; 

cotonetes de algodão e algodão para fins cosméticos; 

kits cosméticos; perfumes; sabonetes; produtos de hi-

giene pessoal; produtos e substâncias de toilette não 

medicinais; soros de beleza; soros não medicinais para 

a pele; produtos para os cuidados da pele, produtos de 

limpeza, tónicos, esfoliantes e hidratantes; cremes, lo-

ções e géis para a pele não medicinais; cremes e loções 

para as mãos e para o corpo; gel para o duche e para 

o banho; esfoliantes para o corpo; pós para o corpo; 

óleos de banho e sais de banho não medicinais; lo-

ções capilares; produtos para os cuidados dos cabelos; 

preparações cosméticas para os cuidados dos cabelos, 

incluindo champôs, produtos de enxaguamento e ama-

ciadores; cotonetes para uso cosmético; bolas de algo-

dão para a aplicação de cosméticos; bolas de algodão 

para remoção de cosméticos; dentífricos; sabonetes 

não medicinais; loções capilares não medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149486

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Estojos para bases de maquilhagem 

em pó; utensílios e recipientes para uso doméstico ou 

de cozinha; louça e utensílios de mesa, excepto gar-

fos, facas e colheres; pentes e esponjas; escovas, com 

excepção de pincéis; materiais para fazer escovas; 

utensílios para limpeza; vidro não trabalhado ou semi-

-trabalhado, excepto vidro para construção; vidraria, 

porcelana e faiança; escovas; utensílios de cosmética e 

de toilette; aplicadores cosméticos; pincéis cosméticos; 

pincéis de maquilhagem; escovas de unhas; borlas para 

aplicação de pó-de-arroz; esponjas cosméticas e de 

toilette; esponjas para sombras de olhos; suportes para 

delineadores de olhos ou delineadores de lábios; distri-

buidores de sabão; caixas para pós compactos; caixas 

para pós compactos cosméticos; estojos para cremes 

cosméticos; estojos para artigos de toilette (guarneci-

dos); sacos para cosméticos (guarnecidos); estojos para 

cosméticos (guarnecidos sem ser em metais preciosos); 

sacos para transporte de cosméticos (guarnecidos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149487

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

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

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Essências cosméticas; essências de 

beleza; cosméticos e produtos de toilette não medi-

cinais; dentífricos não medicinais; perfumaria, óleos 

essenciais; preparações para branquear e outras subs-

tâncias para uso em lavandaria; produtos para limpar, 

polir, raspar e desengordurar; cosméticos; produtos de 

beleza; produtos para os cuidados de beleza; produtos 

de maquilhagem; primários ou bases de maquilhagem; 

preparações de maquilhagem; verniz para as unhas; 

preparações para remover o verniz; pestanas posti-

ças; unhas postiças; óleos, leites, cremes ou espumas 

para limpeza do rosto; preparações para a remoção 
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de maquilhagem; loções, leites, cremes ou óleos para 

uso cosmético; cremes ou óleos de massagem para 

o rosto ou para o corpo; produtos para branquear a 

pele; preparações cosméticas para os cuidados da pele; 

preparações cosméticas para os cuidados do corpo; 

máscaras de beleza; panos ou tecidos impregnados 

com um produto de limpeza para a pele [para uso cos-

mético]; preparações para o tratamento da acne não 

medicinais; preparações de filtro solar; preparações 

cosméticas para banhos; produtos para os cuidados 

dos cabelos; cotonetes de algodão e algodão para fins 

cosméticos; kits cosméticos; perfumes; sabonetes; 

produtos de higiene pessoal; produtos e substâncias 

de toilette não medicinais; soros de beleza; soros não 

medicinais para a pele; produtos para os cuidados 

da pele, produtos de limpeza, tónicos, esfoliantes e 

hidratantes; cremes, loções e géis para a pele não me-

dicinais; cremes e loções para as mãos e para o corpo; 

gel de duche e de banho; esfoliantes para o corpo; pós 

para o corpo; óleos de banho e sais de banho não me-

dicinais; loções capilares; produtos para os cuidados 

dos cabelos; preparações cosméticas para os cuidados 

dos cabelos, incluindo champôs, produtos de enxagua-

mento e amaciadores; cotonetes para uso cosmético; 

bolas de algodão para a aplicação de cosméticos; bolas 

de algodão para remoção de cosméticos; dentífricos; 

sabonetes não medicinais; loções capilares não medi-

cinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149488

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 邱茂庭

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市中壢區九和一街6號12

樓之18

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯；吸管（飲酒用品）；水瓶；瓶；調味品

瓶；玻璃瓶（容器）；保溫瓶；紙或塑料杯；廚房容器；咖

啡具；非電咖啡壺；餐具（刀、叉、匙除外）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149494

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 晶鑽生醫股份有限公司

 地址 Endereço : 中國臺灣臺北市復興南路二段45號11樓

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務；治療服務；醫療診所服務；整

形外科；藥劑師配藥服務；醫藥諮詢；健康諮詢；健康顧

問服務；醫療諮詢；美容服務；整形外科服務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為黑色及紫色；如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/149495

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 廣州市阿強家餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區天河北路614

號202號商舖

 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 : 張貼廣告；特許經營的商業管理輔助；

特許經營的商業管理諮詢；市場營銷；人員招收；商業企

業遷移；複印服務；會計；尋找贊助；藥品零售或批發服

務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149496

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 廣州市阿強家餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區天河北路614

號202號商舖

 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 : 餐廳；日式料理餐廳；備辦宴席；飯店；餐

館；提供會議室；養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄

養；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/149497

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, 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 : 數據處理設備；移動通信終端；手機；智

能手機；智能手機用套；智能手機屏幕專用保護膜；自拍

鏡頭；頭戴式耳機；照相機（攝影）；USB接線；電池；可

充電電池；穿戴式計算機；穿戴式行動追蹤器；穿戴式視

頻顯示器；可下載的智能手機應用軟件；人臉識別設備；

掃描儀（數據處理設備）；揚聲器音箱；頭戴式虛擬現實

裝置；芯片（集成電路）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149498

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, 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；廣告宣傳；計算機網絡上的在線廣

告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告

展覽；通過網站提供商業信息；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；替他人推銷；在計算機數據庫中更新

和維護數據；網站流量優化；手機及DVD播放機、耳機、

照相機、智能手錶、智能戒指、人臉識別設備、生物識別

掃描儀、揚聲器音箱、頭戴式虛擬現實裝置、觸摸屏的零

售和批發服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149499

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 廣州市大茶園茶業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區芳村大道中

443號之十七首層A19

 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 : 加奶可可飲料；茶飲料；糖果；蜂蜜；甜

食；冰茶；穀類製品；咖啡；以穀物為主的零食小吃；茶；

包子；麵條；食鹽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149500

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 廣州市大茶園茶業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區芳村大道中

443號之十七首層A19

 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 : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許

經營的商業管理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；人事管理諮詢；商業企業遷移；計算機

文檔管理；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和

醫療用品的零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149501

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 廣州市大茶園茶業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區芳村大道中

443號之十七首層A19

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；餐廳；飯店；住所代理（旅館、供膳

寄宿處）；咖啡館；旅館預訂；快餐館；臨時住宿的接待

服務（抵達及離開的管理）；日式料理餐廳；活動房屋出

租。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/149502

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 正! 電競亞洲聯盟有限公司

 YES! E-SPORTS ASIA HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀柯士甸道140-142號瑞

信集團大廈9樓

 9/F., Surson Comm. Bldg.,140-142 Austin Rd., TST, 

KL, 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 : 網絡廣告設計；廣告企劃；廣告設計；為

企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務；傳

播媒體廣告時段租賃；廣告宣傳；樣品分發；計算機網絡

上的在線廣告；商品現場示範；為零售目的在通訊媒體上

展示商品；經由贊助體育賽事宣傳商品及服務；消費者忠

誠度方案的管理；為軟件發行業者提供營銷服務；代理

進出口服務；計算機資料庫信息編輯；計算機檔案管理；

計算機資料庫管理；計算機文字處理；為他人提供計算

機資料庫檢索；計算機資料庫資料更新和維護；登錄資

料的更新和維護；運動員事業管理；為他人授權之商品

及服務提供商業管理；公關顧問；協尋贊助廠商；市場調

查；市場調查顧問；電子廣告看板租賃；網絡廣告看板租

賃；為商品及服務之買方和賣方提供在綫市場；為工商企

業籌備展示會服務；為工商企業籌備博覽會服務；籌備商

業性或廣告目的性的展銷會；網絡購物；電器用品零售批

發；電信器材零售批發；計算機軟件零售批發；計算機硬

件零售批發；計算機周邊配備零售批發；販賣機租賃；可

下載之數字音樂在綫零售；可下載之鈴聲在綫零售；可下

載之預錄音樂在綫零售；可下載之預錄電影在綫零售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149503

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 正! 電競亞洲聯盟有限公司

 YES! E-SPORTS ASIA HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀柯士甸道140-142號瑞

信集團大廈9樓

 9/F., Surson Comm. Bldg.,140-142 Austin Rd., TST, 

KL, 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 : 電子書籍及期刊之在綫出版；電子桌面出

版；提供電子刊物在綫瀏覽服務；提供不可下載之在綫

電子刊物；提供電子圖片在綫瀏覽服務；計算機補習班；

技藝訓練班；函授課程；實地訓練（示範）；培訓服務；

輔導（訓練）；藉由模擬訓練裝置提供培訓服務；娛樂服

務；娛樂信息；休閒娛樂信息；休閒活動信息；提供在綫

影片欣賞服務；提供不可下載之在綫錄影節目；藉由隨選

視訊提供不可下載之影片；藉由隨選視訊提供不可下載

之電視節目；提供在綫音樂欣賞服務；提供不可下載之

在綫音樂；提供在綫遊戲服務（由計算機網絡）；提供計

算機及網絡設備供人上網之服務；網絡咖啡廳；虛擬實

境遊戲場；籌辦教育或娛樂競賽；舉辦娛樂競賽；舉辦運

動競賽；運動會競賽計時；安排及舉行座談會；休閒育樂

活動規劃；派對籌劃（娛樂）；籌辦表演（經理人服務）；

代售各種活動展覽比賽入場券；娛樂票務代理服務；表

演座位預訂；除廣告片外的影片製作；表演節目製作；現

場表演；錄影帶編輯；錄影帶錄製；錄影帶剪輯；音樂錄

製；音樂製作；藝人表演服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149504

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳億嘉偉業投資有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣

一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局綜合辦公樓A

棟201室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 特許經營的商業管理；商業管理和組織

諮詢；外購服務（商業輔助）；進出口代理；替他人採購

（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；人事管理諮

詢；廣告；商業專業諮詢；替他人推銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149505

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳億嘉偉業投資有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣

一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局綜合辦公樓A

棟201室

 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 膳食纖維；外科和矯形用骨結合劑；醫用

營養品；獸醫用藥；嬰兒尿布；醫用藥物；藥油；空氣淨化

製劑；殺蟲劑；牙用黏膠劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149506

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : 鄧氏酒店集團管理有限公司

 SG HOTEL GROUP MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍旺角廣東道1163號中華漆廠大

廈8樓

 8/F, China Paint Bldg, 1163 Canton Rd, Mong Kok, 

Kowloon, Hong Hong

 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 : 養老院；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；

自助餐廳；餐廳；臨時住宿處出租寄宿處；餐館；寄宿處

預訂；自助餐館；快餐館；假日野營住宿服務；預訂臨時

住所；臨時住宿的接待服務（抵達及離開的管理）；關於

膳食製備的資訊和諮詢；私人廚師服務；提供臨時住宿，

安排臨時住宿；茶館服務；托兒所服務；出租椅子、桌子、

桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149509

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Full State Corporation Limited

 地址 Endereço : 9/F., Belle Tower, 918 Cheung Sha 

Wan Road, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, clichés, livretes [livrinhos], fo-

lhetos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149510

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Full State Corporation Limited

 地址 Endereço : 9/F., Belle Tower, 918 Cheung Sha 

Wan Road, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos e bagagem de todos os géneros, 

sacos de desporto e sacos de viagem, mochilas; male-

tas para documentos; pastas [marroquinaria] [porta-

-documentos]; malas de viagem; bengalas; varas para 

caminhada; guarda-chuvas; chapéus-de-sol; bastões 

[bordões] para alpinismo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149511

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Full State Corporation Limited

 地址 Endereço : 9/F., Belle Tower, 918 Cheung Sha 

Wan Road, 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 : 25

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

cos, parkas, capotes [casacos], calças, tops [vestuário], 

casacos resistentes ao vento, calções, camisas, t-shirts, 

roupa interior, sutiãs desportivos, impermeáveis, ves-

tuário para a chuva, vestuário de natação, sapatos para 

caminhada, sapatos de corrida, sapatos, botas, calçado 

para atletismo, ténis, bonés, chapéus, meias, luvas, 

aros para usar na cabeça, faixas para absorver a trans-

piração, cintos [vestuário], meias de malha, collants, 

coletes, capuzes [vestuário], cachecóis, mangas para 

desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149512

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Full State Corporation Limited

 地址 Endereço : 9/F., Belle Tower, 918 Cheung Sha 

Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginásti-

ca e desporto não incluídos noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149513

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/18

[730] 申請人 Requerente : Full State Corporation Limited

 地址 Endereço : 9/F., Belle Tower, 918 Cheung Sha 

Wan Road, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Prestação de informações de negócios 

relacionadas com o transporte de produtos; publicida-

de; serviços de assistência em gestão comercial de ne-

gócios; serviços de importação-exportação; serviços de 

lojas de venda a retalho e por grosso relacionadas com 

perfumaria, cosméticos, produtos para os cuidados da 

pele, preparações para polir, desengordurar e raspar, 

óculos, óculos de sol e lentes, estojos adaptados para 

telemóveis, joalharia, joalharia de fantasia, instrumen-

tos de relojoaria, sacos bagagem, pequenos artigos em 

couro, guarda-chuvas, roupa de cama, toalhas, panos, 

tecidos, vestuário, calçado, chapelaria; consultadoria 

em gestão de pessoal; prestação de informações de ne-

gócios relacionadas com o transporte de produtos; tra-

tamento de texto; contabilidade; aluguer de distribui-

dores automáticos; promoção da venda de produtos e 

serviços em nome de terceiros através da organização 

de publicidade; serviços de sublocação para empresas; 

tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149514

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 廣東中順紙業集團有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市西區彩虹大道136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 P rodutos : 衛生護墊；衛生內褲；衛生巾；衛生巾

帶；衛生棉條；月經用墊；月經內褲；月經用止血棉；褲型

衛生巾；嬰兒尿布；嬰兒尿褲；內褲襯裡（衛生用）；消毒

紙巾；浸藥液的薄紙；失禁用尿布；失禁用衣；失禁用吸

收褲；寵物尿布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149515

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 廣東中順紙業集團有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市西區彩虹大道136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 P rodutos : 衛生護墊；衛生內褲；衛生巾；衛生巾

帶；衛生棉條；月經用墊；月經內褲；月經用止血棉；褲型

衛生巾；嬰兒尿布；嬰兒尿褲；內褲襯裡（衛生用）；消毒

紙巾；浸藥液的薄紙；失禁用尿布；失禁用衣；失禁用吸

收褲；寵物尿布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149516

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 廣東中順紙業集團有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市西區彩虹大道136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 P rodutos : 衛生護墊；衛生內褲；衛生巾；衛生巾

帶；衛生棉條；月經用墊；月經內褲；月經用止血棉；褲型

衛生巾；嬰兒尿布；嬰兒尿褲；內褲襯裡（衛生用）；消毒

紙巾；浸藥液的薄紙；失禁用尿布；失禁用衣；失禁用吸

收褲；寵物尿布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149517

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 廣東中順紙業集團有限公司
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 地址 Endereço : 中國廣東省中山市西區彩虹大道136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 P rodutos : 衛生護墊；衛生內褲；衛生巾；衛生巾

帶；衛生棉條；月經用墊；月經內褲；月經用止血棉；褲型

衛生巾；嬰兒尿布；嬰兒尿褲；內褲襯裡（衛生用）；消毒

紙巾；浸藥液的薄紙；失禁用尿布；失禁用衣；失禁用吸

收褲；寵物尿布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149518

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 廣東中順紙業集團有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市西區彩虹大道136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 P rodutos : 衛生護墊；衛生內褲；衛生巾；衛生巾

帶；衛生棉條；月經用墊；月經內褲；月經用止血棉；褲型

衛生巾；嬰兒尿布；嬰兒尿褲；內褲襯裡（衛生用）；消毒

紙巾；浸藥液的薄紙；失禁用尿布；失禁用衣；失禁用吸

收褲；寵物尿布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149519

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 歐陽敏仙

 AO IEONG MAN SIN

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街248號百老匯中心第一座

27樓C

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件出租；電子數據存儲；平台即

服務（PaaS）；軟件即服務（SaaS）；驅動及操作系統軟

件開發；計算機技術諮詢；為檢測故障監控計算機系統；

雲計算。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149520

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : “GRAND CANDY” Limited 

Liability Company (LLC)

 地址 Endereço : 31 Masis str., 0061, Yerevan, Armenia

 國籍 Nacionalidade : 亞美尼亞 Arménia

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Cacau; bebidas à base de cacau; açú-

car; doces [rebuçados]; drageias [rebuçados]; drageias 

de chocolate [rebuçados]; chocolate; biscoitos de mal-

te; biscoitos petit-beurre; confeitaria de açúcar; paste-

laria; waffles; bolachas; gomas de mascar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Sem reivindicação de cor.

[210] 編號 N.º : N/149521

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : “GRAND CANDY” Limited 

Liability Company (LLC)

 地址 Endereço : 31 Masis str., 0061, Yerevan, Armenia

 國籍 Nacionalidade : 亞美尼亞 Arménia

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Cacau; bebidas à base de cacau; açú-

car; doces [rebuçados]; drageias [rebuçados]; drageias 

de chocolate [rebuçados]; chocolate; biscoitos de mal-

te; biscoitos petit-beurre; confeitaria de açúcar; paste-

laria; waffles; bolachas; gomas de mascar.

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : Sem descrição da marca.

[591] 商標顏色 Cores de marca : Sem reivindicação de cor.

[210] 編號 N.º : N/149522

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室
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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 : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；梳洗用製劑；牙膏；香料；香精

油；洗衣用漂白劑；清潔製劑；擦亮用劑；非生產操作用、

非醫用的去污劑；研磨劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 肉色，粉紅色，黃色，咖啡色，

深粉紅色，黑色，綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149523

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品；醫用和獸醫用細菌製劑；醫用營養

食物；嬰兒食品；動物用膳食補充劑；營養補充劑；包紥

繃帶；消毒劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 肉色，粉紅色，黃色，咖啡色，

深粉紅色，黑色，綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149524

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品；醫用和獸醫用細菌製劑；醫用營養

食物；嬰兒食品；動物用膳食補充劑；營養補充劑；包紥

繃帶；消毒劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，粉紅色，淡粉紅

色，灰色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149525

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科儀器和器械；醫療器械和儀器；牙

科設備和儀器；獸醫用器械和工具；嬰兒用奶嘴式餵輔食

器；嬰兒用安撫奶嘴。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，粉紅色，淡粉紅

色，灰色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149527

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；礦泉水（飲料）；汽水；果汁；無酒

精飲料；製飲料用糖漿。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，粉紅色，淡粉紅

色，灰色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149528

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 陳方藤

 CHEN, Fong Tang Peter

 地址 Endereço : 香港九龍深水埗青山道64號名人商業

中心11樓1106室

 Unit 1106, 11/F, Celebrity Commercial Centre, 64 Cas-

tle Peak Road, Sham Shui Po, 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 : 肉罐頭；水產罐頭；蔬菜罐頭；水產罐

頭；魚罐頭；醃制蔬菜；水果沙拉；肉；泡菜；蔬菜湯料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149529

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 陳方藤

 CHEN, Fong Tang Peter

 地址 Endereço : 香港九龍深水埗青山道64號名人商業

中心11樓1106室

 Unit 1106, 11/F, Celebrity Commercial Centre, 64 Cas-

tle Peak Road, Sham Shui Po, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 酒吧服務；咖啡館；自助餐廳；飯店；旅館

預訂；烹飪設備出租；餐館；自助餐館；快餐館；流動飲食

供應。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149530

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 陳方藤

 CHEN, Fong Tang Peter

 地址 Endereço : 香港九龍深水埗青山道64號名人商業

中心11樓1106室

 Unit 1106, 11/F, Celebrity Commercial Centre, 64 Cas-

tle Peak Road, Sham Shui Po, 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 : 肉罐頭；水產罐頭；蔬菜罐頭；水產罐

頭；魚罐頭；醃制蔬菜；水果沙拉；肉；泡菜；蔬菜湯料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149531

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 陳方藤

 CHEN, Fong Tang Peter

 地址 Endereço : 香港九龍深水埗青山道64號名人商業

中心11樓1106室

 Unit 1106, 11/F, Celebrity Commercial Centre, 64 Cas-

tle Peak Road, Sham Shui Po, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 酒吧服務；咖啡館；自助餐廳；飯店；旅館

預訂；烹飪設備出租；餐館；自助餐館；快餐館；流動飲食

供應。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149532

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 立新思維企業有限公司

 CRYSTAL AIM ENTERPRISE LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣青山公路荃灣段264-298

號南豐中心15樓1522室

 Flat/Rm 1522, 15/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle 

Peak Rd, Tsuen Wan, NT, 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 : 成本價格分析、對購買定單進行行政處

理、工商管理輔助、公共關係、廣告材料更新、廣告宣傳、

會計、計算機文檔管理、建築木材評估、將信息編入計算

機數據庫、進出口代理、開發票、擬備工資單、人事管理

諮詢、人員招收、商業調查、商業管理顧問、商業評估、

商業信息代埋、商業詢價、商業組織諮詢、審計、市場分

析、稅款準備、特許經營的商業管理 、替他人採購（替其

他企業購買商品或服務）、替他人推銷、統計資料匯編、

外購服務（商業輔助）、為挑選人才而進行的心理測試、

為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）、文

秘、文字處理、尋找贊助、藝術家演出的商業管理、在計

算機檔案中進行數據檢索（替他人）、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/149533

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 立新思維企業有限公司

 CRYSTAL AIM ENTERPRISE LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣青山公路荃灣段264-298

號南豐中心15樓1522室

 Flat/Rm 1522, 15/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle 

Peak Rd, 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 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 成本價格分析、對購買定單進行行政處

理、工商管理輔助、公共關係、廣告材料更新、廣告宣傳、

會計、計算機文檔管理、建築木材評估、將信息編入計算

機數據庫、進出口代理、開發票、擬備工資單、人事管理

諮詢、人員招收、商業調查、商業管理顧問、商業評估、

商業信息代埋、商業詢價、商業組織諮詢、審計、市場分

析、稅款準備、特許經營的商業管理 、替他人採購（替其

他企業購買商品或服務）、替他人推銷、統計資料匯編、

外購服務（商業輔助）、為挑選人才而進行的心理測試、

為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）、文

秘、文字處理、尋找贊助、藝術家演出的商業管理、在計

算機檔案中進行數據檢索（替他人）、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/149534

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科儀器和器械；醫療器械和儀器；牙

科設備和儀器；獸醫用器械和工具；嬰兒用奶嘴式餵輔食

器；嬰兒用安撫奶嘴。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 肉色，粉紅色，黃色，咖啡色，

深粉紅色，黑色，綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149536

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；礦泉水（飲料）；汽水；果汁；無酒

精飲料；製飲料用糖漿。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 肉色，粉紅色，黃色，咖啡色，

深粉紅色，黑色，綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149537

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；梳洗用製劑；牙膏；香料；香精

油；洗衣用漂白劑；清潔製劑；擦亮用劑；非生產操作用、

非醫用的去污劑；研磨劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淡黃色，粉紅色，紅色，白色，

咖啡色，深紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149538

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品；醫用和獸醫用細菌製劑；醫用營養

食物；嬰兒食品；動物用膳食補充劑；營養補充劑；包紥

繃帶；消毒劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淡黃色，粉紅色，紅色，白色，

咖啡色，深紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149539

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科儀器和器械；醫療器械和儀器；牙

科設備和儀器；獸醫用器械和工具；嬰兒用奶嘴式餵輔食

器；嬰兒用安撫奶嘴。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淡黃色，粉紅色，紅色，白色，

咖啡色，深紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149541

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；礦泉水（飲料）；汽水；果汁；無酒

精飲料；製飲料用糖漿。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淡黃色，粉紅色，紅色，白色，

咖啡色，深紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149542

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 文懿晴

 地址 Endereço : 香港中環皇后大道中88號勵精中心6樓 

601-3室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；梳洗用製劑；牙膏；香料；香精

油；洗衣用漂白劑；清潔製劑；擦亮用劑；非生產操作用、

非醫用的去污劑；研磨劑。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，粉紅色，淡粉紅

色，灰色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149543

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 重慶飯巢品牌管理有限公司

 地址 Endereço : 重慶市渝北區龍溪街道加州城市花園3

幢8-5

 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；糖；蜂蜜；穀類製品；以穀物為主的

零食小吃；調味品；茶飲料；加奶可可飲料；凍酸奶（冰凍

甜點）；家用嫩肉劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149544

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 重慶飯巢品牌管理有限公司

 地址 Endereço : 重慶市渝北區龍溪街道加州城市花園3

幢8-5

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；茶館；飯店；酒吧服務；咖啡館；流

動飲食供應；旅遊房屋出租；日間托兒所（看孩子）；養老

院；住所代理（旅館、供膳寄宿處）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149545

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 周永林

 地址 Endereço : 中國重慶市綦江區文龍街道三橋村13組

19號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；餐廳；住所（旅館、供膳寄宿處）；

飯店；會議室出租；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。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149547

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 北京眾誠好適口餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區上地佳園1號樓裙房2

段二層2055室

 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）；飯店；自

助餐廳；快餐店；酒吧服務；旅遊房屋出租；餐廳；日式料

理餐廳；咖啡館；烹飪設備出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149548

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 重慶卡車之家物流有限公司

 地址 Endereço : 中國重慶市綦江區文龍街道通惠大道

56號嘉惠新城56號附2號

 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 : 葡萄酒；米酒；薄荷酒；果酒（含酒精）；

烈酒（飲料）；白蘭地；開胃酒；黃酒；燒酒；利口酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149549

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 蒲建

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區塗山鎮劉胡蘭村1號

附32號

 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 : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；桌子；床；衣帽架；沙發；陳列櫃

（傢俱）；書櫃；傢俱用非金屬附件；枕頭；室內窗用百葉

簾（傢俱）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149550

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 上海嬌娜實業有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區外青松公路5045號

511室C區07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 : 香波；洗面奶；沐浴乳；口紅；唇膏；化妝

品；指甲油；染髮劑；化妝筆；香水；睫毛膏；化妝用膠原

蛋白製劑；防皺霜；兒童用化妝品；增白霜；非藥用護膚

精華。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149552

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 光合作用集團有限公司

 PHOTOSYNTHESIS GROUP CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界區上水龍琛路39號上水廣場

12樓1206室

 Flat/Rm 1206 12/F, Landmark North, 39 Lung Sum 

Avenue, Sheung Shui, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡；太陽鏡；眼鏡鏈；擦眼鏡布；眼鏡

玻璃；眼鏡框；眼鏡架；眼鏡盒；計算機；攝像機；音響；

網絡通訊設備；電池；護目鏡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149553

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 光合作用集團有限公司

 PHOTOSYNTHESIS GROUP CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界區上水龍琛路39號上水廣場

12樓1206室

 Flat/Rm 1206 12/F, Landmark North, 39 Lung Sum 

Avenue, Sheung Shui, 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 : 35

[511] 服務 Serv iços : 廣告；商業管理和組織諮詢；進出口代

理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市

場；人事管理諮詢；為推銷優化搜索引擎；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/149555

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 山東美佳集團有限公司

 地址 Endereço : 中國山東省日照市東港區海濱一路119

號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 魚子醬；魚製食品；魚肉乾；魚片；魚（非

活）；魷魚（非活）；醃製蔬菜；蝦（非活）；龍蝦（非活）；

海帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149556

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 塔圖菲諾集團有限責任公司

 TARTUFINO GROUP j.d.o.o.

 地址 Endereço : 克羅地亞布澤特鎮喀巴瓦希村如莫尼

路27號，郵編：52420

 Rumeni 27, Krbavcici, 52420 Buzet, Croatia

 國籍 Nacionalidade : 克羅地亞 Croata

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 烈酒；烈酒（飲料）；蒸煮提取物（利口酒

和烈酒）；烈酒濃縮汁。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149557

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 官政

 地址 Endereço : 中國重慶市九龍坡區石板鎮高農村1組

87號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；飯店；自助餐廳；養老院；酒吧服

務；提供野營場地設施；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。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149558

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 朱慶

 地址 Endereço : 中國重慶市九龍坡區直港大道199號珠

江花園1幢4單元5-3

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；飯店；自助餐廳；養老院；酒吧服

務；提供野營場地設施；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。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149559

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 周淼

 地址 Endereço : 中國重慶市渝中區純陽洞56號1-1

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；飯店；自助餐廳；養老院；酒吧服

務；提供野營場地設施；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。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149562

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 四川中煙工業有限責任公司

 地址 Endereço : 中國四川省成都市龍泉驛區國家成都經

濟技術開發區成龍大道龍泉段2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 : 煙草；香煙過濾嘴；火柴盒；電子香煙；

吸煙用打火機；香煙；香煙盒；雪茄；香煙嘴。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149563

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 四川中煙工業有限責任公司

 地址 Endereço : 中國四川省成都市龍泉驛區國家成都經

濟技術開發區成龍大道龍泉段2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 : 鼻煙；電子香煙；煙草；吸煙用打火機；

香煙；煙斗；香煙過濾嘴；煙灰缸；電子香煙煙液。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149564

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 四川中煙工業有限責任公司

 地址 Endereço : 中國四川省成都市龍泉驛區國家成都經

濟技術開發區成龍大道龍泉段2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 P rodutos : 香煙；香煙盒；香煙嘴；雪茄；煙用藥

草。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149565

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 四川中煙工業有限責任公司

 地址 Endereço : 中國四川省成都市龍泉驛區國家成都經

濟技術開發區成龍大道龍泉段2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 : 雪茄；小雪茄；香煙；煙斗；煙灰缸。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149566

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 萬國寶華有限公司

 地址 Endereço : 澳門火船頭街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 : 中藥油。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149567

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 萬國寶華有限公司

 地址 Endereço : 澳門火船頭街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 : 中藥油。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149569

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : Human Resource Communica-

tions Ltd.

 地址 Endereço : 153, Nagahara-cho, Saka imach i 

Ayanokoji-sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 

600-8073 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; preparados cosméticos; 

sabonetes; detergentes; artigos de perfumaria; in-

censos; fragrâncias; produtos para refrescar o hálito; 

desodorizantes para animais domésticos; dentífricos; 

papéis abrasivos; pano abrasivo; areia abrasiva; pedra-

-pomes artificial; papel para polimento; panos para 

polimento; óleos essenciais; loções para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149570

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : Human Resource Communica-

tions Ltd.

 地址 Endereço : 153, Nagahara-cho, Saka imach i 

Ayanokoji-sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 

600-8073 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; preparados cosméticos; 

sabonetes; detergentes; artigos de perfumaria; in-

censos; fragrâncias; produtos para refrescar o hálito; 

desodorizantes para animais domésticos; dentífricos; 

papéis abrasivos; pano abrasivo; areia abrasiva; pedra-

-pomes artificial; papel para polimento; panos para 

polimento; óleos essenciais; loções para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/149571

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Products S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

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

terias para dispositivos eletrónicos usados para aque-

cer tabaco, carregadores para dispositivos eletrónicos 

usados para aquecer o tabaco; carregadores USB para 

dispositivos eletrónicos usados para aquecer o tabaco; 

carregadores de automóveis para cigarros eletrónicos; 

carregadores de automóveis para dispositivos usados 

para aquecer o tabaco; carregadores de baterias para 

cigarros eletrónicos; encaixes de carregamento e esta-

ções de carregamento para dispositivos electrónicos 

que são utilizados para o aquecimento do tabaco; en-

caixes de carregamento e estações de carregamento 

para cigarros electrónicos; fontes de alimentação por-

táteis para dispositivos electrónicos que são utilizados 

para o aquecimento de tabaco; fontes de alimentação 

portáteis para cigarros electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149572

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Products S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Vaporizador com fio para cigarros 

electrónicos e dispositivos electrónicos para fumar; 

tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco 

incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para 

os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, 

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

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

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

dores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, 

filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, 

cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar 

cigarros, isqueiros; fósforos; paus de tabaco; produtos 

de tabaco destinados a serem aquecidos, dispositivos 

eletrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou 

tabaco a fim de libertar aerossóis contendo nicotina 

para inalação; soluções líquidas de nicotina para uso 

em cigarros eletrónicos; dispositivos electrónicos para 

fumar; cigarros eletrónicos; cigarros electrónicos para 

uso como substitutos dos cigarros tradicionais; disposi-

tivos electrónicos para a inalação de aerossóis conten-

do nicotina; dispositivos de vaporização oral para fu-

madores, produtos de tabaco e sucedâneos do tabaco; 

artigos de fumadores para cigarros electrónicos; peças 

e acessórios para os produtos atrás referidos incluí-

dos na classe 34; extintores para cigarros e charutos 

aquecidos bem como paus de tabaco aquecidos; cigar-

reiras eletrónicas recarregáveis; estojos de protecção, 

coberturas descorativas e estojos de transporte para 

cigarros electrónicos, dispositivos para aquecimento 

de tabaco e dispositivos electrónicos para fumar; su-

portes e bases para cigarros electrónicos, dispositivos 

para aquecimento de tabaco e dispositivos electrónicos 

para fumar em automóveis; recipientes para a elimina-

ção de varas de tabaco aquecidas utilizadas; produtos 

de limpeza, preparados de limpeza, utensílios de lim-

peza e escovas de limpeza para cigarros electrónicos, 

dispositivos para aquecimento de tabaco e dispositivos 

electrónicos para fumar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149578

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 愛慕股份有限公司

 AIMER CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京開發區利澤中園

二區218、219號樓

 No. 218-219 Bui lding, 2Nd Block Lizezhongyuan, 

Wangjing New Tech Dev. Zone, Chaoyang District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; roupas interiores; enxovais 

para recém-nascidos (vestuário); fatos de banho; ves-

tuário impermeável; fatos de dança; vestuário para 

ginásticas; calçado; chapéus; meias de vidro; luvas 

(vestuário); xailes; cintas; faixas para vestuário; toucas 
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para o banho; máscaras para dormir; fatos para casa-

mento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149579

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 愛慕股份有限公司

 AIMER CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京開發區利澤中園

二區218、219號樓

 No. 218-219 Bui lding, 2Nd Block Lizezhongyuan, 

Wangjing New Tech Dev. Zone, Chaoyang District, 

Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; roupas interiores; enxovais 

para recém-nascidos (vestuário); fatos de banho; ves-

tuário impermeável; fatos de dança; vestuário para 

ginásticas; calçado; chapéus; meias de vidro; luvas 

(vestuário); xailes; cintas; faixas para vestuário; toucas 

para o banho; máscaras para dormir; fatos para casa-

mento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149580

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 想要科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路139號南益大廈9樓A

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件（已錄製）、計算機遊戲軟

件、電子出版物（可下載）、計算機程序（可下載軟件）、

已錄製的計算機程序（程序）、計算機外圍設備、網絡通

訊設備、手提電話、聲音傳送器具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149581

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 想要科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路139號南益大廈9樓A

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理輔助、工商管理輔助、商業專業

諮詢、電子商務諮詢、廣告傳播、市場分折、商業評估、

廣告宣傳、商業研究、廣告代理、替他人推銷、價格比較

服務、為零售目的在通訊媒體上展示商品、為消費者提供

商業信息和建議、對購買定單進行行政處理、廣告版面設

計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149582

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 想要科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路139號南益大廈9樓A

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件（已錄製）、計算機遊戲軟

件、電子出版物（可下載）、計算機程序（可下載軟件）、

已錄製的計算機程序（程序）、計算機外圍設備、網絡通

訊設備、手提電話、聲音傳送器具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149583

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/21

[730] 申請人 Requerente : 想要科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門提督馬路139號南益大廈9樓A

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理輔助、工商管理輔助、商業專業

諮詢、電子商務諮詢、廣告傳播、市場分折、商業評估、

廣告宣傳、商業研究、廣告代理、替他人推銷、價格比較

服務、為零售目的在通訊媒體上展示商品、為消費者提供
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商業信息和建議、對購買定單進行行政處理、廣告版面設

計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149586

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 胡媛媛

 HU YUAN YUAN

 地址 Endereço : 澳門沙嘉都喇街27號威嘉閣2D

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 圖畫、油畫、繪畫。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅、黃、藍、紫、粉紅、肉色、

綠色、白色、黑色、棕色、橙色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149587

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 上海百芝龍網路科技有限公司

 地址 Endere ç o : 中國上海市寧區廣順路33號8幢1層

1287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 : 電子信號發射器；發射機（電信）；無線

電設備；內部通訊裝置；生物芯片；非醫用測試儀；非醫

用診斷設備；感應器（電）；互感器；插頭、插座和其他接

觸器（電連接）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149588

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 協和置業有限公司

 HEEP WO INVESTMENT COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 3 Travessa de Ho Lo Quai, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產事務。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色。

[210] 編號 N.º : N/149589

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 瑞元堂醫療保健有限公司

 地址 Endereço : 澳門高士德大馬路91號高士德商業中心

2樓E座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健食品，非醫用營養口服液，

非醫用營養品，非醫用營養片，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，非醫用營養液，非醫用營養粉，

非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用口香糖，非醫用蜂

王漿膠囊，非醫用蜂王漿，非醫藥用保健膠囊，食用王漿

（非醫用），蜂蜜，食品用糖蜜，食用蜂膠（蜜蜂膠），蜂

膠，蜂膠膠囊，蜂臘，燕窩梨膏，燕麥食品，蜜糖，螺旋藻

（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕麥，

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，麥類

製品，穀類製品，植物類食品（穀類製品），薄片（穀類產

品）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149590

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 瑞元堂醫療保健有限公司

 地址 Endereço : 澳門高士德大馬路91號高士德商業中心

2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 : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 非醫用保健食品、非醫用營養口服液、非

醫用營養品、非醫用營養片、非醫用營養膠囊、非醫用營

養膏、非醫用營養精、非醫用營養液、非醫用營養粉、非

醫用浸液、非醫用片劑酵母、非醫用口香糖、非醫用蜂王

漿膠囊、非醫用蜂王漿、非醫藥用保健膠囊、藥用營養

補充劑、非醫用營養丸（營養補充劑）、礦物質食品補充

劑、礦物食品添加劑、藥茶、營養食品、營養食物、中藥

成藥、中藥材、補藥（藥）、人用藥、藥用製劑、醫用食物

營養製劑、醫用營養食物、醫用營養飲料、醫用營養品、

藥用膠囊、藥酒、營養補充劑、人參茶和人參糖的零售及

批發服務，零售店服務，經全球電腦網絡提供的零售和

批發服務，在線的零售及批發服務，電子商務，商業貿易

服務（煙酒除外），商業管理輔助，商業詢價，商業行情

代理，商業信息代理，商業評估，商業信息，商業管理和

組織諮詢，商業專業諮詢，貿易專業的專業諮詢，為消費

者提供商業信息和建議（消費者建議機構），價格比較

服務，拍賣，市場分析，市場研究，組織商業或廣告交易

會，組織商業或廣告展覽，特許經營的商業管理，外購服

務（商業輔助），替他人採購（替其他企業購買商品或服

務），進出口代理，替他人推銷，為零售目的在通訊媒體

上展示商品，開發票，會計，簿記，繪製賬單、賬目報表，

審計，擬備工資單，稅款準備，人事管理諮詢，人員招收，

文字處理，將信息編入計算機數據庫，計算機數據庫信息

分類，對購買定單進行行政處理，計算機數據庫信息系統

化，計算機文檔管理，廣告，廣告宣傳，廣告代理，貨物展

出，直接郵件廣告，樣品散發，無線電廣告，無線電商業

廣告，電視廣告，電視商業廣告，商業廚窗廣告，通過郵

購定單進行的廣告宣傳，數據通訊網絡上的在線廣告，計

算機網絡上的在線廣告。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149591

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 瑞元堂醫療保健有限公司

 地址 Endereço : 澳門高士德大馬路91號高士德商業中心

2樓E座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 中醫診所服務，中醫診療服務，中醫推拿

服務，醫療診所，醫務室，醫藥諮詢服務，醫療保健諮詢

服務，醫療節食諮詢服務，與中式傳統醫藥有關的健康

護理，與草本醫藥有關的健康護理，健康評估的診所服

務，人類身體疾病的診斷及治理之診所服務，醫療信息提

供，醫療輔助，醫療按摩，保健，按摩，芳香按摩，艾灸療

法，針灸療法，調劑，理療，醫療護理，心理專家，節食及

健康治理，芳香療法，遠程醫學服務，藥劑師配藥服務，

治療服務，醫療設備出租，衛生設施出租，保健站，替代

療法，健康諮詢，私人療養院，療養院，休養所，飲食營

養指導，獸醫輔助，動物飼養。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149592

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[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座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。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉紅、紅、白、金。

[210] 編號 N.º : N/149593

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[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座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。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149594

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[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座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。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。

[210] 編號 N.º : N/149595

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[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座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。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。

[210] 編號 N.º : N/149596

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[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座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。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。

[210] 編號 N.º : N/149597

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[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座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 : 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。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。

[210] 編號 N.º : N/149598

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[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座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 : 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。
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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/149599

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[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座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 : 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。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。

[210] 編號 N.º : N/149600

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 何有根

 地址 Endereço : 澳門乾草圍（賣草地里7號）長信大廈地

下A室

 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，外賣餐飲服務，茶

餐廳服務，提供小吃及飲料服務，備辦宴席，餐館，餐廳，

流動飲食供應，提供食物和飲料到會服務，快餐館。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棗紅色（C:40 M:100 Y:100 

K:5），黑色（C:20 M:20 Y:20 K:100），如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149602

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149603

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149604

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 鶴山市東古調味食品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市鶴山市古勞鎮麥水工

業區3號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 腐乳；果醬；醃製蔬菜；烹調用番茄汁；

番茄醬；醬菜；蔬菜罐頭；泡菜；榨菜；烹飪用蔬菜汁；食
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用醃黃豆；肉湯濃縮汁；水果罐頭；蝦醬；蛋；牛奶製品；

食用油；加工過的堅果；乾食用菌；腐竹。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、紅色、白色及黑色，如

圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149605

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 鶴山市東古調味食品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市鶴山市古勞鎮麥水工

業區3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 : 醬油；醋；調味料；調味品；調味醬；豆醬

（調味品）；蠔油；番茄調味醬；雞精（調味品）；料酒；

調味醬汁；芥末；辣椒油；醬菜（調味品）；涮羊肉調料；

冰淇淋；穀類製品；茶飲料；糖果；麵條；餅乾；醬油曲

種。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、紅色、白色及黑色，如

圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149606

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38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；商業評估；特許經營的商業管理；

進出口代理；人事管理諮詢；商業場所搬遷；文秘；會計；

尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149607

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；醫用營養品；空氣淨化製劑；滅

幹朽真菌製劑；衛生短內褲；衛生毛巾帶（毛巾）；衛生

巾；衛生墊；嬰兒尿布；嬰兒尿褲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149608

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；衛生紙；紙手帕；紙巾；紙製洗臉巾；

印刷品；書籍；辦公用夾；鉛筆；文具或家用膠帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149609

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38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；商業評估；特許經營的商業管理；

進出口代理；人事管理諮詢；商業場所搬遷；文秘；會計；

尋找贊助。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149610

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；醫用營養品；空氣淨化製劑；滅

幹朽真菌製劑；衛生短內褲；衛生毛巾帶（毛巾）；衛生

巾；衛生墊；嬰兒尿布；嬰兒尿褲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149611

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；衛生紙；紙手帕；紙巾；紙製洗臉巾；

印刷品；書籍；辦公用夾；鉛筆；文具或家用膠帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149612

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38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；商業評估；特許經營的商業管理；

進出口代理；人事管理諮詢；商業場所搬遷；文秘；會計；

尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149613

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；醫用營養品；空氣淨化製劑；滅

幹朽真菌製劑；衛生短內褲；衛生毛巾帶（毛巾）；衛生

巾；衛生墊；嬰兒尿布；嬰兒尿褲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149614

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；衛生紙；紙手帕；紙巾；紙製洗臉巾；

印刷品；書籍；辦公用夾；鉛筆；文具或家用膠帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149615

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38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；商業評估；特許經營的商業管理；

進出口代理；人事管理諮詢；商業場所搬遷；文秘；會計；

尋找贊助。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149616

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；醫用營養品；空氣淨化製劑；滅

幹朽真菌製劑；衛生短內褲；衛生毛巾帶（毛巾）；衛生

巾；衛生墊；嬰兒尿布；嬰兒尿褲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149617

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；衛生紙；紙手帕；紙巾；紙製洗臉巾；

印刷品；書籍；辦公用夾；鉛筆；文具或家用膠帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149618

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 佛山市啟盛衛生用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵鎮科技工

業園百業大道38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；商業評估；特許經營的商業管理；

進出口代理；人事管理諮詢；商業場所搬遷；文秘；會計；

尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149619

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 廣州妮趣化妝品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港中路350

號之七1504房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潤髮乳；洗髮液；乾洗式洗髮劑；非醫用

洗浴製劑；護髮素；柔髮劑；洗面奶；浴液；清潔製劑；洗

澡用化妝品；染髮劑；化妝品；護膚用化妝劑；化妝用收

斂劑；化妝用膠原蛋白製劑；防皺霜；增白霜；髮用摩絲；

牙膏；動物用化妝品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149620

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 廣州妮趣化妝品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港中路350

號之七1504房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告；廣告材料分發；貨物展出；樣

品散發；廣告宣傳本的出版；廣告；商業櫥窗布置；計算

機網絡上的在線廣告；點擊付費廣告；通過體育賽事贊

助推廣商品和服務；戶外廣告；組織商業或廣告展覽；為

消費者提供商品和服務選擇方面的商業信息和建議；特

許經營的商業管理；臨時性商業管理；進出口代理；開發

票；自動售貨機出租；尋找贊助；銷售展示架出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149622

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 廣州市粵王日用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區均禾街清湖村

大布路220號之二（可作廠房使用）

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 非醫用漱口劑；口氣清新噴霧；牙膏；化

妝品；口紅；眉毛化妝品；化妝品清洗劑；皮膚增白霜；美

容面膜；眼影膏；洗髮水；護髮素；沐浴露；牙膏；香皂；

爽膚水；潔面乳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149623

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : 廣州市粵王日用品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區均禾街清湖村

大布路220號之二（可作廠房使用）

 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 : 非醫用漱口劑；口氣清新噴霧；牙膏；化

妝品；口紅；眉毛化妝品；化妝品清洗劑；皮膚增白霜；美

容面膜；眼影膏；洗髮水；護髮素；沐浴露；牙膏；香皂；

爽膚水；潔面乳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149628

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : Baffin Limited

 地址 Endereço : 250 Bowie Avenue, Toronto, Ontario, 

Canada M6E 4Y2

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de contro-

lo (inspecção), salva-vidas e de ensino; aparelhos e ins-

trumentos para condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo de electricidade; 

aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de 

som ou imagens; suportes de registo magnético, discos 

para gravação; máquinas de venda automática e meca-

nismos para aparelhos operados com moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento e 

computadores para processamento de dados; extin-

tores de incêndio; calçado de proteção; vestuário de 

protecção contra lesões graves ou fatais nomeadamen-

te vestuário de proteção contra acidentes, radiações e 

fogo, vestuário à prova de bala, proteções para a ca-

beça, protetores de cabeça para o desporto, protetores 

de dentes para o desporto, fatos especiais de proteção 

para aviadores, joelheiras para operários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149629

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : Baffin Limited

 地址 Endereço : 250 Bowie Avenue, Toronto, Ontario, 

Canada M6E 4Y2

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de contro-

lo (inspecção), salva-vidas e de ensino; aparelhos e ins-

trumentos para condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo de electricidade; 

aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de 

som ou imagens; suportes de registo magnético, discos 

para gravação; máquinas de venda automática e meca-

nismos para aparelhos operados com moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento e 

computadores para processamento de dados; extin-

tores de incêndio; calçado de proteção; vestuário de 

protecção contra lesões graves ou fatais nomeadamen-

te vestuário de proteção contra acidentes, radiações e 

fogo, vestuário à prova de bala, proteções para a ca-

beça, protetores de cabeça para o desporto, protetores 

de dentes para o desporto, fatos especiais de proteção 

para aviadores, joelheiras para operários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149630

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : NovoCure Limited

 地址 Endereço : Second Floor, No. 4 The Forum, 

Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands 

JE2 4UF

 國籍 Nacionalidade : 海峽群島 Ilhas do Canal
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Dispositivo médico que administra 

campos de tratamento de tumores (campos elétricos) 

para o tratamento de carcinomas sólidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149631

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/22

[730] 申請人 Requerente : Puyi International Limited

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F, North Tower, 

Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimsha-

tsui East, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos ópticos; 

monóculos, óculos, óculos de sol, estojos para óculos, 

armações para óculos, lentes, lunetas, montagens e es-

tojos para lentes; todos sendo peças e ferramentas de 

óculos; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149632

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : Frédéric FOUCARD

 地址 Endereço : 157 rue de l’Université - 75007 

Paris - France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas e dispositivos de telecomu-

nicações fixos e móveis; programas de computador 

utilizados no domínio de transacções comerciais elec-

trónicas; programas de computador relacionados com 

questões financeiras; programas de computador para 

uso no âmbito da transferências electrónicas de tran-

sacções financeiras; software de computador; software 

relativo ao tratamento de transacções financeiras; 

carteiras electrónicas; bases de dados electrónicas; 

bases de dados de computador; dispositivos de arma-

zenamento de dados; software descarregável para uso 

com criptomoedas e moedas digitais; criptomoedas e 

moedas digitais descarregáveis; software para autori-

zar o acesso a bases de dados; aplicações de software 

para telemóveis e outros dispositivos electrónicos por-

táteis; aplicações móveis descarregáveis para a gestão 

de informação; aplicações móveis descarregáveis para 

a transmissão de dados; cartões de memória ou micro-

processadores; placas de circuitos impressos; cartões 

codificados magneticamente; cartões de memória 

digital segura; cartões bancários [codificados ou mag-

néticos]; cartões bancários codificados; cartões bancá-

rios magnéticos impressos; cartões codificados para a 

transferência electrónica de transacções financeiras; 

cartões de pagamento codificados; cartões de paga-

mento magnético; cartões de pagamento pré-pagos co-

dificados; cartões codificados impressos; chaves USB; 

telemóveis; agendas electrónicas; produtos de óptica; 

óculos, óculos de sol e estojos para óculos; estojos para 

telemóveis, capas para telefones inteligentes; suportes 

adaptados a telemóveis, estojos para computadores 

portáteis, capas para computadores portáteis; hard-

ware USB, auscultadores.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/07/25，法國 França，編號

N.º 184471923

[210] 編號 N.º : N/149633

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : Frédéric FOUCARD

 地址 Endereço : 157 rue de l’Université - 75007 

Paris - 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 : Consultadoria de organização e gestão 

de negócios; serviços de apoio e gestão de negócios; 

angariação de patrocínio para parcerias técnicas e 

tecnológicas com vista ao estabelecimento de empre-

sas (não relacionadas com a conduta empresarial); 

apoio e consultadoria administrativa às empresas na 

implementação de projectos em termos de empreen-

dedorismo; apoio e consultoria a empresas industriais 

ou comerciais na organização, condução e gestão de 

seus negócios; apoio administrativo na criação e de-

senvolvimento de empresas em relação a todas as ac-

tividades; serviços de peritos em empreendedorismo e 

gestão de empresas (análise de negócios); serviços de 

recepção administrativa e de apoio à criação e aqui-
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sição de empresas; apoio administrativo a empresas 

para o respectivo estabelecimento; apoio ao desenvol-

vimento de negócios de empresas; estudos de auditoria 

e viabilidade de projectos ligados à criação e aquisição 

de empresas; administração de empresas; serviços de 

assessoria relacionados com transacções comerciais; 

publicidade; publicidade em linha em redes informá-

ticas; aluguer de publicidade em media comercial; 

publicação de textos publicitários; aluguer de espaços 

publicitários; divulgação de material publicitário; con-

sultadoria em estratégias de comunicação publicitária; 

serviços de marketing; marketing de eventos; angaria-

ção de assinaturas de serviços de telecomunicações 

para terceiros; gestão de arquivos computadorizados; 

organização e realização de apresentações de produ-

tos; apresentação de bens comerciais em meios de co-

municação para fins de retalhistas; comércio a retalho 

ou por grosso de couro ou imitação de couro; artigos 

de bagagem, sacos, porta-moedas, (pastas para docu-

mentos), baús e malas de viagem, roupa interior, calça-

do, chapelaria, e acessórios de luxo, artigos de couro, 

óculos e artigos de óptica, perfumaria e cosméticos, 

joalharia, relógios, mobiliário e revestimentos para 

mobiliário; jogos, brinquedos; organização de feiras 

e exposições para fins comerciais ou publicitários; or-

ganização de feiras comerciais para relações públicas 

comerciais, publicitárias e profissionais; consultadoria 

em estratégias de comunicação de relações públicas; 

auditoria de negócios (análise de negócios); serviços 

promocionais; promoção de vendas para terceiros; 

promoção de empresas (publicidade); serviços de in-

termediação comercial (serviços de intermediação co-

mercial).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/07/25，法國 França，編號

N.º 184471923

[210] 編號 N.º : N/149634

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : Frédéric FOUCARD

 地址 Endereço : 157 rue de l’Université - 75007 

Paris - France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Negócios monetários; seguros; servi-

ços bancários; serviços bancários em linha; compra e 

venda de moedas; serviços financeiros, nomeadamente 

serviços de depositário central de moeda virtual; for-

necimento de moeda digital ou tokens digitais para 

uso por membros de uma comunidade em linha atra-

vés de uma rede mundial informática; fornecimento 

de moeda digital ou tokens digitais; integração de 

protocolos criptográficos, usados para a operação e 

desenvolvimento de aplicações e de tecnologia “block 

chain” numa plataforma informática descentralizada 

e como um método de pagamento de bens e serviços; 

operações de câmbio de moeda criptografada; forne-

cimento de transferências electrónicas de uma moeda 

virtual para uso por membros de uma comunidade em 

linha através de uma rede informática mundial; servi-

ços financeiros informatizados relacionados com tran-

sacções em moeda estrangeira; transações cambiais 

de moedas virtuais e serviços de cartões de crédito e 

cartões de pagamento; câmbio monetário; negociação 

e corretagem em linha de moedas em tempo real; ser-

viços de pagamento electrónico; transferência de fun-

dos electrónicos; serviços de transferência electrónica 

de fundos; transacções de débito electrónico; proces-

samento e administração de pagamentos, angariação 

de fundos de beneficência; fundos mútuos; colecta e 

distribuição de doações para associações e empresas 

comerciais; financiamento de projectos, estudos e ava-

liações; serviços de patrocínio; mecenato financeiro 

destinado a empresas, associações, organizações não-

-governamentais ou programas específicos no domínio 

da investigação, saúde e aprendizagem; serviços filan-

trópicos e de beneficência relacionados com a conces-

são de subsídios nos domínios da saúde e da aprendi-

zagem; administração e gestão de subsídios; provisão 

de subsídios para terceiros; serviços de consultadoria 

relacionados com investimentos e financiamentos; in-

vestimentos de capital; administração de fundos e de 

investimentos; serviços de informação informatizados 

relacionados com questões financeiras; serviços de 

informações relacionadas com finanças, fornecidos em 

linha a partir de bases de dados informatizadas ou da 

internet; serviços de informações, consultadoria e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/07/25，法國 França，編號

N.º 184471923

[210] 編號 N.º : N/149635

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : Frédéric FOUCARD

 地址 Endereço : 157 rue de l’Université - 75007 

Paris - France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; informações re-

lacionadas com telecomunicações; comunicação por 

terminais de computador; comunicações por redes 

de fibra óptica; comunicações de rádio; comunica-

ções telefónicas; telefonia móvel; fornecimento de 

acesso de utilizadores a redes informáticas mundiais; 

fornecimento de acesso a bases de dados; aluguer de 

tempo de acesso a um servidor de base de dados, em 

particular para as redes mundiais de telecomunica-

ções e redes informáticas (internet) ou redes de acesso 

privado (intranet); fornecimento de fóruns em linha; 

serviços de boletins electrónicos (serviços de teleco-

municações); fornecimento de ligações de telecomu-

nicações a uma rede informática mundial; serviços de 

telemática acessíveis por código de acesso ou termi-

nais de computador; transmissão segura de dados, em 

especial com códigos de acesso; transmissão de dados 

comerciais e publicitários através da rede da internet; 

transmissão de informações através de catálogo elec-

trónico numa rede internet; aluguer de equipamento 

de telecomunicações; transmissões de rádio; transmis-

sões de televisão; serviços de teleconferência; serviços 

de videoconferência; serviços de mensagens electróni-

cas; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas 

mundiais; serviços de agências noticiosas; agências de 

informação (notícias) fornecendo (fornecendo acesso) 

a programas informáticos para uso em transacções de 

negócios electrónicos; fornecimento (fornecimento de 

acesso) a programas informáticos para comércio elec-

trónico.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/07/25，法國 França，編號

N.º 184471923

[210] 編號 N.º : N/149636

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : Frédéric FOUCARD

 地址 Endereço : 157 rue de l’Université - 75007 

Paris - France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de entrete-

nimento; ensino, formação, educação; serviços de 

institutos de formação e de workshops; fornecimento 

de cursos por correspondência e cursos à distância; 

formação, estágios, seminários relacionados com o 

know-how de artigos de luxo; serviços de educação 

para obtenção de diplomas; organização de cursos 

de formação e de estágios; organização de concursos 

para educação; organização e patrocínio de eventos 

desportivos; associações e fundações humanitárias; 

preparação, realização e organização de conferências, 

organização de exposições e concursos; preparação, 

realização e organização de seminários; preparação, 

condução e organização de congressos; organização 

de seminários relacionados com entretenimento, or-

ganização de seminários para fins educativos; organi-

zação de conferências relacionadas com o comércio; 

organização de conferências relacionadas com negó-

cios; organização de convenções para fins educativos; 

organização e realização de conferências comerciais e 

empresariais; organização de exposições pedagógicas; 

publicação de livros e de resenhas; fornecimento de 

publicações, inclusive em formato electrónico e não 

descarregável em linha, de livros, revistas e periódicos, 

guias e directórios; serviços de edição electrónica; pu-

blicações de artigos de imprensa; publicação de artigos 

de imprensa; redacção e publicação de textos, excepto 

textos publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/07/25，法國 França，編號

N.º 184471923

[210] 編號 N.º : N/149637

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : Frédéric FOUCARD

 地址 Endereço : 157 rue de l’Université - 75007 

Paris - France

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

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design de sistemas informáticos (de-

senvolvimento), contendo cartões de memória ou um 

microprocessador e sistemas de telecomunicações; 

concepção e desenvolvimento de sistemas informáticos 

relacionados com finanças; programação, investigação 

e concepção de software interactivo e de equipamento 

informático para prestação de serviços financeiros no 

domínio da moeda electrónica e da criptografia; hos-

pedagem de websites para fornecimento de serviços 

financeiros e de pagamento; concepção e desenvolvi-

mento de bases de dados informáticas relacionadas 

com finanças; concepção de sistemas de informação 

financeira; hospedagem de uma website em linha para 

fornecimento de informações financeiras; hospeda-

gem de uma website em linha interactivo permitindo 

que vários utilizadores de computador visualizem e 

acessem simultaneamente notícias, dados e informa-

ções financeiras sobre moedas estrangeiras, nacionais, 

electrónicas e criptográficas; concepção, programação 

ou manutenção de programas informáticos para utili-

zação em transacções comerciais electrónicas; desen-

volvimento e programação de software no domínio 

da informática de software para negócios electrónicos 

(comércio electrónico); concepção de uma plataforma 

de internet para comércio electrónico; fornecimento 

de motores de busca para transacções de comércio 

electrónico; concepção, programação ou manutenção 

de programas de computador (software) para auten-

ticação de utilizadores em transacções comerciais 

electrónicas; concepção, programação ou manutenção 

de sites da internet para transacções comerciais elec-

trónicas; serviços de segurança de dados; codificação 

de cartões magnéticos; armazenamento electrónico de 

dados; conversão e cópia de dados e imagens; progra-

mação de computadores e criação de programas para 

sistemas de comunicações e processamento de dados; 

concepção e desenvolvimento de software para leitu-

ra; transmissão e organização de dados; serviços de 

criptografia e de decodificação de dados; criptografia, 

serviços de descriptografia e autenticação de infor-

mações, mensagens e dados; concepção e desenvolvi-

mento de software para logística, serviços de gestão de 

cadeias de abastecimento e portais de comércio elec-

trónico; software como serviço (SaaS), com software 

para serviços que permitem a troca segura de fundos 

e informações para transacções de pagamento electró-

nico; fornecimento de motores de busca para comércio 

electrónico; monitoramento electrónico de actividades 

relativas a cartões de crédito para detectar fraudes via 

internet; serviços de monitoramento para sistemas de 

segurança de computadores; serviços de segurança de 

redes informáticas; serviços de acesso a computadores 

e transacções informatizadas; informações, consulta-

doria e assessoria relacionadas com todos os serviços 

atrás referidos; styling (design industrial); autentica-

ção de obras de arte; serviços de desenvolvimento de 

pesquisa, de elaboração e de criação de produtos para 

terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/07/25，法國 França，編號

N.º 184471923

[210] 編號 N.º : N/149638

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : Best Western International, Inc.

 地址 Endereço : 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Ari-

zona 85016-2023, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149639

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : Best Western International, Inc.

 地址 Endereço : 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Ari-

zona 85016-2023, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149640

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : 上海森塔商貿有限公司
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 地址 Endereço : 上海市浦東新區臨港海洋高新技術產業

化基地A0201街坊2104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 : 金屬螺母；金屬螺栓；金屬螺絲；金屬

塞；金屬環；金屬扣釘（鈎）；盒用金屬緊固扣件；普通金

屬扣（五金器具）；五金器具；小五金器具。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149641

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : F. Hoffmann-La Roche AG

 地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149642

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 桂林羅亞電子商務有限公司

 地址 Endereço : 中國廣西省桂林市象山區崇信路30號安

廈世紀城安怡園7棟1-11號門面

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫用電熱墊；矯形鞋；健美按摩設備；挖

耳勺；按摩手套；腹部護墊；失眠用催眠枕頭；醫用紫外

線燈；醫用激光器；醫用噴霧器；按摩器械；醫療器械和

儀器；避孕套；陰道沖洗器；平足矯正器；火罐；醫用氣

枕；醫用氣墊；醫用電毯；醫用緊身胸衣。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149643

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 桂林羅亞電子商務有限公司

 地址 Endereço : 中國廣西省桂林市象山區崇信路30號安

廈世紀城安怡園7棟1-11號門面

 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 : 殺菌劑；人用藥；藥物飲料；食用植物纖

維（非營養性）；醫藥用糖漿；藥用膠囊；醫藥製劑；醫用

藥物；醫用浴劑；補藥（藥）；藥用植物根；藥品膠囊；甘

香酒（藥物製劑）；醫用減肥茶；醫用營養品；醫用營養添

加劑；嬰兒食品；吸收式失禁用尿布褲；醫用香膏；醫用

化學製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149644

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 武漢攀升兄弟科技有限公司

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市黃陂區盤龍城漢口北

大道88號漢口北國際商品交易中心第D1區18樓1801號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 筆記本電腦；計算機；鼠標器套；計算機

外圍設備；手機；耳機；揚聲器；視頻顯示屏；計算機軟件

（已錄製）；計算機硬件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149645

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 武漢攀升兄弟科技有限公司

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市黃陂區盤龍城漢口北

大道88號漢口北國際商品交易中心第D1區18樓1801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 Serv iços : 廣告；特許經營的商業管理；替他人推

銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；為商品

和服務的買賣雙方提供在綫市場；人員招收；在計算機

數據庫中更新和維護數據；為零售目的在通訊媒體上展

示商品；辦公機器和設備出租；尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/149646

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 深圳市佐川藤井品牌管理有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區新安街道新安

三路東聯商務大廈301

 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 : 太陽鏡，眼鏡，隱形眼鏡，收銀機，自動

售票機，投票機，傳動打字機，計算尺，目鏡，信號燈，無

線電尋呼機，揚聲器音箱，照相機（攝影），熒光屏，家用

遙控器，計算機，電池，動畫片，個人用防事故裝置，電子

監控裝置。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149647

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 深圳市佐川藤井品牌管理有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區新安街道新安

三路東聯商務大廈301

 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 Serv iços : 廣告，商業管理和組織諮詢，進出口代

理，替他人推銷，為商品和服務的買賣雙方提供在線市

場，人事管理諮詢，為推銷優化搜索引擎，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/149648

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 深圳市佐川藤井品牌管理有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區新安街道新安

三路東聯商務大廈301

 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 : 配鏡服務，眼鏡行，保健站，飲食營養指

導，美容院，休養所，動物飼養，庭院設計，醫療診所服

務，衛生設備出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149655

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : FEDERAL OATS MILLS SDN. 

BERHAD

 地址 Endereço : No.4826A Jalan Permatang Pauh, 

Mak Mandin Industrial Estate, 13400 Butterworth, 

Penang, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Flocos de aveia; aveia em flocos; ali-

mentos à base de aveia para consumo humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149661

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : SpinMedia LLC

 地址 Endereço : 340 Madison Avenue, 6th Floor New 

York, NY 10137 United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de 

bar; fornecimento de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149666

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 上海茉丘莉文化傳播有限公司

 Shanghai Mercury Culture Communication Co., LTD

 地址 Endereço : 上海市寶山區高逸路112-118號3幢1410

室
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 Room 1410, Building 3, No. 112-118, Gaoyi Road, Baoshan 

District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；已錄製

的計算機操作程序；計算機軟件（已錄製）；電子出版物

（可下載）；電腦軟件（錄製好的）；計算機程序（可下載

軟件）；計算機遊戲軟件；霓虹燈廣告牌；手提電話；動

畫片。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149667

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 上海茉丘莉文化傳播有限公司

 Shanghai Mercury Culture Communication Co., LTD

 地址 Endereço : 上海市寶山區高逸路112-118號3幢1410

室

 Room 1410, Building 3, No. 112-118, Gaoyi Road, 

Baoshan District, Shanghai, China

 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 : 遊戲機；室內遊戲玩具；玩具娃娃衣；玩

具小屋；雪球；成比例的模型車；活動玩具；玩具面具；

骰子；棋類遊戲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149668

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 上海茉丘莉文化傳播有限公司

 Shanghai Mercury Culture Communication Co., LTD

 地址 Endereço : 上海市寶山區高逸路112-118號3幢1410

室

 Room 1410, Building 3, No. 112-118, Gaoyi Road, 

Baoshan District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂；組織競賽（教育或娛樂）；組織文

化或教育展覽；錄像帶出租；安排和組織專題研討會；提

供在線電子出版物（非下載）；除廣告以外的版面設計；

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。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149669

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 上海茉丘莉文化傳播有限公司

 Shanghai Mercury Culture Communication Co., LTD

 地址 Endereço : 上海市寶山區高逸路112-118號3幢1410

室

 Room 1410, Building 3, No. 112-118, Gaoyi Road, 

Baoshan District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算

機軟件維護；計算機系統設計；計算機軟件諮詢；把有形

的數據或文件轉換成電子媒體；技術項目研究；包裝設

計；造型（工業品外觀設計）；研究和開發（替他人）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149670

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 澳門愛康頌創新科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門北京街126號怡德商業中心25樓C

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

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

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

品），調味用香料，飲用冰。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色如下圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149671

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/23

[730] 申請人 Requerente : 澳門一品堂生物科技有限公司
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 地址 Endereço : 澳門北京街126號怡德商業中心25樓C

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

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

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包及穀類製品，麵

包，糕點及糖果，冰製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵粉，食鹽，

芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色如下圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149672

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, 

the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 加熱及烹調裝置；冷藏和冷凍設備；冷

飲及澆頭分配設備；牛奶加熱裝置；加熱牛奶並製造泡

沫的裝置；食品加熱裝置；製冰飲料、冰、冰沙、冰糕的

設備；製冰淇淋機；電力煮咖啡機；上述所有商品的專用

零部件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149673

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, 

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 : 乳製品；牛奶；奶製品；奶粉；牛奶飲料

（以奶為主的）；奶昔；製飲料用調味奶粉；食用牛奶蛋

白；奶酪；奶油乳酪；發酵乳；發酵乳製品；酸牛奶；酸

奶；奶油；用於製作飲料的主要由乳製品組成混合物；以

乳製品為主的經攪稠的澆頭。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149680

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 李天宇

 Li TianYu

 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 運動飲料；植物飲料；純淨水；礦泉水；

蒸餾水；涼茶；無酒精飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149681

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 李天宇

 Li TianYu

 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；特許經營的商業管理；進出口代理；市場營銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149682

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 榴槤樂園有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀金巴利道86-96號地下

C-E舖及1樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 醃製水果；冷凍水果；水果蜜餞；果醬；

以水果為主的零食小吃；蛋清；蛋；蛋黃；牛乳製品；果

凍。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149683

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 榴槤樂園有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀金巴利道86-96號地下

C-E舖及1樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；茶飲料；巧克力；甜食；餅

乾；蛋糕；小蛋糕（糕點）；（意式）麵食；冰淇淋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149684

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 榴槤樂園有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀金巴利道86-96號地下

C-E舖及1樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 未加工可可豆；穀（穀類）；玉米；自然

花；蘆薈（植物）；新鮮漿果；鮮水果；新鮮水果制果籃；

新鮮蔬菜；釀酒麥芽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149685

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 榴槤樂園有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀金巴利道86-96號地下

C-E舖及1樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精果汁飲料；無酒精果茶；以蜂蜜為

主的無酒精飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；

軟飲料；乳酸飲料（果製品，非奶）；奶茶（非奶為主）；

植物飲料；製作飲料用無酒精配料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149686

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 榴槤樂園有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀金巴利道86-96號地下

C-E舖及1樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；電視廣告；計算機網路上的在

線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；為消費者提

供商業信息和建議（消費者建議機構）；進出口代理；市

場行銷；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場；尋找

贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149687

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 榴槤樂園有限公司

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀金巴利道86-96號地下

C-E舖及1樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；自助

餐廳；餐廳；餐館；自助餐館；快餐館；食物雕刻；流動飲

食供應；茶館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149688

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 劉俊偉
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 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道23號昌興盛中心17

樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 醃製水果；冷凍水果；水果蜜餞；果醬；

以水果為主的零食小吃；蛋清；蛋；蛋黃；牛乳製品；果

凍。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149689

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 劉俊偉

 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道23號昌興盛中心17

樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；茶飲料；巧克力；甜食；餅

乾；蛋糕；小蛋糕（糕點）；（意式）麵食；冰淇淋。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149690

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 劉俊偉

 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道23號昌興盛中心17

樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 未加工可可豆；穀（穀類）；玉米；自然

花；蘆薈（植物）；新鮮漿果；鮮水果；新鮮水果制果籃；

新鮮蔬菜；釀酒麥芽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149691

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 劉俊偉

 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道23號昌興盛中心17

樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精果汁飲料；無酒精果茶；以蜂蜜為

主的無酒精飲料；咖啡味非酒精飲料；茶味非酒精飲料；

軟飲料；乳酸飲料（果製品，非奶）；奶茶（非奶為主）；

植物飲料；製作飲料用無酒精配料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149692

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 劉俊偉

 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道23號昌興盛中心17

樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；電視廣告；計算機網路上的在

線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；為消費者提

供商業信息和建議（消費者建議機構）；進出口代理；市

場行銷；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場；尋找

贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149693

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24
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[730] 申請人 Requerente : 劉俊偉

 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道23號昌興盛中心17

樓A-C室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；自助

餐廳；餐廳；餐館；自助餐館；快餐館；食物雕刻；流動飲

食供應；茶館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149694

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 大堂街秘方炸雞有限公司

 地址 Endereço : 澳門馬交石炮台馬路建設花園地下B舖

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 炸雞，炸雞排，炸雞塊，烤雞，雞肉，雞肉

製品，加工過的甜玉米粒，肉，熏肉，漢堡扒，豬肉，豬肉

食品，魚製食品，火腿，油炸丸子，炸薯條，土豆片，土豆

片（油炸），牛奶製品，肉類及其製品，肉罐頭，濃肉汁，

肝，牛肚，血腸，香腸，食用動物骨髓，食品用動物骨髓，

果肉，食物蛋白，食品用膠，食用油脂，食用魚膠，食品用

果膠，鹽腌肉，鹽腌魚，沙丁魚，鮭魚，金槍魚，死家禽，魚

肉乾，魚鬆，海米，蝦鬆，乾貝，甲殼動物（非活），貝殼類

動物（非活），蝦（非活），貽貝（非活），蛤（非活），蝲

蛄（非活），明蝦（非活），海參（非活），龍蝦（非活），

多刺龍蝦（非活），牡蠣（非活），獵物（非活），魚（非

活），魚片，罐裝魚，蛋清，蛋黃，蛋，魚子醬，蝦醬，果

皮，花生醬，果醬，肝醬，冷凍水果，葡萄乾，腌製蔬菜，

熟蔬菜，乾蔬菜，蔬菜色拉，水果蜜餞，糖漬水果，奶茶

（以奶為主），可可牛奶（以奶為主），酸奶，奶昔，牛奶

飲料（以牛奶為主）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、黃色、淺黃色、肉

色、橙色、綠色、深灰色、淺灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149695

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 大堂街秘方炸雞有限公司

 地址 Endereço : 澳門馬交石炮台馬路建設花園地下B舖

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 曲奇餅乾，餅乾，地瓜粉，馬鈴薯粉，藕

粉，玉米粉，玉米花，即食玉米片，玉米片（碾碎的玉米

粒），玉米（烘過的），（墨西哥）炸玉米卷，麵條，以穀

物為主的零食小吃，以米為主的零食小吃，咖啡，作咖啡

代用品的植物製劑，茶及茶葉代用品，可可，可可製品，

糖，米，食用澱粉，西米，麵粉和穀類製品，糕點及糖果，

玉米粉，大麥粗粉，冰製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發

酵粉，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰，

食用芳香劑，調味料，調味品，調味用香料，佐料（調味

品），咖啡飲料，加奶可可飲料，甜食，蛋糕，冰品，食鹽，

魚露，豆漿，黑豆漿，含澱粉食品，飲用冰，加果汁的碎冰

（冰塊），冰茶，天然增甜劑，椰糖，食品用糖蜜，黃色糖

漿，攪稠奶油製劑，食用冰凝結劑，天然或人造冰，布丁，

刨冰（冰）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、黃色、淺黃色、肉

色、橙色、綠色、深灰色、淺灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149696

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 大堂街秘方炸雞有限公司

 地址 Endereço : 澳門馬交石炮台馬路建設花園地下B舖

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，外賣餐飲服務，提

供食物和飲料到會服務，備辦宴席，餐館，餐廳，流動飲

食供應，提供飯類、小吃、飲料及甜品服務，快餐館，咖啡

館。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、黃色、淺黃色、肉

色、橙色、綠色、深灰色、淺灰色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/149700

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的手機應用軟件；可下載的計算

機應用軟件；計算機外圍設備；計步器；電傳真設備；電

子公告牌；手機；便攜式媒體播放器；攝影器具包；計量

儀器。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/08/20，中國 China，編號

N.º 32982490

[210] 編號 N.º : N/149701

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業信息；為商品和服務的買賣雙

方提供在線市場；替他人推銷；人事管理諮詢；商業企業

遷移；在計算機數據庫中更新和維護數據；繪製賬單、帳

目報表；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用

品的零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/08/20，中國 China，編號

N.º 32996335

[210] 編號 N.º : N/149702

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 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；金融信息；藝術品

估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；受託管

理；典當。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/08/20，中國 China，編號

N.º 32986303

[210] 編號 N.º : N/149703

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；信息傳送；移動電話通訊；計

算機終端通訊；電子公告牌服務（通訊服務）；提供全球

計算機網絡用戶接入服務；提供在線論壇；提供互聯網

聊天室；數字文件傳送；提供數據庫接入服務。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/08/20，中國 China，編號

N.º 32981852
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[210] 編號 N.º : N/149704

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 北京京東三佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, 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 : 替他人創建和維護網站；雲計算；通過網

站提供計算機技術和編程信息；藝術品鑒定；替他人研

究和開發新產品；包裝設計；計算機程序和數據的數據

轉換（非有形轉換）；室內裝飾設計；把有形的數據或文

件轉換成電子媒體；電子數據存儲。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2018/08/20，中國 China，編號

N.º 33000584

[210] 編號 N.º : N/149705

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : Xi’an NovaStar Tech Co., Ltd

 地址 Endereço : 101 Block D-F, 01 Square, X i’an 

Soft ware Park, No.72, 2nd Keji Road, Xi’an, Shaanxi, 

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 : 數據處理設備；已錄製的計算機程序；

已錄製的計算機操作程序；計算機軟件（已錄製）；監視

程序（計算機程序）；計算機程序（可下載軟件）；計算機

外圍設備；連接器（數據處理設備）；微處理機；集成電

路卡；計算機存儲裝置；計算機用接口；監視器（計算機

硬件）；發光二極管（LED）；信號轉發器；用於連接全球

計算機網絡的通訊軟件；集成電路；編輯圖像、聲音和視

頻用計算機程序；計算機硬件；可下載的計算機應用軟

件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149706

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : Daniel Smith Inc.

 地址 Endereço : 4150 First Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, 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 : 2

[511] 產品 Produtos : Tintas para artistas; tintas acrílicas 

para artistas; tintas a óleo para artistas; tintas de agua-

rela para artistas; tintas de impressão, nomeadamente 

tintas de gravura, tintas litográficas, tintas de relevo de 

óleo e tintas solúveis em água para artistas; primers de 

pintura para artistas, nomeadamente gesso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149707

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 慇雅牙科醫療一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門沙嘉都喇賈罷麗街66-66A號南苑

閣第一座地下及閣樓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 : 44

[511] 服務 Serviços : 牙科、醫藥諮詢。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 7415U（粉橙色）

Pantone324U（綠色）如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149708

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 世界之橋有限公司

 MONDIAL BRIDGE LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍旺角道33號凱途發展大廈704

室

 Flat/Rm 704, 7/F, Bright Way Tower, 33 Mong Kok 

Road, Mong Kok, Kl, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : 教育；培訓；教學；組織教育或娛樂競賽；

安排和組織培訓班；出借書籍的圖書館；文字出版（廣

告宣傳材料除外）；無線電文娛節目；廣播和電視節目製

作；翻譯。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149709

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 北京錦立國際貿易有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區百子灣西裏104號樓

11層1單元1113

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香皂；香精油；美容面膜；化妝品；化妝

洗液；香水；清潔製劑；牙膏；化妝粉；睫毛膏；潔膚乳

液；洗髮液；化妝用油；化妝筆；化妝品清洗劑；唇彩；唇

膏；護膚用化妝劑；防曬劑；口紅。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149710

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 北京錦立國際貿易有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區百子灣西裏104號樓

11層1單元1113

 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；計算機網絡上的在線廣告；為

零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；

替他人推銷 ；進出口代理；市場營銷；為商品和服務的買

賣雙方提供在線市場；為推銷優化搜索引擎；組織商業

或廣告展覽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149711

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuti-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149716

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : Beach Majors GmbH

 地址 Endereço : Linsengasse 57, 9020 Klagenfurt am 

Wörthersee, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; ligas de metais pre-

ciosos; jóias; pedras preciosas; instrumentos horológi-

cos; instrumentos horológicos; pedras preciosas, péro-

las e metais preciosos e suas imitações; instrumentos 

de tempo; caixas de jóias e caixas de relógios; objetos 

de arte em metais preciosos; porta-chaves [com objeto 

decorativo].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo e laranja.

[210] 編號 N.º : N/149717

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : Beach Majors GmbH

 地址 Endereço : Linsengasse 57, 9020 Klagenfurt am 

Wörthersee, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

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

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

publicações e reportagem; organização de conferên-

cias, exposições e competições; serviços de jogos a 

dinheiro com fins recreativos; produção de áudio e ví-

deo, e fotografia; serviços desportivos e de fitness; ser-

viços bibliotecários; tradução e interpretação; produ-
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ção de filmes, sem ser filmes de propaganda; serviços 

de jogo prestados on-line a partir de rede informática.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo e laranja.

[210] 編號 N.º : N/149718

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 廣州妮趣化妝品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港中路350

號之七1504房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潤髮乳；洗髮液；乾洗式洗髮劑；非醫用

洗浴製劑；護髮素；柔髮劑；洗面奶；浴液；清潔製劑；洗

澡用化妝品；染髮劑；化妝品；護膚用化妝劑；化妝用收

斂劑；化妝用膠原蛋白製劑；防皺霜；增白霜；髮用摩絲；

牙膏；動物用化妝品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149719

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 廣州妮趣化妝品有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港中路350

號之七1504房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告；廣告材料分發；貨物展出；樣

品散發；廣告宣傳本的出版；廣告；商業櫥窗布置；計算

機網絡上的在線廣告；點擊付費廣告；通過體育賽事贊

助推廣商品和服務；戶外廣告；組織商業或廣告展覽；為

消費者提供商品和服務選擇方面的商業信息和建議；特

許經營的商業管理；臨時性商業管理；進出口代理；開發

票；自動售貨機出租；尋找贊助；銷售展示架出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149720

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 漢斯希爾貿易（上海）有限公司

 SYR Trading (Shanghai) Co., Ltd

 地址 Endereço : SCE Building, No. 25 Lane 118, Yonghe 

Road, Shanghai, China

 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 : Metais comuns e suas ligas; materiais 

de construção metálicos; construções transportáveis 

metálicas; materiais metálicos para vias férreas; ca-

bos e fios não eléctricos de metais comuns; ferragens, 

pequenos itens de ferragens metálicas; canos e tubos 

metálicos; cofres; produtos de metais comuns não 

incluídos noutras classes; minérios; tubos e válvulas 

metálicas (excepto peças de máquinas); componentes 

metálicos para construção; componentes metálicos 

para tubos; válvulas de canalização de água metálicas; 

tudo incluído na classe 6.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149721

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : 漢斯希爾貿易（上海）有限公司

 SYR Trading (Shanghai) Co., Ltd

 地址 Endereço : SCE Building, No. 25 Lane 118, Yonghe 

Road, Shanghai, China

 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 : Aparelhos para aquecimento, de produ-

ção de vapor, refrigeração, de secagem, de ventilação, 

de distribuição de água e instalações sanitárias; banhei-

ras; guarnições para quartos de banho; chuveiros; apa-

relhos de produção de água quente carbonatada artifi-

cial para uso industrial; aparelhos de produção de água 

quente para o banho com uma função que permite mis-

turar dióxido de carbono na água para uso doméstico; 

bocas de incêndio; torneiras (torneiras); aparelhos de 

filtragem e purificação de água para uso doméstico ou 

industrial; cartuchos para aparelhos de filtragem e puri-

ficação de água; acessórios para cartuchos de aparelhos 

de filtragem e purificação de água; aparelhos ionizantes 

de produção de água alcalina; aparelhos e instalações 

para o amaciamento da água; filtros de água potável, 

aparelhos de filtragem de água; e peças estruturais para 

todos os produtos atrás referidos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149722

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : Dongli Technology (Shanghai) 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : SCE Building, No. 25 Lane 118, Yonghe 

Road, Shanghai, China

 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 : Metais comuns e suas ligas; materiais 

de construção metálicos; construções transportáveis 

metálicas; materiais metálicos para vias férreas; ca-

bos e fios não eléctricos de metais comuns; ferragens, 

pequenos itens de ferragens metálicas; canos e tubos 

metálicos; cofres; produtos de metais comuns não 

incluídos noutras classes; minérios; tubos e válvulas 

metálicas (excepto peças de máquinas); componentes 

metálicos para construção; componentes metálicos 

para tubos; válvulas de canalização de água metálicas; 

tudo incluído na classe 6.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149723

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : Dongli Technology (Shanghai) 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : SCE Building, No. 25 Lane 118, Yonghe 

Road, Shanghai, China

 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 : Aparelhos para aquecimento, de pro-

dução de vapor, refrigeração, de secagem, de ventila-

ção, de distribuição de água e instalações sanitárias; 

banheiras; guarnições para quartos de banho; chuvei-

ros; aparelhos de produção de água quente carbonata-

da artificial para uso industrial; aparelhos de produção 

de água quente para o banho com uma função que 

permite misturar dióxido de carbono na água para uso 

doméstico; bocas de incêndio; torneiras (torneiras); 

aparelhos de filtragem e purificação de água para uso 

doméstico ou industrial; cartuchos para aparelhos de 

filtragem e purificação de água; acessórios para cartu-

chos de aparelhos de filtragem e purificação de água; 

aparelhos ionizantes de produção de água alcalina; 

aparelhos e instalações para o amaciamento da água; 

filtros de água potável, aparelhos de filtragem de água; 

e peças estruturais para todos os produtos atrás referi-

dos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149724

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 包含碳酸飲料及能量飲料之非酒精性飲

料；用來製作飲料，包含碳酸飲料及能量飲料，之糖漿、

濃縮液、粉末及製劑；啤酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149725

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/24

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 包含碳酸飲料及能量飲料之非酒精性飲

料；用來製作飲料，包含碳酸飲料及能量飲料，之糖漿、

濃縮液、粉末及製劑；啤酒。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/149726

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : 滋補堂食品有限公司

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路新城市商業中心2樓

AY1

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 P rodutos : 肉湯、湯、蔬菜湯料、貝殼類動物（非

活）、海參（非活）、果皮。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色、黑色、紅色、如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/149727

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : Staceypants, Inc.

 地址 Endereço : c/o Alice + Olivia, LLC, 450 West 

14th Street, New York, New York 10014, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; correntes para 

chaves.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149728

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : Staceypants, Inc.

 地址 Endereço : c/o Alice + Olivia, LLC, 450 West 

14th Street, New York, New York 10014, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de mão; porta-moedas; pochet-

tes; carteiras; estojos para cosméticos vendidos vazios; 

sacos de transporte; bolsas para guardar maquilha-

gem, chaves e outros objectos pessoais; estojos e porta-

-cartões de crédito; artigos de bagagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149729

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : Staceypants, Inc.

 地址 Endereço : c/o Alice + Olivia, LLC, 450 West 

14th Street, New York, New York 10014, 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 : Vestuário; calçado; chapelaria; blusas, 

camisolas; camisas; t-shirts; blusas; tops de malha; cor-

petes interiores; blusas de alças; blazers; casacos; ja-

quetas; coletes; vestidos; saias; calças; leggings; calças 

de fato de treino; calças de ganga; calções; chapéus; 

bonés; mitenes; luvas; lenços de cabeça e pescoço; 

peú gas; hosiery; lingerie; sutiãs para desporto; fatos de 

banho; cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149732

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : 成都市溫江區龍鳳珠寶有限公司

 Chengdu Wenjiang District Longfeng Jewelry Co., 

Ltd.

 地址 Endereço : 成都市溫江區柳城鎮東大街49號

 No. 49, Dongdajie, Liucheng Town, Wenjiang District, 

Chengdu, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工墨玉；寶石；戒指（首

飾）；手錶；首飾盒；未加工或半加工貴重金屬；貴重金屬

藝術品；小飾物（首飾）；銀飾品；珍珠（珠寶）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149736

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : UCHIHARA Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : 7-2-7 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 

106-8518, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; ouro e suas ligas; 

prata e suas ligas; platina e suas ligas; caixas para jóias 
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em metais preciosos; ornamentos (joalharia); artigos 

de joalharia; bijuteria; berloques (joalharia); brincos; 

botões de punho; fivelas em metais preciosos para pul-

seiras de relógios; emblemas em metais preciosos; cor-

dões de joalharia para pulseiras de tornozelo; alfinetes 

ornamentais; molas para gravatas; alfinetes de gravata; 

colares (joalharia); pulseiras (joalharia); pendentes 

(joalharia); broches de joalharia; medalhas; anéis 

(joalharia); medalhões (joalharia); pedras preciosas; 

pedras semipreciosas; gemas preciosas; diamantes (jo-

alharia); relógios de mesa ou parede; relógios; argolas 

para chaves (bugigangas ou berloques).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149737

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : UCHIHARA Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : 7-2-7 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 

106-8518, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; ouro e suas ligas; 

prata e suas ligas; platina e suas ligas; caixas para jóias 

em metais preciosos; ornamentos (joalharia); artigos 

de joalharia; bijuteria; berloques (joalharia); brincos; 

botões de punho; fivelas em metais preciosos para pul-

seiras de relógios; emblemas em metais preciosos; cor-

dões de joalharia para pulseiras de tornozelo; alfinetes 

ornamentais; molas para gravatas; alfinetes de gravata; 

colares (joalharia); pulseiras (joalharia); pendentes 

(joalharia); broches de joalharia; medalhas; anéis 

(joalharia); medalhões (joalharia); pedras preciosas; 

pedras semipreciosas; gemas preciosas; diamantes (jo-

alharia); relógios de mesa ou parede; relógios; argolas 

para chaves (bugigangas ou berloques).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149738

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : Yorkville Star Holdings S.à r.l.

 地址 Endereço : 6, rue Eugène Ruppert L- 2453 

Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包；書包；卡片盒（皮夾子）；傘；背

包；小皮夾；手提包；旅行包；公文包；旅行包（箱）；帆布

背包；運動包。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149739

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : Yorkville Star Holdings S.à r.l.

 地址 Endereço : 6, rue Eugène Ruppert L- 2453 

Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包；書包；卡片盒（皮夾子）；傘；背

包；小皮夾；手提包；旅行包；公文包；旅行包（箱）；帆布

背包；運動包。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149742

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : 阿萊恩斯服飾有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸巴黎街238號南岸花園第二

座7/J

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/149748

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : 親和源集團有限公司
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 CHERISH-YEARN GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區康橋東路1

號

 No. 1, Kangqiao East Road, Pilot Free Trade Zone, 

Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serv iços : 旅行預訂；觀光旅遊運輸服務；旅行陪

伴；安排遊艇旅行；汽車出租；船隻出租；渡船運輸；運

送旅客；貨物貯存；鮮花遞送。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149749

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : 親和源集團有限公司

 CHERISH-YEARN GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區康橋東路1

號

 No. 1, Kangqiao East Road, Pilot Free Trade Zone, 

Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 導遊服務；健身俱樂部（健身和體能訓

練）；提供卡拉OK服務；演出；組織教育或娛樂競賽；組

織表演（演出）；培訓；登山向導服務；健身指導課程；電

子書籍和雜志的在線出版。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149750

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : 親和源集團有限公司

 CHERISH-YEARN GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區康橋東路1

號

 No. 1, Kangqiao East Road, Pilot Free Trade Zone, 

Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療保健；理療；醫療護理；療養院；老

年人護理中心；康復中心；礦泉療養；桑拿浴服務；按摩；

替代療法服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149751

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : 親和源集團有限公司

 CHERISH-YEARN GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區康橋東路1

號

 No. 1, Kangqiao East Road, Pilot Free Trade Zone, 

Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 社交陪伴；社交護送（陪伴）；臨時照看

嬰孩；交友服務；為特殊場合釋放鴿子；計劃和安排婚禮

服務；遛狗服務；臨時照料寵物。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149752

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : 中天宏信（深圳）投資諮詢有限公

司

 地址 Endereço : 中國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 : 36

[511] 服務 Serviços : 資本投資；基金投資；金融貸款；金融服

務；金融管理；抵押銀行；融資租賃；金融分析；金融諮

詢；金融信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149753

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25
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[730] 申請人 Requerente : 中天宏信（深圳）投資諮詢有限公

司

 地址 Endereço : 中國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 : 36

[511] 服務 Serviços : 資本投資；基金投資；金融貸款；金融服

務；金融管理；抵押銀行；融資租賃；金融分析；金融諮

詢；金融信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149754

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : 中天宏信（深圳）投資諮詢有限公

司

 地址 Endereço : 中國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 : 36

[511] 服務 Serviços : 資本投資；基金投資；金融貸款；金融服

務；金融管理；抵押銀行；融資租賃；金融分析；金融諮

詢；金融信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149758

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[730] 申請人 Requerente : 無成娛樂文化股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市南港區三重路19之3號

11樓

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂；文娛節目；電影放映機及其附件出

租；演出；組織競賽（教育或娛樂）；演出用佈景出租；提

供娛樂設施；無線電文娛節目；文字出版（廣告宣傳材料

除外）；錄音製品出租；電影膠片出租；電影製作；廣播和

電視節目製作；戲劇製作；表演製作；節目製作；電視文

娛節目；舞台佈景出租；為藝術家提供模特；俱樂部服務

（娛樂或教育）；娛樂信息；假日野營娛樂服務；現場表

演；電影放映；籌劃聚會（娛樂）；實際培訓（示範）；錄

音棚服務；娛樂信息（消遣）；演出座位預訂；組織舞會；

組織表演（演出）；提供娛樂場所；音響設備出租；劇院

或電視演播室用燈光設備出租；在線電子書籍和雜誌的

出版；提供在線電子出版物（非下載）；攝影報導；攝影；

錄像帶錄製；微縮攝影；票務代理服務（娛樂）；安排和

組織音樂會；除廣告以外的版面設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149762

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[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, Cay-

man 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 (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou 

o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o re-

gisto, a transmissão ou reprodução do som ou das ima-

gens; suportes de registo magnético, discos acústicos; 

distribuidores automáticos e mecanismos para apare-

lhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas 

de calcular, equipamentos para o tratamento da in-

formação e computadores; programas de computador; 

software para processamento de pagamentos electróni-

cos para e de terceiros; software de autenticação; soft-

ware fornecido na Internet; software informático para 

entretenimento interactivo, que permitam aos usuários 

personalizar a visualização, audição e experiên cia ao 

seleccionar e organizar a exibição o desempenho 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 in-

formática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha 

de ficheiros; software de comunicação para a troca 

electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens 

e de gráficos através de computadores, telemóveis, re-
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des sem fios e redes de telecomunicações; software de 

computador sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; aplicativos de software 

para uso com dispositivos móveis; software informá-

tico para o processamento de imagens, de gráficos, de 

áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, voz e imagens na Internet; soft ware 

descarregável que permite participar em aulas e reuni-

ões na Web com acesso a dados, documentos, imagens 

e aplicações de software através de um navegador 

Web; software descarregável para acesso, visualização 

e controlo de computadores remotos e redes informáti-

cas; software descarregável de computação nas nuvens; 

software descarregável com base em computação nas 

nuvens; publicações electrónicas descarregáveis rela-

cionadas com revistas, artigos, brochuras, panfletos, 

folhas de dados, materiais de informação, materiais 

de instrução em áreas de negócios, comércio electró-

nico, informação tecnológica, computação em nuvens, 

telecomunicações, a Internet, negócios e formação 

em comércio electrónico, negócios, vendas, market-

ing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores 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 telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutado-

res, roteadores, e concentradores; modems e cartões 

e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; 

“laptop holders”, sacos para computadores; extinto-

res; hardware e firmware para computadores; software 

para computadores (incluindo software descarregável 

da Internet); sistema de navegação automóvel; discos 

compactos; música digital (descarregável da Internet); 

aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefo-

nes móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes 

e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras 

de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e 

televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para 

sistemas de posicionamento 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 equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; te-

lecomandos; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; painéis de afixação electróni-

cos; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de 

identificação codificados ou magnéticos; caixas auto-

máticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros 

electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impres-

soras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de 

bebés; dispositivos 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/149763

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[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, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; 

papel e cartão; produtos de impressão; artigos para 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria; ade-

sivos (matérias colantes) para artigos de papelaria ou 

para uso doméstico; material para artistas; pincéis; 

máquinas de escrever e artigos de escritório (com ex-

cepção dos móveis); material de instrução e de ensino 

(com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para 

a embalagem; caracteres de imprensa; blocos de im-

pressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, 

circulares, catálogos, calendários, etiquetas de preços, 

rótulos de preços; sacos de transporte em papel, car-

tão e plástico; directórios impressos de números de 

telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e 

de endereços de “websites”; cartões sob a forma de 

cartões de débito, cartões de crédito, cartões de lan-

çamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem 

serem cartões codificados e magnéticos; material de 

marketing e promocional sob a forma de produtos de 

impressão; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem feitos de papel, 

plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos 
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e figurinhas em papel; sacos em papel para festas para 

embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído 

na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149764

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[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, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

organização, execução e supervisão de programas de 

fidelização e de incentivos; serviços de publicidade 

providenciados através da Internet; produção de anún-

cios publicitários para a televisão e rádio; contabilida-

de; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provi-

são de informação comercial; serviços de agência de 

publicidade; serviços de publicidade fornecidos para 

terceiros; gestão de bases de dados; compilação de in-

formações em bases de dados informáticas; serviços de 

consultadoria de negócios comerciais; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais nas áreas de even-

tos, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários baseados na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 

de distribuição de conhecimento baseado na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 

de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de 

projectos de negócios comerciais; serviços de gestão 

de projectos de negócios comerciais relacionados com 

o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, pro-

dução, gravação, supervisão e acompanhamento de 

eventos, conferências, programas de formação, progra-

mas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; 

serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de 

negócios comerciais; serviços de consultadoria de ne-

gócios comerciais relacionados com a facilitação da 

transacção de negócios comerciais através de redes in-

formáticas 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 comerciais sobre produtos e serviços 

de terceiros através de redes informáticas locais e 

mundiais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros po-

dem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar 

o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções 

comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de agências de importação/ex-

portação internacionais; aluguer de espaço publicitário 

em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos 

e fornecimento de avaliações comerciais em linha rela-

cionadas 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 relacionados com a explora-

ção de um mercado electrónico para os compradores e 

vendedores de produtos e/ou serviços numa rede infor-

mática mundial; assistência comercial relacionada com 

facilitação da transacção de comércio através de redes 

informáticas locais ou mundiais; serviços de consulto-

ria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comer-

cialização de instalações vagas; difusão de material 

publicitário, actualização de material publicitário, 

compilação de anúncios para utilização como páginas 

Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de infor-

mações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); 

atendimento telefónico (para terceiros); serviços de 

venda em leilão prestados na Internet; gestão de pes-

soal; fornecimento de informações de vendas, de negó-

cios, publicitárias e de promoção através de uma rede 

informática mundial e através da Internet; apresenta-

ção de produtos em meios de comunicação para fins de 

venda a retalho; a reunião, para o benefício de tercei-

ros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

clientes visionar e adquirir comodamente esses produ-

tos a partir de um “website” de produtos generaliza-

dos na Internet e num ponto de venda por grosso; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma varieda-

de de produtos, permitindo aos clientes visionar e ad-
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quirir comodamente esses produtos a partir de um ca-

tálogo de produtos generalizados através de encomen-

das postais ou por meio de telecomunicações; a reu-

nião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adqui-

rir 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, apa-

relhos e instrumentos para registar, receber, transmitir 

e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras precio-

sas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e car-

tões codificados magnética e não magneticamente, 

móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso do-

méstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuá-

rio, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fi-

tas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, ta-

petes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usa-

dos na indústria, ciência, fotografia e agricultura, tin-

tas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sa-

bões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e 

para o corpo, óleos essenciais, preparações para lim-

par e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, 

serralharia e pequenos itens de quinquilharia metáli-

ca, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, nava-

lhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, foto-

gráficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos 

de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, 

aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de 

vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, 

armas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, re-

lojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos 

musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de car-

tão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escri-

tório, materiais de embalagem, borracha e plásticos 

para uso na manufactura, materiais para calafetar e 

isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas 

matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de 

bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-

-chuva, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e 

linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos 

para costura, coberturas de cama e de mesa, brinque-

dos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, 

peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e pro-

dutos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimen-

tos, frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, 

sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebi-

das alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para 

fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; 

serviços de agência de compra e venda para terceiros; 

selecção e aprovisionamento de produtos para indiví-

duos e negócios; serviços de encomendas (para tercei-

ros); serviços retalhistas de grande armazém; serviços 

retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; 

provisão de informação estatística de negócios; organi-

zação de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; 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 pes-

soal; agências de desalfandegamento de importações-

-exportações (serviços de agência de importação-ex-

portação); agências para subscrições de jornais; repro-

dução de documentos; transcrição (incluindo escrita 

em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de es-

critório; gestão de relacionamentos com clientes; servi-

ços de gestão de negócios relacionados com o comér-

cio electrónico; serviços de gestão e de administração 

de negócios relacionados com programas de patrocí-

nios; serviços de contabilidade; serviços de beneficên-

cia, nomeadamente a administração de negócios rela-

cionados com a organização e a realização de projec-

tos de programas de voluntariado e de serviços comu-

nitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de 

informações em matéria de contactos comerciais e de 

negócios; optimização de motores de busca; optimiza-

ção de tráfego de websites; serviços publicitários atra-

vés de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação 

comercial; gestão de negócios para prestadores de ser-

viços autónomos; negociação e conclusão de transac-

ções comerciais para terceiros; actualização e manu-

tenção de dados em bases de dados informáticas; ser-

viços de gestão de projectos de negócios para projectos 

de construção; fornecimento de informações comer-

ciais 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/149765

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[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, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros e serviços bancários on-line; serviço de cartão 

de crédito, processamento e transmissão de contas e 

pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de 

fundos; transmissão de fundos por meios electrónicos 

para terceiros; transferência de pagamentos para ter-

ceiros via Internet; serviços financeiros como sejam 

serviços de processamento de facturas e de pagamen-

to; mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; 

aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; 

avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação 

de propriedades imobiliárias, financiamento de pro-

priedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades 

imobiliárias; serviços de agência de propriedades imo-

biliárias; serviços de agência para habitação; serviços 

de actuários; serviços de consultadoria e de gestão 

de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; 

aluguer de escritórios (propriedades imobiliárias); 

aluguer de apartamentos e andares; provisão de infor-

mação financeira via Internet; serviços de depósito de 

valores e de emissão de vales de viagem; investimentos 

de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios 

bancários, propriedades imobiliárias); serviços de ges-

tão financeira e de activos; serviços financeiros e de 

seguros; serviços financeiros providenciados por meio 

de telecomunicações; serviços de aconselhamento e 

consultadoria financeira; serviços bancários on-line; 

serviços bancários providenciados on-line a partir 

de uma base de dados de computador ou da Internet; 

serviços de corretagem de títulos de valor, serviços de 

cotação em bolsas de valores; corretagem de acções 

e obrigações, análise financeira; serviços de cartão 

de débito, serviços de cartão de crédito e serviços de 

garantia de cheques; serviços bancários, de contas de 

poupança e de investimentos; serviços de compensa-

ção financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do 

risco de crédito electrónicos; serviços de pagamento 

electrónico de compras e de pagamento electrónico 

de contas; serviços de débito e de crédito de contas 

financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão 

de cartões de valor armazenado, de cartões de crédito 

e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito 

de telefone; serviços de informação relacionados com 

finanças e seguros, providenciados on-line a partir 

de uma base de dados de computador ou da Internet; 

agência para cobranças de contas de gás e de electri-

cidade; avaliação de antiguidades; avaliação de obras 

de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos auto-

móveis usados; provisão de informação sobre impostos 

(serviços financeiros); angariação de fundos para fins 

de beneficência; organização de colectas de benefi-

cência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas 

de contagem ou processamento de papel-moeda e de 

moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas 

de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; 

serviços de depósitos em cofres-fortes; organização de 

financiamento para projectos de construção; agências 

de importação e exportação para despachos (desalfan-

degamento); serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com os serviços supraci-

tados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149766

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[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, Cay-

man 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; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 
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eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

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

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

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de 

mensagens, informações, dados, documentos e ima-

gens auxiliada por computador; transmissão de fax; 

envio de mensagens; serviços de radiomensagem; alu-

guer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de te-

lecomunicações; 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 gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de comunicação através de telemóveis; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a reco-

lha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de 

informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, 

tal como caracteres, mensagens, música e imagens, 

telegramas, informação e dados por meios mecânicos, 

electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e saté-

lite; 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 transmis-

são de mensagens, de conferência e de transmissão de 

ordens; serviços de videoconferência; comunicação 

por painéis de afixação electrónicos que permitem 

aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis 

de afixação electrónicos contendo informação de ima-

gens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de te-

ledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-

-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão e trans-

missão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas 

interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; 

transmissão de informação relacionada com compras 

“on-line” e serviços de venda a retalho em geral; 

serviços de transmissão de “video-on-demand”; ser-

viços de agência de notícias; fornecimento de acesso a 

uma base de dados de computador na rede mundial de 

computadores para procurar e recolher informações, 

dados, “websites” e meios disponíveis em redes de 

computadores; fornecimento de acesso ao utilizador 

a uma base de dados de computadores contendo pu-

blicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; opera-

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

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação 

mundiais de computadores para a transferência e dis-

seminação 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 ne-

gócios; fornecimento de acesso a um “website” inte-

ractivo numa rede mundial de computadores para ter-

ceiros colocarem informações, responderem a pedidos 

e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

“web”; serviços de comunicação electrónica para 

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 produtos, 

serviços e informações e oportunidades de negócios; 
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fornecimento de um painel de afixação interactivo em 

linha para a colocação, promoção, venda e revenda 

de itens via uma rede global de computadores; forne-

cimento de serviços de correio electrónico e reenvio 

de correio electrónico; comunicação de áudio e de ví-

deo via computadores 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 colocação e transmissão de mensa-

gens entre utilizadores de computadores referentes a 

produtos, serviços e oportunidades de negócios; forne-

cimento 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 relacio-

nados com todos os serviços atrás referidos; tudo in-

cluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149767

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[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, Cay-

man 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; entretenimen-

to; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); 

publicação de diagramas, imagens e fotografias; pu-

blicação de jornais, publicações periódicas e revistas; 

serviços de educação, formação e instrução em maté-

ria de telecomunicações, computadores, programas 

de computador, 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 in-

formático e sistemas informáticos; fornecimento de 

educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção 

de cursos educativos, exames e qualificações; entre-

tenimento fornecido através de meios electrónicos e 

digitais interactivos; serviços de jogos electrónicos 

fornecidos através da Internet; fornecimento de infor-

mações relacionadas com educação, formação, entre-

tenimento, diversão, actividades desportivas, sociais 

e culturais; fornecimento de publicações electrónicas 

em linha (não transferíveis); planeamento, organiza-

ção, apresentação e direcção de concursos de canto; 

planeamento, organização, apresentação e direcção de 

concertos; planeamento, organização, apresentação 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; infor-

mações relacionadas com entretenimento ou educação 

prestadas em linha a partir de uma base de dados in-

formática ou da internet; fornecimento de música digi-

tal (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 sa-

télite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios 

e outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); 

preparação de programas de entretenimento, educati-

vos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas 

com acontecimentos desportivos ou culturais, actua-

lidades 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 pagamento 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 te-

levisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, 

som, música, vídeos, animação e texto destinados a 

divertimento; serviços de jogos; fornecimento de insta-

lações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; 

espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-
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mento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com 

serviços de entretenimento, educação e cultura; orga-

nização, direcção e fornecimento de conferências, con-

venções, congressos, seminários e cursos de formação; 

organização, direcção e fornecimento de conferências, 

convenções, congressos, seminários e cursos de for-

mação relacionados com telecomunicações, compu-

tadores, programas de computador, computação em 

nuvem, concepção de “websites”, comércio electró-

nico, gestão de negócios comerciais, gestão financeira 

e publicidade; organização e direcção de espectáculos 

de moda, espectáculos educativos e actuações, expo-

sições e espectáculos 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 relaciona-

dos com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas 

de prova de vinhos; fornecimento de informações di-

dácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agen-

ciamento; 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; explo-

ração de instalações desportivas; fornecimento 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 em-

préstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; 

serviços de legendagem; serviços de interpretação de 

linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jo-

gos de computador, som ou imagens ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; 

fornecimento de jogos de computador e de concur-

sos 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; em-

préstimo 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; forneci-

mento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo in-

cluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149768

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/25

[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, Cay-

man 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 referen-

tes, serviços de análises e pesquisas industriais; estu-

dos de projectos técnicos; fornecimento de um website 

apresentando tecnologia que permita os usuários a 

partilharem informações e aconselhamento; concep-

ção e desenvolvimento de hardware e software infor-

mático; software como um serviço (SaaS); serviços 

informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de 

um acesso em linha a base de dados interactivas apre-

sentando programação de filmes, pré-visualizações, 

trailers, actividades desportivas, concertos, notícias 

sobre celebridades e entretenimento e outras informa-

ções relacionadas; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de 

aplicações de software de terceiros; serviços de for-

necedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados 

com software nos domínios da conferência Web, da 

audioconferência, do envio de mensagens electróni-

cas, 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 apli-

cações informáticas; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por cor-

reio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em 

linha para utilizadores registados participarem em de-

bates, obterem reacções dos seus pares, constituírem 

comunidades virtuais, participarem em actividades 
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de rede social e trocar documentos; assessoria tec-

nológica prestada a utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, 

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; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis 

e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digi-

tais; 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 informáti-

cos relacionados com o fornecimento de serviços de li-

gação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; 

serviços de concepção de sistemas informáticos; con-

cepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento 

de páginas web para terceiros; alojamento de software 

de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação de 

informações em bases de dados e redes informáticas; 

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 personali-

zada de bases de dados informáticas e de sítios web; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em su-

portes não electrónicos para formato de suportes elec-

trónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; 

serviços de arquitectura e de “design”; decoração 

de interiores para edifícios, escritórios e apartamen-

tos; serviços de informações sobre computadores e 

redes informáticas; fornecimento de programas de 

gestão de riscos de segurança informática; serviços de 

informações, conhecimentos e testes de segurança in-

formática; serviços de garantia de qualidade; serviços 

informáticos relacionados com a certificação de tran-

sacções comerciais e preparação de relatórios para os 

mesmos; serviços de segurança para controlo de aces-

so a computadores (serviços de segurança de compu-

tador), redes electrónicas e bases de dados; segurança 

da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à 

protecção (segurança) das telecomunicações; serviços 

de segurança de redes informáticas de comunicações; 

fornecimento de informações nas áreas da Internet, 

world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da 

Internet, world wide web e segurança de redes infor-

máticas 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 dados; armazenamento de dados elec-

trónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; 

computação em nuvem; serviços de fornecimentos de 

computação em nuvem; provisão de uso temporário 

de software informático não descarregável com base 

em computação nas nuvens e software informático de 

computação nas nuvens; armazenamento electrónico 

de dados; provisão de sistema informático virtual e 

ambientes informáticos virtuais através de computa-

ção em nuvens; aluguer de software de entretenimen-

to; 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/149771

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 劉光敏

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區惠工路194號19-1

 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；大衣；襯衫；鞋；外

套；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149772

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 劉光敏

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區惠工路194號19-1

 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 學校（教育）；組織文化或教育展覽；電

視文娛節目；書籍出版；為娛樂組織時裝展覽；演出製

作；函授課程；培訓；安排和組織學術討論會；安排和組

織會議。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149773

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 重慶市長壽區時新建材廠

 地址 Endereço : 中國重慶市長壽區晏家街道十字村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 著色劑；苯胺染料；油漆；清漆；粉刷用

石灰漿；塗料；防水冷膠料；防水粉；刷牆粉；防腐蝕劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149776

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 南昌市三為果業有限公司

 地址 Endereço : 中國江西省南昌市青雲譜區解放西路49

號明珠廣場商務辦公樓1103室（第11層）

 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 : 植物；活動物；未加工穀種；飼料；釀酒

麥芽；動物棲息用乾草；新鮮水果；新鮮蔬菜；樹木；穀

（穀類）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為黃色、紅色、綠色、藍

色、黑色及白色。如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149777

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 南昌市三為果業有限公司

 地址 Endereço : 中國江西省南昌市青雲譜區解放西路49

號明珠廣場商務辦公樓1103室（第11層）

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serv iços : 廣告；特許經營的商業管理；替他人推

銷；人事管理諮詢；商業企業遷移；辦公機器和設備出

租；會計；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售

服務；藥用製劑零售或批發服務；尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為黃色、紅色、綠色、藍

色、黑色及白色。如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149778

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 李泇樑

 LEE KA LEUNG

 地址 Endereço : 香港新界元朗石湖圍新村丈量約份第

102約地段第1525號

 Lot 1525, DD 102, Shek Wu Wai San Tsuen, Yuen 

Long, NT, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；進出口代理；商業管理和組織

諮詢；直接郵件廣告；樣品散發；商業調查；商業評估；廣

告；廣告宣傳本的出版；公共關係；電視廣告；商業櫥窗

佈置；為廣告或推銷提供模特；組織商業或廣告展覽；人

員招收；替他人推銷；計算機網絡上的在線廣告；替他人

採購（替其他企業購買商品或服務）；價格比較服務；為

零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；

尋找贊助；提供服裝，飾物，皮革製品，手袋，皮鞋，日常

用品，化妝品，禮品，家居用品的零售批發服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149779

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司
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 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 平板電腦；計算機；已錄製的計算機程

序；計算機遊戲軟件；計算機外圍設備；計算機程序（可

下載軟件）；可下載的手機應用軟件；智能手錶（數據處

理）；智能眼鏡（數據處理）；交互式觸屏終端；具有人

工智能的人形機器人；穿戴式計算機；手勢識別軟件；人

臉識別設備；虛擬現實遊戲軟件；生物識別掃描儀；傳真

機；導航儀器；穿戴式行動追蹤器；智能手機；智能手機

用殼；智能手機屏幕專用保護膜；智能手機用套；手機

套；手機帶；手機鍵盤；計算機鍵盤；藍牙音箱；揚聲器

音箱；便攜式媒體播放器；藍牙耳機；耳機；電子教學學

習機；教學儀器；視聽教學儀器；攝像機；頭戴式虛擬現

實裝置；安全監控機器人；照相機（攝影）；自拍杆（手持

單腳架）；USB線；電子芯片；觸摸屏；熒光屏；電池；電

池充電器；移動電源（可充電電池）；動畫片；空氣分析

儀器；測量裝置；集成電路；生物芯片；基因芯片（DNA

芯片）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149780

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 平板電腦；計算機；已錄製的計算機程

序；計算機遊戲軟件；計算機外圍設備；計算機程序（可

下載軟件）；可下載的手機應用軟件；智能手錶（數據處

理）；智能眼鏡（數據處理）；交互式觸屏終端；具有人

工智能的人形機器人；穿戴式計算機；手勢識別軟件；人

臉識別設備；虛擬現實遊戲軟件；生物識別掃描儀；傳真

機；導航儀器；穿戴式行動追蹤器；智能手機；智能手機

用殼；智能手機屏幕專用保護膜；智能手機用套；手機

套；手機帶；手機鍵盤；計算機鍵盤；藍牙音箱；揚聲器

音箱；便攜式媒體播放器；藍牙耳機；耳機；電子教學學

習機；教學儀器；視聽教學儀器；攝像機；頭戴式虛擬現

實裝置；安全監控機器人；照相機（攝影）；自拍杆（手持

單腳架）；USB線；電子芯片；觸摸屏；熒光屏；電池；電

池充電器；移動電源（可充電電池）；動畫片；空氣分析

儀器；測量裝置；集成電路；生物芯片；基因芯片（DNA

芯片）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149781

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 平板電腦；計算機；已錄製的計算機程

序；計算機遊戲軟件；計算機外圍設備；計算機程序（可

下載軟件）；可下載的手機應用軟件；智能手錶（數據處

理）；智能眼鏡（數據處理）；交互式觸屏終端；具有人

工智能的人形機器人；穿戴式計算機；手勢識別軟件；人

臉識別設備；虛擬現實遊戲軟件；生物識別掃描儀；傳真

機；導航儀器；穿戴式行動追蹤器；智能手機；智能手機

用殼；智能手機屏幕專用保護膜；智能手機用套；手機

套；手機帶；手機鍵盤；計算機鍵盤；藍牙音箱；揚聲器

音箱；便攜式媒體播放器；藍牙耳機；耳機；電子教學學

習機；教學儀器；視聽教學儀器；攝像機；頭戴式虛擬現

實裝置；安全監控機器人；照相機（攝影）；自拍杆（手持

單腳架）；USB線；電子芯片；觸摸屏；熒光屏；電池；電

池充電器；移動電源（可充電電池）；動畫片；空氣分析

儀器；測量裝置；集成電路；生物芯片；基因芯片（DNA

芯片）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149782

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 澳門中藝文化傳播有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場263號中土大廈19樓

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織文化或教育展覽。

[540] 商標 Marca : 



N.º 12 — 20-3-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 4711

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色（Pantone 186C）黑色

（Pantone black 6C）如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149784

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : SIMON, S.A.U.

 地址 Endereço : C/ Diputación, 390-392, 08013 Barce-

lona, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Archotes; aparelhos de aquecimento, 

eléctricos; aparelhos de fumigação, sem ser para fins 

médicos; aparelhos de iluminação de díodos emissores 

de luz (LED); aparelhos de ionização para o trata-

mento do ar ou de água; aparelhos e instalações de 

iluminação; autoclaves (panelas de pressão), eléctricas, 

para cozinhar; lâmpadas; lâmpadas, eléctricas; vidros 

de candeeiros; difusores de luz; fogões (aparelhos de 

aquecimento); iluminação pública / candeeiros conven-

cionais; lanternas para iluminação; lanternas Chinesas; 

globos de lanternas / globos para lanternas; lanternas; 

lanternas de arco; lanternas de segurança; lanternas 

de tecto; lanternas eléctricas; luzes, eléctricas, para ár-

vores de Natal / luzes eléctricas para árvores de Natal; 

capas para candeeiros / invólucros para candeeiros; 

quebra-luz; suportes de quebra-luz; holofotes; radia-

dores, eléctricos; reflectores de lanternas; tubos para 

candeeiros; tubos para descargas eléctricas para ilumi-

nação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149786

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 珍寶大王飲食國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街52號C世紀豪庭地下

C

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca :粉紅（C：10，M：80，Y：50，

K：0），瑩光綠（C：20，M：0，Y：100，K：0），啡黃（C：

15，M：35，Y：90，K：0），淺綠（C：50，M：0，Y：100，

K：0），綠（C：70，M：20，Y：100，K：0），草綠（C：40，

M：20，Y：100，K：0），紅（C：15，M：100，Y：90，K：

10），紫紅（C：0，M：100，Y：0，K：0），深綠（C：80，

M：40，Y：100，K：0），橙（C：0，M：80，Y：95，K：0）

如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149787

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 珍寶大王飲食國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街52號C世紀豪庭地下

C

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精飲料，水果飲料及果汁，糖漿及

其他供飲料用的製劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉紅（C：10，M：80，Y：50，

K：0），瑩光綠（C：20，M：0，Y：100，K：0），啡黃（C：

15，M：35，Y：90，K：0），淺綠（C：50，M：0，Y：100，

K：0），綠（C：70，M：20，Y：100，K：0），草綠（C：40，

M：20，Y：100，K：0），紅（C：15，M：100，Y：90，K：

10），紫紅（C：0，M：100，Y：0，K：0），深綠（C：80，

M：40，Y：100，K：0），橙（C：0，M：80，Y：95，K：0）

如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149788

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 珍寶大王飲食國際有限公司

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街52號C世紀豪庭地下

C

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，咖啡代用品。

[540] 商標 Marca : 



4712 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2019 年 3 月 20 日

[591] 商標顏色 Cores de marca :粉紅（C：10，M：80，Y：50，

K：0），瑩光綠（C：20，M：0，Y：100，K：0），啡黃（C：

15，M：35，Y：90，K：0），淺綠（C：50，M：0，Y：100，

K：0），綠（C：70，M：20，Y：100，K：0），草綠（C：40，

M：20，Y：100，K：0），紅（C：15，M：100，Y：90，K：

10），紫紅（C：0，M：100，Y：0，K：0），深綠（C：80，

M：40，Y：100，K：0），橙（C：0，M：80，Y：95，K：0）

如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/149789

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 福建富邦食品有限公司

 FUJIAN FUBANG FOODSTUFF CO.,LTD

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市惠安縣黃塘鎮中心工

業區

 Central Industrial Park, Huangtang Town, Huian 

County, Quanzhou City, Fujian Province, People’s 

Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；調味品；糖果；食用芳香劑；蜂蜜；

茶；餃子；穀類製品；食用澱粉；糕點。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149790

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : 福建富邦食品有限公司

 FUJIAN FUBANG FOODSTUFF CO.,LTD

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市惠安縣黃塘鎮中心工

業區

 Central Industrial Park, Huangtang Town, Huian 

County, Quanzhou City, Fujian Province, People’s 

Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉食品；肉罐頭；冷凍水果；乾蔬菜；

牛奶製品；食用油脂；魚製食品；蛋；水果色拉；冬菇。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149791

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : HERMES INTERNATIONAL

 地址 Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; cartão; artigos para encader-

nações; fotografias; artigos de escritório, excepto 

adesivos (colas) para papelaria ou para uso doméstico, 

etiquetas autoadesivas e autocolantes (papelaria); uti-

litários de escritório (excepto mobiliário); materiais 

instrucionais e didácticos (excepto aparelhos); tipos 

para impressoras; clichés de tipografia; impressões; 

jornais; publicações; periódicos; panfletos; revistas; 

livros; folhas de papel [papelaria]; fichas [papelaria]; 

folhetos; catálogos; circulares, publicações e todos ou-

tros materiais impressos de publicação e edição; pran-

chas [gravuras]; representações gráficas e reproduções; 

imagens; retratos; posters; cartões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149792

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/28

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Algas comestíveis em conserva; folhas 

de algas secas comestíveis; produtos de algas marinhas 

processadas; algas marinhas comestíveis, processadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149793

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 粵海國際酒店管理（中國）有限公

司

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區深南東路3033號粵海

大廈八樓

 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 : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴

席；餐館；旅館預訂；預訂臨時住所；汽車旅館；酒吧服

務；提供野營場地設施；活動房屋出租；會議室出租。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149794

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 粵海國際酒店管理（中國）有限公

司

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區深南東路3033號粵海

大廈八樓

 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 : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴

席；餐館；旅館預訂；預訂臨時住所；汽車旅館；酒吧服

務；提供野營場地設施；活動房屋出租；會議室出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149798

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 鄭州兩岸企業管理有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市金水區北三環南、文

化路東瀚海北金商業中心16004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 : 咖啡；咖啡飲料；茶；茶飲料；糖；蜂蜜；

糕點；壽司；果汁刨冰；穀類製品；麵條；凍酸奶（冰凍甜

點）；食用芳香劑；食用澱粉；冰淇淋；冰淇淋凝結劑；冰

淇淋粉；攪稠奶油製劑；食用預製穀蛋白；酵母。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149799

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 鄭州兩岸企業管理有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市金水區北三環南、文

化路東瀚海北金商業中心16004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 P rodutos : 啤酒；無酒精的開胃酒；果汁；水（飲

料）；蔬菜汁（飲料）；飲料製作配料；無酒精飲料；豆類

飲料；植物飲料；奶茶（非奶為主）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149800

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 鄭州兩岸企業管理有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市金水區北三環南、文

化路東瀚海北金商業中心16004室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；

寄宿處；飯店；旅遊房屋出租；養老院；日間托兒所（看孩

子）；飲水機出租；會議室出租；出租椅子、桌子、桌布和

玻璃器皿；動物寄養；烹飪設備出租；照明設備出租；咖

啡廳和茶館；提供飲食；餐館；旅館預訂；酒吧服務；自助

餐廳；快餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149801

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : ROYAL ONE CO-WORKING 

SPACE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Flat 1404, 14/F, Tung Ning Building, 

249-253 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; fornecimento de trabalhos de 

escritório.

[540] 商標 Marca : 

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

lha e cinzenta tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/149802

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : ROYAL ONE CO-WORKING 

SPACE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Flat 1404, 14/F, Tung Ning Building, 

249-253 Des Voeux 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 : 41

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

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

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

lha e cinzenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/149803

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : ROYAL ONE CO-WORKING 

SPACE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Flat 1404, 14/F, Tung Ning Building, 

249-253 Des Voeux 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 : Serviços para fornecimento de alimen-

tos e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

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

lha e cinzenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/149804

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; 

operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios e marketing; estudos de 

mercado; sondagens de opinião; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, serviços 

de marketing e de promoção de transporte aéreo, ma-

rítimo e terrestre; administração de programas de fide-

lização de consumidores; operação de negócios, gestão 

e administração de terminais de passageiros e de mer-

cadorias; negócios exploração, gestão e administração 

de desalfandegamento em terminais de transporte aé-

reo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão 

e administração e promoção de presentes e prémios 

em relação aos regimes de clientes e de incentivo de 

pessoal e de fidelidade para o transporte aéreo, maríti-

mo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

paraconvenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-
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presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e preto.

[210] 編號 N.º : N/149805

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e preto.

[210] 編號 N.º : N/149806

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 

divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “he-

alth club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e preto.

[210] 編號 N.º : N/149808

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e preto.

[210] 編號 N.º : N/149809

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; 

operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios e marketing; estudos de 

mercado; sondagens de opinião; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, serviços 

de marketing e de promoção de transporte aéreo, ma-

rítimo e terrestre; administração de programas de fide-

lização de consumidores; operação de negócios, gestão 

e administração de terminais de passageiros e de mer-

cadorias; negócios exploração, gestão e administração 

de desalfandegamento em terminais de transporte aé-

reo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão 

e administração e promoção de presentes e prémios 

em relação aos regimes de clientes e de incentivo de 

pessoal e de fidelidade para o transporte aéreo, maríti-

mo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

paraconvenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 
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meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-

ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149810

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149811

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos, e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações 

de divertimento e de entretenimento, serviços de clu-

be, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, 

gestão de casinos, provisão de instalações de casino, 

jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clu-

bes de apostadores, planeamento de festas para fins de 

entretenimento, serviços de clubes de entretenimen-

to, “health club”, serviços de ginásio, provisão de 

serviços de informação relacionados com actividades 

desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; 

serviços de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; 

serviços de jogos; operação de lotarias, jogos de ca-

sino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, 

acomodação e realização de exposições, convenções e 

conferências para fins educacionais, de formação, ne-

gócios e comerciais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149813

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149814

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; 

operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios e marketing; estudos de 

mercado; sondagens de opinião; gestão empresarial 

e administração de imóveis nomeadamente imóveis 

residenciais e comerciais, escritórios, centros de negó-

cios, lojas de retalho, centros comerciais, alojamento 

temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, 

casas e desenvolvimentos imobiliários; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; operação de ne-

gócios, gestão e administração de centros comerciais, 

complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, 

terminais ferroviários; funções de escritório, serviços 

de marketing e de promoção de transporte aéreo, ma-

rítimo e terrestre; administração de programas de fide-

lização de consumidores; operação de negócios, gestão 

e administração de terminais de passageiros e de mer-

cadorias; negócios exploração, gestão e administração 

de desalfandegamento em terminais de transporte aé-

reo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão 

e administração e promoção de presentes e prémios 

em relação aos regimes de clientes e de incentivo de 

pessoal e de fidelidade para o transporte aéreo, maríti-

mo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; 

compilação de listas de endereços; aluguer de espaços 

publicitários; demonstração de produtos; distribuição 

de amostras e material publicitário; publicidade por 

correio directo; organização e realização de feiras e 

eventos de apresentação de produtos para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de exposições, con-

venções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais 

paraconvenções e exposições; difusão de material pu-

blicitário; serviços de expositores para a mercadoria; 

serviços de publicidade; relações públicas; marketing 

e serviços promocionais, análise e pesquisas de merca-

do; serviços de assessoria e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; serviços de lojas de 

retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, 

apresentando uma variedade de mercadorias, nome-

adamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, 

utensílios domésticos, prestação de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de retalho, publici-

dade; promoção de vendas para os outros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição para 

outros (aquisição de bens e serviços para outras em-

presas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento 

de pessoal; relocação de serviços para empresas; trata-

mento administrativo dos pedidos de compras, servi-
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ços de secretária, compilação de informação em bases 

de dados informáticas, sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; contabilidade; alu-

guer de máquinas de venda automática; busca de pa-

trocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149815

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, 

tratamento (“handling”) de armazenamento e trans-

porte de bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos; orga-

nização de pacotes turísticos para participantes em 

feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento 

(“handling”) e transporte de equipamentos, instala-

ções e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149816

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entreteni-

mento providenciados “on-line” a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet ou de 

outra rede de comunicação, serviços de entretenimen-

to relacionados com a provisão de jogos electrónicos 

pagáveis através de uma rede global de computador, 

jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-

-line” jogos de computador e electrónicos e actuali-

zações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, es-

pectáculos e exibições para fins desportivos, musicais, 

culturais, produção e distribuição de programas de rá-

dio e de televisão, produção e distribuição de películas 

e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços 

de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entre-

tenimento de filmes, de entretenimento televisivo e de 

entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços 

de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, 

da Internet ou de outra rede de comunicação, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de 

aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de 

divertimento e de entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, ges-

tão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, 

jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de 

apostadores, planeamento de festas para fins de entre-

tenimento, serviços de clubes de entretenimento, “he-

alth club”, serviços de ginásio, provisão de serviços de 

informação relacionados com actividades desportivas, 

culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços de 

casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou jogos 

de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e 

realização de exposições, convenções e conferências 

para fins educacionais, de formação, negócios e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149818

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29
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[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, 

restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, 

cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de 

“sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para 

“take away” e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas 

de reunião; fornecimento de instalações para feiras, 

exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149819

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, 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 : 數據處理設備；移動通信終端；手機；智

能手機；智能手機用套；智能手機屏幕專用保護膜；自拍

鏡頭；頭戴式耳機；照相機（攝影）；USB接線；電池；可

充電電池；穿戴式計算機；穿戴式行動追蹤器；穿戴式視

頻顯示器；可下載的智能手機應用軟件；人臉識別設備；

掃描儀（數據處理設備）；揚聲器音箱；頭戴式虛擬現實

裝置；芯片（集成電路）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149820

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 東莞盛世科技電子實業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市黃江鎮龍見田村

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 聲音警報器；報警器；電子防盜裝置；防

盜報警器；電鈴按鈕；電鎖；蜂鳴器；電門鈴；煙霧探測

器；聯鎖門用電子門禁裝置；人臉識別設備；已錄製的計

算機程序；計算機鍵盤；已錄製的計算機操作程序；計算

機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；監視程序（計算機

程序）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應

用軟件；可下載的手機應用軟件。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149832

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 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/149833

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司
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 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 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/149834

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 養妍堂有限公司

 IEONG IN TONG LIMITADA, em inglês IEONG 

IN TONG LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路羅德禮商業大廈9樓A

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，營銷，推廣；與護髮用品，洗髮水，

洗髮露（洗髮水-護髮素），護髮素，凝膠，噴霧劑，摩絲，

香脂，髮膠，染髮劑，頭皮屑膏（不適用於醫療），頭皮屑

治療洗髮水（不適用於醫療），頭皮屑乳液（不適用於醫

療），用於頭皮屑治療的頭髮香膏，保健產品有關的零售

服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149835

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 養妍堂有限公司

 IEONG IN TONG LIMITADA, em inglês IEONG 

IN TONG LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路羅德禮商業大廈9樓A

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 衛生護理及美容護理服務；頭髮護理及

治理；理髮店服務；與個人外貌、美容、美容護理有關的

諮詢及顧問服務；寵物護理服務；與動物護理有關的諮

詢服務；提供衛生和美容護理；按摩；與衛生保健有關

的信息和諮詢服務；提供水療設施；修指甲；美容水療服

務；美容治療服務；美容治療服務；美容院；諮詢和美容

示範；護膚服務；美容護理；化妝服務；對身體，面部和頭

髮進行美容護理；化妝諮詢服務；美髮；美髮沙龍，美髮

服務；染髮服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149836

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 養妍堂有限公司

 IEONG IN TONG LIMITADA, em inglês IEONG 

IN TONG LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路羅德禮商業大廈9樓A

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，營銷，推廣；與護髮用品，洗髮水，

洗髮露（洗髮水-護髮素），護髮素，凝膠，噴霧劑，摩絲，

香脂，髮膠，染髮劑，頭皮屑膏（不適用於醫療），頭皮屑

治療洗髮水（不適用於醫療），頭皮屑乳液（不適用於醫

療），用於頭皮屑治療的頭髮香膏，保健產品有關的零售

服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149837

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 養妍堂有限公司

 IEONG IN TONG LIMITADA, em inglês IEONG 

IN TONG LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路羅德禮商業大廈9樓A

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 衛生護理及美容護理服務；頭髮護理及

治理；理髮店服務；與個人外貌、美容、美容護理有關的

諮詢及顧問服務；寵物護理服務；與動物護理有關的諮
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詢服務；提供衛生和美容護理；按摩；與衛生保健有關

的信息和諮詢服務；提供水療設施；修指甲；美容水療服

務；美容治療服務；美容治療服務；美容院；諮詢和美容

示範；護膚服務；美容護理；化妝服務；對身體，面部和頭

髮進行美容護理；化妝諮詢服務；美髮；美髮沙龍，美髮

服務；染髮服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149838

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 北京泡泡瑪特文化創意股份有限公

司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區阜通東大街1號院3號

樓25層3單元132901

 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；商業管理輔助；商業企業遷移；會

計；人事管理諮詢；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用

品的零售服務；自動售貨機出租；替他人推銷；在計算機

數據庫中更新和維護數據；尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149840

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de protecção; aparelhos de 

emergência e salvamento na Classe 9; baterias e carre-

gadores de baterias; aparelhos para a emissão, o regis-

to, a transmissão ou a reprodução do som, das imagens 

ou dos dados; discos compactos; DVDs; ficheiros mul-

timédia descarregáveis; dispositivos de montagem para 

câmaras e monitores; calçado de segurança; aparelhos 

e instrumentos para laboratórios de física e química; 

telémetros para o golfe; óculos de sol; óculos [ópticos]; 

óculos de natação; vedações electrificadas; aparelhos e 

instrumentos eléctricos de medida; cabos electrónicos; 

discos virgens para gravação; aparelhos e instrumentos 

electrónicos para gravação e/ou reprodução de música; 

auriculares; auscultadores; coberturas para telefones 

inteligentes; programas informáticos e software; soft-

ware de jogos gravado; programas de jogos descarregá-

veis, fornecidos online; software aplicativo descarregá-

vel para telefones inteligentes; hardware e dispositivos 

periféricos; chips (circuitos integrados) para uso em 

cartões inteligentes; cartuchos e cassetes de jogos de 

vídeo; capacetes; fatos de protecção contra acidentes 

ou lesões; discos acústicos; ficheiros de música descar-

regáveis; DVD apresentando música e espectáculos 

de música; gravações de vídeo digital descarregáveis; 

cupões electrónicos; desenhos animados; publicações 

electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149841

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Adesivos para papelaria ou uso domés-

tico; autocolantes e álbuns para autocolantes; moldes 

em papel; materiais para embalagem [acondiciona-

mento, enchimento] em papel ou em cartão; máquinas 

de escrever e artigos de escritório (com excepção de 

móveis); materiais plásticos para embalagem; etiquetas 

em papel ou em cartão; bandeiras e galhardetes em 

papel; tapetes domésticos descartáveis feitos de papel 

ou celulose para animais de estimação; capas em papel 

por medida para tampos de sanita; lenços de papel; 

material escolar [artigos de papelaria]; bolsas para 

passaportes; caixas em cartão ou em papel; sacos de 

papel; capas de papel para estofos; impressões gráfi-

cas; produtos de impressão, com excepção de livros e 

periódicos; representações gráficas; papel para impres-

são de fotografias [não quimicamente sensibilizados]; 

livros; publicações impressas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/149842

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitação de couro; recipien-

tes em couro para embalagem; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; bolsas para guardar ma-

quilhagens, chaves e artigos de uso pessoal; etiquetas 

em couro; trelas para animais; bolsas para animais de 

estimação; roupas para animais de estimação; sacos; 

bolsas; carteiras e porta-cartões de crédito; etiquetas 

para bagagem; caixas em couro; coberturas em cou-

ro; correias para patins; sacos de ração para animais; 

baínhas para molas [em couro]; arreios para cavalos; 

rédeas para orientar crianças; correias em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149843

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas; pentes e esponjas; aparelhos 

para remover maquilhagem; recipientes para uso do-

méstico ou para cozinha; kits de cozinha portáteis 

para uso ao ar livre; serviços de mesa, exceto facas, 

garfos e colheres; suportes portáteis para contentores 

de bebida; abre-garrafas, elétricos e não elétricos; re-

movedores de cotão, elétricos ou não elétricos; utensí-

lios cosméticos; escovas de dentes; cestos para papéis; 

cafeteiras não em metais preciosos; serviços de loiça; 

lancheiras; garrafas-termos; baldes de carvão; caixas 

dispensadoras de toalhetes em papel; mealheiros; dis-

pensadores de sabonete; caixas em vidro; frascos em 

vidro [recipientes]; vasos; objectos decorativos de por-

celana; candelabros [castiçais]; panos para a limpeza 

de óculos; bebedouros para o gado; luvas para forno; 

esponjas de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149844

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; cintos para dinheiro [ves-

tuário]; calçado; vestuário de desporto; vestuário para 

a prática de escalada; vestuário de golfe; vestuário 

para a pesca; sobretudos [com exceção de vestuário 

para uso exclusivo na prática desportiva e de vestidos 

tradicionais coreanos]; partes de baixo para vestir 

[vestuário]; tailleurs (saia-casaco); fatos para homem; 

vestuário para criança; calças de ganga azúis; vestidos 

para farmacêuticos; hanbok (vestuário tradicional Co-

reano); roupa interior; camisas; camisolas [pullovers]; 

meias; cachecóis; luvas para vestuário tendo um toque 

tecnológico de produtos electrónicos; bonés; máscaras 

faciais de inverno (vestuário); cintos [vestuário]; vestu-

ário impermeável.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149845

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginásti-

ca e desporto; iscos para caça ou pesca; artigos (figuras 

de insectos em brinquedo) colecionáveis; brinquedos 

para animais de estimação; decorações para árvores 

de natal, exceto iluminação e confeitaria; carrosséis 

de feiras; brinquedos (artigos para brincar); bonecas; 

brinquedos; figuras de acção de brincar; jogos; con-

solas de jogos; artigos de desporto (sem ser artigos de 
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golfe/artigos para escalada); bolas de ténis; aparelhos 

de escalada; capas para tacos de golfe; bolas de golfe; 

aparelhos para a pesca; varas de majorettes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149846

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, 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 : Farinhas e preparações feitas de cere-

ais; produtos de chocolate; gelo e gelados; temperos; 

cereais polidos; pasta de amêndoa; arroz cozido emba-

lado; sanduiches; gimbap triangular (prato tradicional 

Coreano feito de arroz); fermento em pó; malte para 

consumo humano; goma; confeitaria; pãezinhos cozi-

dos; açúcar (alimentar); bolos de arroz; sal comestível; 

chá; bebidas à base de café; cacau; bebida à base de 

chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149847

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais e gasosas; extratos de 

lúpulo para o fabrico de cerveja; bebidas não alcoóli-

cas; bebidas de sumos de frutas; refrigerantes; bebidas 

de fruta geladas; bebidas gaseificadas congeladas; be-

bidas não alcoólicas fortalecidas com vitaminas, sem 

ser para uso medicinal; refrigerantes de baixo teor 

calórico; sumos de fruta concentrados; concentrados 

de fruta; xaropes para preparar bebidas com sabor a 

frutas; águas [bebidas]; águas sem gás; águas minerais 

[bebidas]; água sem gás; água de nascente/mineral be-

bível; cerveja; cocktails à base de cerveja; cervejas sem 

álcool.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149848

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Prestação de informações de negócios 

e de marketing; avaliação de marca; direção profis-

sional dos negócios artísticos; serviços de agência de 

talentos [representação comercial de artistas]; serviços 

de loja de venda a retalho de confeitaria; serviços de 

loja de venda a retalho de café processado; serviços de 

loja de venda a retalho de cosméticos; serviços de loja 

de venda a retalho de artigos de papelaria; serviços 

de loja de venda a retalho de autocolantes e álbuns de 

autocolantes; serviços de loja de venda a retalho de 

sacos; serviços de loja de venda a retalho de almofadas 

[travesseiros]; serviços de loja de venda a retalho de 

calçado; serviços de loja de venda a retalho de cha-

péus-de-chuva; serviços de loja de venda a retalho de 

porta-chaves [com objeto decorativo]; serviços de loja 

de venda a retalho de óculos [ópticos]; serviços de loja 

de venda a retalho de relógios de pulso; serviços de 

loja de venda a retalho de auriculares; serviços de loja 

de venda a retalho de programas de computador para 

jogos pré-gravados; serviços de loja de venda a retalho 

de brinquedos (artigos para brincar); serviços de loja 

de venda a retalho de vestuário exterior; serviços de 

loja de venda a retalho de chapéus; serviços de loja de 

venda a retalho de cachecóis [vestuário]; serviços de 

loja de venda a retalho de camisas; serviços de loja de 

venda a retalho de meias; serviços de loja de venda a 

retalho de discos acústicos; serviços de loja de venda a 

retalho de música pré-gravada para meios electrónicos; 

serviços de loja de venda a retalho de livros; serviços 

de loja de venda a retalho de papel para impressão de 

fotografias [não quimicamente sensibilizados]; serviços 

de centro comercial abrangente prestados através da 

internet; serviços de lojas de venda a retalho.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149849

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de acesso a serviços de por-

tais na internet através de aplicações em telefones inteli-

gentes; serviços de portal da internet; transmissão, difusão 

e receção de áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, 

texto e dados; transmissão de dados, ficheiros de áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros para download e 

ficheiros transmitidos por uma rede informática mundial; 

transmissão electrónica de sons, imagens e outros dados e 

informações gerais; fornecimento de fóruns em linha para 

a transmissão de mensagens, comentários e conteúdos 

multimédia entre utilizadores; provisão de serviços de di-

fusão de filmes/música/vídeo/jogo e conteúdo multimédia; 

transmissão através da internet de vídeos, filmes, ilus-

trações, imagens, textos, fotografias, jogos, conteúdos 

gerados por utilizadores, conteúdos de áudio e infor-

mações; transmissão de vídeo/áudio através de tele-

móveis e internet; serviços de transmissão de rádio, 

televisão e cabo; serviços de difusão (sem fios) através 

da internet; difusão de conteúdos audiovisuais e de 

multimédia através da internet; emissões radiofónicas 

e televisivas; difusão de música; serviços de difusão 

pela web especializando em jogos online; radiodifusão 

interactiva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149850

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : BigHit Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2F, 13-20, Dosan-daero 16-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de instalações para fil-

mes, espetáculos, peças de teatro, música ou formação 

didática; serviços de reserva e marcação de bilhetes 

para eventos de ócio, desportivos e culturais; serviços 

de divertimento; formação e instrução; serviços de 

divertimento prestados por vocalistas; planeamento 

de espectáculos de entretenimento; serviços de clubes 

de fãs relacionados com entretenimento; produção de 

gravações sonoras; disponibilização de estúdios de áu-

dio ou vídeo; aluguer de gravações de áudio através da 

internet; serviços on-line de publicações electrónicas, 

não descarregáveis; publicação de livros, publicações 

periódicas, revistas, jornais e boletins informativos; 

fornecimento de livros de banda desenhada e novelas 

gráficas online, não descarregáveis; serviços de entre-

tenimento de clubes noturnos; organização e condução 

de exposições para fins de entretenimento, culturais ou 

educacionais; formação de artistas; serviços educacio-

nais e de formação relacionada com indústria musical 

e de entretenimento; academias de dança; serviços de 

jogo prestados on-line a partir de uma rede de compu-

tadores; serviços online de jogos não descarregáveis; 

fotografia; direcção de exposições com fins de entrete-

nimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149851

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[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, Cay-

man 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 (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou 

o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o re-

gisto, a transmissão ou reprodução do som ou das ima-

gens; suportes de registo magnético, discos acústicos; 

distribuidores automáticos e mecanismos para apare-
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lhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas 

de calcular, equipamentos para o tratamento da in-

formação e computadores; programas de computador; 

software para processamento de pagamentos electróni-

cos para e de terceiros; software de autenticação; soft-

ware fornecido na Internet; software informático para 

entretenimento interactivo, que permitam aos usuários 

personalizar a visualização, audição e expe riência ao 

seleccionar e organizar a exibição o desempenho 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 in-

formática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha 

de ficheiros; software de comunicação para a troca 

electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens 

e de gráficos através de computadores, telemóveis, re-

des sem fios e redes de telecomunicações; software de 

computador sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; aplicativos de software 

para uso com dispositivos móveis; software informá-

tico para o processamento de imagens, de gráficos, de 

áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, voz e imagens na Internet; soft ware 

descarregável que permite participar em aulas e reu-

niões na Web com acesso a dados, documentos, ima-

gens e aplicações de software através de um navegador 

Web; software descarregável para acesso, visuali zação 

e controlo de computadores remotos e redes infor-

máticas; software descarregável de computação nas 

nuvens; software descarregável com base em compu-

tação nas nuvens; publicações electrónicas descarre-

gáveis relacionadas com revistas, artigos, brochuras, 

panfletos, folhas de dados, materiais de informação, 

materiais de instrução em áreas de negócios, comér-

cio 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; computadores 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 telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, 

roteadores e concentradores; modems e cartõese dis-

positivos de comunicação com fios e sem fios; “lap-

top holders”, sacos para computadores; extintores; 

hardware e firmware para computadores; software 

para computadores (incluindo software descarregável 

da Internet); sistema de navegação automóvel; discos 

compactos; música digital (descarregável da Internet); 

aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefo-

nes móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes 

e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras 

de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e 

televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para 

sistemas de posicionamento 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 equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; te-

lecomandos; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; painéis de afixação electróni-

cos; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de 

identificação codificados ou magnéticos; caixas auto-

máticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros 

electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impres-

soras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de 

bebés; dispositivos 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; aplicações informá-

ticas para a difusão de vídeo, música e imagens; dispo-

sitivos digitais para difusão de meios de comunicação; 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149852

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[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, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

organização, execução e supervisão de programas de 
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fidelização e de incentivos; serviços de publicidade 

providenciados através da Internet; produção de anún-

cios publicitários para a televisão e rádio; contabilida-

de; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provi-

são de informação comercial; serviços de agência de 

publicidade; serviços de publicidade fornecidos para 

terceiros; gestão de bases de dados; compilação de in-

formações em bases de dados informáticas; serviços de 

consultadoria de negócios comerciais; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais nas áreas de even-

tos, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários baseados na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 

de distribuição de conhecimento baseado na Web; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais na área 

de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de 

projectos de negócios comerciais; serviços de gestão 

de projectos de negócios comerciais relacionados com 

o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, pro-

dução, gravação, supervisão e acompanhamento de 

eventos, conferências, programas de formação, progra-

mas de aprendizagem e seminários baseados na Web; 

serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de 

negócios comerciais; serviços de consultadoria de ne-

gócios comerciais relacionados com a facilitação da 

transacção de negócios comerciais através de redes in-

formáticas 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 comerciais sobre produtos e serviços 

de terceiros através de redes informáticas locais e 

mundiais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros po-

dem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar 

o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contratos e efectuar transacções 

comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de agências de importação/ex-

portação internacionais; aluguer de espaço publicitário 

em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos 

e fornecimento de avaliações comerciais em linha rela-

cionadas 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 relacionados com a explora-

ção de um mercado electrónico para os compradores e 

vendedores de produtos e/ou serviços numa rede infor-

mática mundial; assistência comercial relacionada com 

facilitação da transacção de comércio através de redes 

informáticas locais ou mundiais; serviços de consulto-

ria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comer-

cialização de instalações vagas; difusão de material 

publicitário, actualização de material publicitário, 

compilação de anúncios para utilização como páginas 

Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de infor-

mações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); 

atendimento telefónico (para terceiros); serviços de 

venda em leilão prestados na Internet; gestão de pes-

soal; fornecimento de informações de vendas, de negó-

cios, publicitárias e de promoção através de uma rede 

informática mundial e através da Internet; apresenta-

ção de produtos em meios de comunicação para fins de 

venda a retalho; a reunião, para o benefício de tercei-

ros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

clientes visionar e adquirir comodamente esses produ-

tos a partir de um “website” de produtos generaliza-

dos na Internet e num ponto de venda por grosso; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma varieda-

de de produtos, permitindo aos clientes visionar e ad-

quirir comodamente esses produtos a partir de um ca-

tálogo de produtos generalizados através de encomen-

das postais ou por meio de telecomunicações; a reu-

nião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adqui-

rir 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, apa-

relhos e instrumentos para registar, receber, transmitir 

e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras precio-

sas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e car-

tões codificados magnética e não magneticamente, 

móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso do-

méstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuá-

rio, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fi-

tas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, ta-
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petes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usa-

dos na indústria, ciência, fotografia e agricultura, tin-

tas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sa-

bões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e 

para o corpo, óleos essenciais, preparações para lim-

par e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, 

serralharia e pequenos itens de quinquilharia metáli-

ca, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, nava-

lhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, foto-

gráficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos 

de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, 

aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de 

vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, 

armas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, re-

lojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos 

musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de car-

tão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escri-

tório, materiais de embalagem, borracha e plásticos 

para uso na manufactura, materiais para calafetar e 

isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas 

matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de 

bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-

-chuva, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e 

linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos 

para costura, coberturas de cama e de mesa, brinque-

dos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, 

peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e pro-

dutos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimen-

tos, frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, 

sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebi-

das alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para 

fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; 

serviços de agência de compra e venda para terceiros; 

selecção e aprovisionamento de produtos para indiví-

duos e negócios; serviços de encomendas (para tercei-

ros); serviços retalhistas de grande armazém; serviços 

retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; 

provisão de informação estatística de negócios; organi-

zação de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; 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 pes-

soal; agências de desalfandegamento de importações-

-exportações (serviços de agência de importação-ex-

portação); agências para subscrições de jornais; repro-

dução de documentos; transcrição (incluindo escrita 

em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de es-

critório; gestão de relacionamentos com clientes; servi-

ços de gestão de negócios relacionados com o comér-

cio electrónico; serviços de gestão e de administração 

de negócios relacionados com programas de patrocí-

nios; serviços de contabilidade; serviços de beneficên-

cia, nomeadamente a administração de negócios rela-

cionados com a organização e a realização de projec-

tos de programas de voluntariado e de serviços comu-

nitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de 

informações em matéria de contactos comerciais e de 

negócios; optimização de motores de busca; optimiza-

ção de tráfego de websites; serviços publicitários atra-

vés de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação 

comercial; gestão de negócios para prestadores de ser-

viços autónomos; negociação e conclusão de transac-

ções comerciais para terceiros; actualização e manu-

tenção de dados em bases de dados informáticas; ser-

viços de gestão de projectos de negócios para projectos 

de construção; fornecimento de informações comer-

ciais 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/149853

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[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, Cay-

man 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; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 
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eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

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

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

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da “web” a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de 

mensagens, informações, dados, documentos e ima-

gens auxiliada por computador; transmissão de fax; 

envio de mensagens; serviços de radiomensagem; alu-

guer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de te-

lecomunicações; 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 gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de comunicação através de telemóveis; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a reco-

lha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de 

informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, 

tal como caracteres, mensagens, música e imagens, 

telegramas, informação e dados por meios mecânicos, 

electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e saté-

lite; 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 transmis-

são de mensagens, de conferência e de transmissão de 

ordens; serviços de videoconferência; comunicação 

por painéis de afixação electrónicos que permitem 

aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis 

de afixação electrónicos contendo informação de ima-

gens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de te-

ledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-

-view”; serviços de difusão de vídeos, difusão e trans-

missão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas 

interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; 

transmissão de informação relacionada com compras 

“on-line” e serviços de venda a retalho em geral; 

serviços de transmissão de “video-on-demand”; ser-

viços de agência de notícias; fornecimento de acesso a 

uma base de dados de computador na rede mundial de 

computadores para procurar e recolher informações, 

dados, “websites” e meios disponíveis em redes de 

computadores; fornecimento de acesso ao utilizador 

a uma base de dados de computadores contendo pu-

blicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; opera-

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

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação 

mundiais de computadores para a transferência e dis-

seminação 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 ne-

gócios; fornecimento de acesso a um “website” inte-

ractivo numa rede mundial de computadores para ter-

ceiros colocarem informações, responderem a pedidos 

e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

“web”; serviços de comunicação electrónica para 

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 produtos, 

serviços e informações e oportunidades de negócios; 
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fornecimento de um painel de afixação interactivo em 

linha para a colocação, promoção, venda e revenda de 

itens via uma rede global de computadores; forneci-

mento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo 

via computadores e redes de computadores, e via uma 

rede de comunicações mundial; fornecimento de aces-

so a computadores e aluguer de tempo de acesso a pai-

néis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electróni-

cos para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e 

mundiais; fornecimento de acesso e recursos para vi-

deoconferência e/ou conferência telefónica à distância; 

fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” 

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; transmissão, difusão e fluxo 

de áudio e vídeo através de computadores, redes de 

computador e redes globais de comunicação; difusão 

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

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

adamente, providenciamento a terceiros do acesso a 

dados remotos armazenados e software informático; 

tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149854

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[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; entretenimen-

to; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); 

publicação de diagramas, imagens e fotografias; pu-

blicação de jornais, publicações periódicas e revistas; 

serviços de educação, formação e instrução em maté-

ria de telecomunicações, computadores, programas 

de computador, 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 in-

formático e sistemas informáticos; fornecimento de 

educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção 

de cursos educativos, exames e qualificações; entre-

tenimento fornecido através de meios electrónicos e 

digitais interactivos; serviços de jogos electrónicos 

fornecidos através da Internet; fornecimento de infor-

mações relacionadas com educação, formação, entre-

tenimento, diversão, actividades desportivas, sociais 

e culturais; fornecimento de publicações electrónicas 

em linha (não transferíveis); planeamento, organiza-

ção, apresentação e direcção de concursos de canto; 

planeamento, organização, apresentação e direcção de 

concertos; planeamento, organização, apresentação 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; infor-

mações relacionadas com entretenimento ou educação 

prestadas em linha a partir de uma base de dados in-

formática ou da internet; fornecimento de música digi-

tal (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 sa-

télite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios 

e outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); 

preparação de programas de entretenimento, educati-

vos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas 

com acontecimentos desportivos ou culturais, actua-

lidades 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 pagamento 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 
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em linha; preparação e produção de programas de te-

levisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, 

som, música, vídeos, animação e texto destinados a 

divertimento; serviços de jogos; fornecimento de insta-

lações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; 

espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com 

serviços de entretenimento, educação e cultura; orga-

nização, direcção e fornecimento de conferências, con-

venções, congressos, seminários e cursos de formação; 

organização, direcção e fornecimento de conferências, 

convenções, congressos, seminários e cursos de for-

mação relacionados com telecomunicações, compu-

tadores, programas de computador, computação em 

nuvem, concepção de “websites”, comércio electróni-

co, gestão de negócios comerciais, gestão financeira e 

publicidade; organização e condução de exibições para 

fins culturais ou educacionais, espetáculos de moda, 

espetáculos educativos e performances e espetáculos 

culturais; serviços de exposição e galeria de arte; ser-

viços de galeria de arte relacionados com leasing de 

obras de belas artes; serviços de formação relaciona-

dos com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas 

de prova de vinhos; fornecimento de informações di-

dácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agen-

ciamento; 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; explo-

ração de instalações desportivas; fornecimento de 

instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, 

música ou formação didáctica; agências para reservas 

de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cine-

matográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instru-

mentos musicais; aluguer e leasing de programas de 

televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblio-

teca 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; programas de 

educação e formação no domínio da gestão de risco; 

programas de educação e formação relacionados com 

certificação; provisão de notícias educacionais e de 

entretenimento; serviços de lotaria; fornecimento de 

vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; provisão de publica-

ções eletrónicas difundidas online através da internet 

ou através de redes informáticas ou base de dados in-

formáticas; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149855

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[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 referen-

tes, serviços de análises e pesquisas industriais; estu-

dos de projectos técnicos; fornecimento de um website 

apresentando tecnologia que permita os usuários a 

partilharem informações e aconselhamento; concep-

ção e desenvolvimento de hardware e software infor-

mático; software como um serviço (SaaS); serviços 

informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de 

um acesso em linha a base de dados interactivas apre-

sentando programação de filmes, pré-visualizações, 

trailers, actividades desportivas, concertos, notícias 

sobre celebridades e entretenimento e outras informa-

ções relacionadas; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de 

aplicações de software de terceiros; serviços de for-

necedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados 

com software nos domínios da conferência Web, da 

audioconferência, do envio de mensagens electróni-

cas, da partilha de documentos, da videoconferência 

e do processamento de voz e chamadas telefónicas; 

fornecimento de software não descarregável em linha 
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para facilitar a interoperabilidade de múltiplas apli-

cações informáticas; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por cor-

reio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em 

linha para utilizadores registados participarem em de-

bates, obterem reacções dos seus pares, constituírem 

comunidades virtuais, participarem em actividades 

de rede social e trocar documentos; assessoria tec-

nológica prestada a utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, 

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; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis 

e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digi-

tais; 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 informáti-

cos relacionados com o fornecimento de serviços de li-

gação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; 

serviços de concepção de sistemas informáticos; con-

cepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento 

de páginas web para terceiros; alojamento de software 

de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação de 

informações em bases de dados e redes informáticas; 

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 personali-

zada de bases de dados informáticas e de sítios web; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em su-

portes não electrónicos para formato de suportes elec-

trónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; 

serviços de arquitectura e de “design”; decoração 

de interiores para edifícios, escritórios e apartamen-

tos; serviços de informações sobre computadores e 

redes informáticas; fornecimento de programas de 

gestão de riscos de segurança informática; serviços de 

informações, conhecimentos e testes de segurança in-

formática; serviços de garantia de qualidade; serviços 

informáticos relacionados com a certificação de tran-

sacções comerciais e preparação de relatórios para os 

mesmos; serviços de segurança para controlo de aces-

so a computadores (serviços de segurança de compu-

tador), redes electrónicas e bases de dados; segurança 

da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à 

protecção (segurança) das telecomunicações; serviços 

de segurança de redes informáticas de comunicações; 

fornecimento de informações nas áreas da Internet, 

world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da 

Internet, world wide web e segurança de redes infor-

máticas 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 dados; armazenamento de dados elec-

trónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; 

computação em nuvem; serviços de fornecimentos de 

computação em nuvem; provisão de uso temporário 

de software informático não descarregável com base 

em computação nas nuvens e software informático de 

computação nas nuvens; armazenamento electrónico 

de dados; provisão de sistema informático virtual e 

ambientes informáticos virtuais através de computa-

ção em nuvens; aluguer de software de entretenimen-

to; serviços de cartografia; serviços de consultadoria, 

informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; provisão online de software informáti-

co não descarregável e aplicações informáticas para a 

difusão de vídeos, música e imagens; tudo incluído na 

classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149860

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/29

[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室
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 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, 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 : 運輸；物流運輸；商品包裝；導航；拖運；

海上運輸；汽車運輸；空中運輸；車庫出租；馬車出租；

貨物貯存；潛水服出租；能源分配；操作運河水閘；快遞

服務（信件或商品）；郵購貨物的遞送；旅行預訂；管道

運輸；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/149865

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 平板電腦；已錄製的計算機程序；計算

機遊戲軟件；計算機外圍設備；計算機程序（可下載軟

件）；可下載的智能手機應用軟件；智能手錶（數據處

理）；智能眼鏡（數據處理）；交互式觸屏終端；具有人

工智能的人形機器人；穿戴式計算機；手勢識別軟件；虛

擬現實遊戲軟件；掃描儀（數據處理設備）；傳真機；導

航儀器；穿戴式行動追蹤器；智能手機；智能手機用殼；

智能手機屏幕專用保護膜；智能手機用套；手機帶；智能

手機鍵盤；藍牙音箱；便攜式媒體播放器；藍牙耳機；教

學儀器；攝像機；頭戴式虛擬現實裝置；安全監控機器

人；照相機（攝影）；自拍杆（手持單腳架）；USB線；芯片

（集成電路）；觸摸屏；電池；電池充電器；移動電源（可

充電電池）；動畫片；空氣分析儀器；測量裝置；生物芯

片。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149866

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : OPPO廣東移動通信有限公司

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18

號

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 平板電腦；已錄製的計算機程序；計算

機遊戲軟件；計算機外圍設備；計算機程序（可下載軟

件）；可下載的智能手機應用軟件；智能手錶（數據處

理）；智能眼鏡（數據處理）；交互式觸屏終端；具有人

工智能的人形機器人；穿戴式計算機；手勢識別軟件；虛

擬現實遊戲軟件；掃描儀（數據處理設備）；傳真機；導

航儀器；穿戴式行動追蹤器；智能手機；智能手機用殼；

智能手機屏幕專用保護膜；智能手機用套；手機帶；智能

手機鍵盤；藍牙音箱；便攜式媒體播放器；藍牙耳機；教

學儀器；攝像機；頭戴式虛擬現實裝置；安全監控機器

人；照相機（攝影）；自拍杆（手持單腳架）；USB線；芯片

（集成電路）；觸摸屏；電池；電池充電器；移動電源（可

充電電池）；動畫片；空氣分析儀器；測量裝置；生物芯

片。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149869

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 廣州和真坊健康產業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區宸悅路26號

803房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品；藥用植物提取物；藥物飲

料；藥酒；中藥成藥；醫用敷料；中藥材；醫用草本療法製

劑；藥浴製劑；藥製糖果。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149870

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 廣州和真坊健康產業有限公司
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 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區宸悅路26號

803房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；茶飲料；糖果；糖蜜糖漿；

餅乾；製餅乾用混合粉；冰淇淋混合粉；人食用的去殼穀

物；麵條；調味品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149871

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 廣州和真坊健康產業有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區宸悅路26號

803房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精飲料；植物飲料；薑汁飲

料；茶味非酒精飲料；果汁；汽水；飲料製作配料；運動飲

料；製啤酒用麥芽汁。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149873

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限

公司

 Bank of Asia (BVI) Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140

號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈

 Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, 

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 : 16

[511] 產品 Produtos : 海報；期刊；小冊子；印章（印）；封口

印章；卡片；紙張（文具）；書籍；信封（文具）；筆盒；書

寫材料；分類帳本；表格（印刷好的）；印刷品；印刷出版

物；手冊；寫字紙；文具；說明書；鋼筆（辦公用品）；文具

盒（文具）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149874

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限

公司

 Bank of Asia (BVI) Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140

號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈

 Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, 

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 : 提供各種產品之價格比較及評估；成本

價格分析；經濟預測；辦理會計業務；企業管理和組織諮

詢；企業管理諮詢；直接郵件廣告；廣告宣傳本出版；廣

告；為工商企業籌備商展服務；市場研究；籌備商業性或

廣告目的性的展示會；提供商業信息；計算機資料庫信息

編輯；籌備商業性或廣告目的性的展銷會；協助企業對

外採購服務；統計資料匯編；市場營銷；藉由網絡提供企

業信息；媒合潛在私人投資者與需要資金企業家的商業

中介服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149875

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限

公司

 Bank of Asia (BVI) Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140

號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈

 Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : 分期付款的貸款；經紀；保險經紀；保險

承保；銀行；共有基金；資本投資；擔保；兌換貨幣；金融

票據交換；金融貸款；信託；融資服務；金融管理；抵押

貸款；銀行儲蓄服務；有價證券經紀；金融分析；支票核

查；金融諮詢；電子轉賬；發行有價證券；證券交易行情；

發行信用卡；網上銀行；典當；股票經紀服務；通過網站

提供金融信息；基金投資；股票和債券經紀。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149876

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限

公司

 Bank of Asia (BVI) Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140

號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈

 Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, 

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 : 16

[511] 產品 Produtos : 海報；期刊；小冊子；印章（印）；封口

印章；卡片；紙張（文具）；書籍；信封（文具）；筆盒；書

寫材料；分類帳本；表格（印刷好的）；印刷品；印刷出版

物；手冊；寫字紙；文具；說明書；鋼筆（辦公用品）；文具

盒（文具）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149877

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限

公司

 Bank of Asia (BVI) Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140

號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈

 Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, 

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 : 提供各種產品之價格比較及評估；成本

價格分析；經濟預測；辦理會計業務；企業管理和組織諮

詢；企業管理諮詢；直接郵件廣告；廣告宣傳本出版；廣

告；為工商企業籌備商展服務；市場研究；籌備商業性或

廣告目的性的展示會；提供商業信息；計算機資料庫信息

編輯；籌備商業性或廣告目的性的展銷會；協助企業對

外採購服務；統計資料匯編；市場營銷；藉由網絡提供企

業信息；媒合潛在私人投資者與需要資金企業家的商業

中介服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149878

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限

公司

 Bank of Asia (BVI) Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140

號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈

 Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 分期付款的貸款；經紀；保險經紀；保險

承保；銀行；共有基金；資本投資；擔保；兌換貨幣；金融

票據交換；金融貸款；信託；融資服務；金融管理；抵押

貸款；銀行儲蓄服務；有價證券經紀；金融分析；支票核

查；金融諮詢；電子轉賬；發行有價證券；證券交易行情；

發行信用卡；網上銀行；典當；股票經紀服務；通過網站

提供金融信息；基金投資；股票和債券經紀。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149879

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限

公司

 Bank of Asia (BVI) Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140

號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈

 Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, 

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

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 海報；期刊；小冊子；印章（印）；封口

印章；卡片；紙張（文具）；書籍；信封（文具）；筆盒；書

寫材料；分類帳本；表格（印刷好的）；印刷品；印刷出版

物；手冊；寫字紙；文具；說明書；鋼筆（辦公用品）；文具

盒（文具）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149880

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限

公司

 Bank of Asia (BVI) Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140

號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈

 Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, 

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 : 提供各種產品之價格比較及評估；成本

價格分析；經濟預測；辦理會計業務；企業管理和組織諮

詢；企業管理諮詢；直接郵件廣告；廣告宣傳本出版；廣

告；為工商企業籌備商展服務；市場研究；籌備商業性或

廣告目的性的展示會；提供商業信息；計算機資料庫信息

編輯；籌備商業性或廣告目的性的展銷會；協助企業對

外採購服務；統計資料匯編；市場營銷；藉由網絡提供企

業信息；媒合潛在私人投資者與需要資金企業家的商業

中介服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149881

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 亞洲銀行（英屬維爾京群島）有限

公司

 Bank of Asia (BVI) Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托特拉市羅得城3140

號郵政信箱維克哈馬島1期商業大廈

 Commerce House, Wickham’s Cay 1, P.O. Box 3140, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 分期付款的貸款；經紀；保險經紀；保險

承保；銀行；共有基金；資本投資；擔保；兌換貨幣；金融

票據交換；金融貸款；信託；融資服務；金融管理；抵押

貸款；銀行儲蓄服務；有價證券經紀；金融分析；支票核

查；金融諮詢；電子轉賬；發行有價證券；證券交易行情；

發行信用卡；網上銀行；典當；股票經紀服務；通過網站

提供金融信息；基金投資；股票和債券經紀。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149908

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 富權飲食管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場20

樓I，J，K，L

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；餐廳；提供到會或

外賣送遞形式的食品和飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149912

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 吳國榮

 NG KUOK WENG

 地址 Endereço : 澳門下環街15號怡豐大廈A座地下

 Rua Praia do Manduco No.15, rc-arc, Edif. Yee Fung, 

Macau

 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 : 紅豆餅，糕點。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/149913

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 吳國榮

 NG KUOK WENG

 地址 Endereço : 澳門下環街15號怡豐大廈A座地下

 Rua Praia do Manduco No.15, rc-arc, Edif. Yee Fung, 

Macau

 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 : 糕餅店服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149915

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

 COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMI-

TADA / GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13

樓

 Rua Dr. Pedro Jose Lobo, Nos. 34-36, Edifício da As-

sociação Industrial de Macau, 13 andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Cabedal e imitação de cabedal, e 

artigos feitos destes materiais não incluídos noutras 

classes; peles de animais, couros; baús e sacos de via-

gem; chapéus-de-chuva, parasóis e bengalas; chicotes; 

arreios e selaria; sacos para embalagem; sacos de lem-

branças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149916

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

 COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMI-

TADA / GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13

樓

 Rua Dr. Pedro Jose Lobo, Nos. 34-36, Edifício da As-

sociação Industrial de Macau, 13 andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e artigos de brincar; artigos de 

ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; 

decorações para árvores de Natal; brinquedos de no-

vidade para festas;  brinquedos, copos, pratos, garfos, 

facas como brinquedos, jogos de actividades múltiplas 

para bebés, jogos de actividades múltiplas para crian-

ças, brinquedos de construção, brinquedos elétricos de 

acção, brinquedos para bebés, brinquedos insufláveis, 

brinquedos mecânicos, brinquedos musicais, brinque-

dos para animais de estimação, brinquedos de pelúcia, 

brinquedos que saltam com surpresas, brinquedos de 

impressão, brinquedos para puxar, brinquedos para 

dar socos, brinquedos para empurrar, brinquedos para 

apertar, brinquedos felpudos, brinquedos falantes, 

brinquedos robóticos que transformam, bisnagas de 

água para brincar, brinquedos de corda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149917

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

 COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMI-

TADA / GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13

樓

 Rua Dr. Pedro Jose Lobo, Nos. 34-36, Edifício da As-

sociação Industrial de Macau, 13 andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; funções de escritório; serviços 

de venda por grosso e a retalho e por correspondência 

relacionados com a venda de brinquedos, jogos e arti-
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gos de brincar, bonecas, figurinhas, artigos de despor-

to, decorações para árvores de Natal, bolos, bolachas, 

bolachas de água e sal, rebuçados (candy); serviços 

de venda por grosso, serviços de venda a retalho e 

publicidade de produtos de padaria, farinha e prepa-

rados feitos de cereais, fermento em pó, pão, bolos, 

sanduíches, pizas, hambúrgueres, cachorros quentes, 

artigos de pastelaria e artigos de confeitaria, biscoitos, 

bolachas, bolachas de água e sal, massa congelada, fa-

rinha, donuts, geleia, musse, pudins, chocolates, rebu-

çados (candy), gelados, sorvetes, iogurtes congelados 

(gelados de confeitaria), café, chá, cacau, variedades 

de figuras em bolos (bonecas ou bolos com figuras de 

animais), pratos, copos e bonecas de lembranças; pu-

blicidade e administração de empresas e consultoria 

de produtos de padaria e confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149918

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : Pharmacia & Upjohn Company 

LLC

 地址 Endereço : 7000 Portage Road, Kalamazoo, Mi-

chigan 49001, 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 e medi-

cinais; preparados sanitários para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

medicinal, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para humanos; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149919

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : Pharmacia & Upjohn Company 

LLC

 地址 Endereço : 7000 Portage Road, Kalamazoo, Mi-

chigan 49001, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos e dentários; próteses artificiais de braços, 

pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais 

de sutura; dispositivos terapêuticos e de assistência 

adaptados para deficientes; aparelhos para massagens; 

aparelhos, dispositivos e artigos para aleitar bebés; 

aparelhos, dispositivos e artigos para actividades sexu-

ais; dispositivos médicos para uso oftálmico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149920

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : Pharmacia & Upjohn Company 

LLC

 地址 Endereço : 7000 Portage Road, Kalamazoo, Mi-

chigan 49001, USA

 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; cuidados de higiene 

e beleza para seres humanos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149925

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 

(trading as Seiko Holdings Corporation)

 地址 Endereço : 5-11, Gi n za 4-chome, C huo-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios, relógios de mesa e parede, 

cronómetros, aparelhos e instrumentos de relojoaria e 

cronométricos; caixas adaptadas especialmente para 

relógios; caixas adaptadas especialmente para todos os 
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produtos supra mencionados; peças e acessórios para 

todos os produtos supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149926

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : Merck KGaA

 地址 Endereço : Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 

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/149927

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : Merck KGaA

 地址 Endereço : Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149928

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Ser v iços : 廣告宣傳；貨物展出；為零售目的在通

訊媒體上展示商品；計算機網絡上的在線廣告；通過網

站提供商業信息；為廣告或銷售組織時裝展覽；為消費

者提供商品和服務選擇方面的商業信息和建議；進出口

代理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線

市場；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；網絡

購物；在線商城；人事管理諮詢；商業企業遷移；對購買

定單進行行政處理；繪製賬單、賬目報表；自動售貨機出

租；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服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149929

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 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；保險經紀；兌換貨幣；金融管

理；在線實時貨幣交易；通過網站提供金融信息；通過使

用會員卡為他人在參與機構提供折扣；發行現金儲值卡

服務；藝術品估價；不動產管理；經紀；擔保；募集慈善基

金；信託；典當。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149930

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.



4740 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2019 年 3 月 20 日

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Ser v iços : 廣告宣傳；貨物展出；為零售目的在通

訊媒體上展示商品；計算機網絡上的在線廣告；通過網

站提供商業信息；為廣告或銷售組織時裝展覽；為消費

者提供商品和服務選擇方面的商業信息和建議；進出口

代理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線

市場；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；網絡

購物；在線商城；人事管理諮詢；商業企業遷移；對購買

定單進行行政處理；繪製賬單、賬目報表；自動售貨機出

租；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服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149931

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 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；保險經紀；兌換貨幣；金融管

理；在線實時貨幣交易；通過網站提供金融信息；通過使

用會員卡為他人在參與機構提供折扣；發行現金儲值卡

服務；藝術品估價；不動產管理；經紀；擔保；募集慈善基

金；信託；典當。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149932

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Ser v iços : 廣告宣傳；貨物展出；為零售目的在通

訊媒體上展示商品；計算機網絡上的在線廣告；通過網

站提供商業信息；為廣告或銷售組織時裝展覽；為消費

者提供商品和服務選擇方面的商業信息和建議；進出口

代理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線

市場；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；網絡

購物；在線商城；人事管理諮詢；商業企業遷移；對購買

定單進行行政處理；繪製賬單、賬目報表；自動售貨機出

租；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服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149933

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限

公司

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創

十一街18號C座2層222室

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

 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；保險經紀；兌換貨幣；金融管

理；在線實時貨幣交易；通過網站提供金融信息；通過使

用會員卡為他人在參與機構提供折扣；發行現金儲值卡

服務；藝術品估價；不動產管理；經紀；擔保；募集慈善基

金；信託；典當。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149938

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 白雪公主有限公司

 地址 Endereço : 澳門華大新村第一街17號華大新村華安

樓地下A室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售（化妝品）。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/149939

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/30

[730] 申請人 Requerente : 白雪公主有限公司

 地址 Endereço : 澳門華大新村第一街17號華大新村華安

樓地下A室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售（化妝品）。

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/149940

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : 施金賞

 Shi JinShang

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居4Q

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 資本投資，基金投資，金融服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149950

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 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/149951

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一

樓

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 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 : 
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[210] 編號 N.º : N/149954

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : 智崴全球股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市前鎮區復興四路9號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 P rodutos : 自動和投幣啟動的遊戲機；視頻遊戲

機；遊戲機；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲機；娛樂場用

視頻遊戲機；遊樂場騎乘玩具；遊戲機控制器；視頻遊戲

操縱桿；遊戲器具；電動遊藝車。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149963

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : TEAM PUBLICAÇÕES E CON-

SULTORIA LDA.

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande No.763, Lun 

Pong 9 Andar B, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Formação, actividades desportivas e 

culturais, organização e preparação de exposições, 

apresentações, publicações / edição de revista, perió-

dicos e páginas de internet; organização e produção 

audiovisual a multimédia; formação profissional.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, cinza.

[210] 編號 N.º : N/149964

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : RENITA LLC

 地址 Endereço : 712 Fifth Avenue, 7th Floor, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho 

apresentando beleza, saúde, preparados e produtos, e 

cosméticos para cuidados da pele e cuidados pessoais; 

serviços de lojas de vendas a retalho online apresen-

tando beleza, saúde, preparados e produtos, e cosméti-

cos para cuidados da pele e cuidados pessoais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/149967

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos; cola e adesivos 

para uso industrial; preparações reguladoras do cres-

cimento de plantas; composições químicas para a reve-

lação de fotografias; fertilizantes; compostos de terra 

para  horticultura; massa de vidraceiro.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149969

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para desengordurar para 

uso doméstico; benzina para remoção de nódoas; li-

xívia para uso em lavandaria; adesivos para a fixação 

de unhas ou pestanas postiças; desodorizantes para 

animais; produtos para remover tintas; cremes para 

calçado; graxa para calçado [pomada para calçado]; 

preparações para polir; sabões e detergentes; dentífri-

cos; cosméticos; produtos para o banho, sem ser para 

uso medicinal; perfumes e aromas; produtos aromá-

ticos [óleos essenciais]; incenso; sachês perfumados; 

tela abrasiva [areia] para polir; areia abrasiva; pedra-

-pomes artificial; preparações anti-estáticas para uso 

doméstico; preparações para remoção de ferrugem; 

produtos amaciadores de tecidos para uso em lavanda-

ria; adesivos para a fixação de cabelo postiço; amido 

para uso em lavandaria; gelatina de algas para uso em 

lavandaria [funori]; preparações para refrescar o háli-
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to; potpourris [fragrâncias]; preparações para perfur-

mar o ambiente; papel abrasivo [lixa]; papel para polir; 

unhas postiças; pestanas postiças.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149970

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Lubrificantes sólidos; óleos e gorduras 

para preservação de couro; gorduras para sapatos e 

botas; combustíveis; ceras [matéria em estado bruto]; 

velas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149971

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 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 : Produtos de banho para uso medici-

nal; desodorizantes para a casa; incensos repelentes 

de mosquitos; preparações farmacêuticas e outras pre-

parações para a destruição de animais nocivos, fun-

gicidas, herbicidas; papel reagente para uso médico; 

cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; ligaduras 

para os ouvidos; pensos para a menstruação; cotonetes 

de algodão para uso medicinal; papel oleado para uso 

medicinal; máscaras higiénicas; wafers para doses de 

medicamentos; gaze para pensos; palas oculares para 

uso medicinal; tampões para a menstruação; pensos 

higiénicos; cuecas higiénicas; algodão absorvente; 

emplastros adesivos; ligaduras para pensos; ligaduras 

líquidas; almofadas de amamentação; fitas adesivas 

para uso medicinal; fraldas; capas para fraldas; papel 

apanha-moscas; suplementos dietéticos para humanos; 

bebidas dietéticas para uso medicinal; alimentos dieté-

ticos adaptados para fins medicinais; bebidas para be-

bés; alimentos para bebés; suplementos dietéticos para 

animais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149972

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais não ferrosos e suas ligas; fio de 

solda de metal; materiais metálicos para edifícios ou 

construção; cercas metálicas; válvulas metálicas, sem 

serem elementos de máquinas; junções metálicas para 

tubos; flanges metálicas; pequenos itens de hardware 

metálico; cabos de aço; redes e telas metálicas; reci-

pientes para embalagem industrial metálicos; placas 

de identificação e placas de identificação de portas 

metálicas; estacas metálicas para plantas ou árvores; 

ganchos metálicos para pendurar chapéus; caixas de 

ferramentas metálicas, vazias; dispensadores de toa-

lhas metálicos; acessórios de marcenaria metálicos; 

cofres; letreiros verticais metálicos; mosquetões metá-

licos; pitões metálicos para rochas; pitões de escalada; 

esculturas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149973

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Ferramentas manuais accionadas por 

motor e suas peças e acessórios; ferramentas de corte 

para máquinas; máquinas e aparelhos para fazer traba-

lhos em madeira, para carpintaria, para fazer folhea-

dos de madeira ou contraplacado e suas partes e aces-

sórios; máquinas e aparelhos de pintura e suas partes 

e acessórios; máquinas e instrumentos pneumáticos ou 

hidráulicos e suas partes e acessórios; compressores 

de ar; válvulas [partes de máquinas]; aspiradores para 

uso doméstico; misturadores de alimentos eléctricos 

para uso doméstico; escovas de dínamos e suas peças e 

acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149974

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Pinças pequenas; máquinas de barbear 

eléctricas e máquinas para cortar o cabelo eléctricas; 

ferramentas de corte [somente manuais]; ferramentas 

manuais com lâminas ou pontiagudas e espadas; fer-

ramentas manuais operadas manualmente, excepto 

ferramentas manuais com lâminas ou pontiagudas; 

fatiadores de ovos [não eléctricos]; escamadores não 

eléctricos para escamação de postas de bonito seco 

(escamadores katsuo-bushi); abridores de latas [não 

eléctricos]; colheres; cortadores de queijo [não eléctri-

cos]; cortadores de pizza [não eléctricos]; garfos [talhe-

res]; afiadores de giz de alfaiate; tenazes para lareira; 

braseiros para transportar carvão vivo [Juno]; foles 

para chaminés [instrumentos manuais]; estojos para 

barbear; conjuntos de pedicura; pinças para curvar as 

pestanas; conjuntos de manicura; picaretas para gelo; 

facas de mergulho; suportes para facas de mergulho; 

espátulas para tintas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149975

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 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 : Circuitos electrónicos e CD-ROM gra-

vados com programas automáticos de execução de ins-

trumentos musicais electrónicos; metrónomos; fichei-

ros de música descarregáveis; discos acústicos; tam-

pões para os ouvidos para mergulhadores; protectores 

auriculares para nadadores; aparelhos e equipamento 

para salvamento; alarmes contra fugas de gás; alarmes 

pessoais; alarmes contra incêndios; aparelhos de avi-

so anti-roubo; capacetes de protecção; viseiras anti-

-reflexo para capacetes; viseiras anti-encandeamento; 

aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas 

e aparelhos cinematográficos; máquinas e aparelhos 

fotográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e instrumentos de medida ou de ensaios; máquinas 

e aparelhos de distribuição ou controlo de energia; 

conversores rotativos; modificadores de fase; baterias 

e pilhas; instrumentos de medição ou de testes eléctri-

cos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas e 

aparelhos de telecomunicações; máquinas, aparelhos 

electrónicos e respectivas peças; máscaras contra o 

pó; máscaras de gás; máscaras de soldagem; vestuário 

à prova de fogo; capuzes de prevenção de desastres; 

luvas para protecção contra acidentes; óculos [lunetas 

e óculos de protecção]; peças e acessórios para ócu-

los; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com 

programas para jogos portáteis com ecrãs de cristais 

líquidos; programas de jogos para máquinas de jogos 

de vídeo de uso doméstico; apitos para desporto; capa-

cetes de protecção para desporto; ficheiros de imagens 

descarregáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo grava-

das; publicações electrónicas; molduras para filmes de 

diapositivos; películas cinematográficos impressiona-

das; películas para diapositivos impressionados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481
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[210] 編號 N.º : N/149976

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Chupetas para bebés; ligaduras de su-

porte; catgut cirúrgico; copos de alimentação para uso 

médico; contraceptivos não químicos; tampões para 

os ouvidos para dormir; tampões para os ouvidos para 

insonorização; protectores de dedos para uso médico; 

almofadas de sacos de gelo para uso médico; ligaduras 

triangulares; pipetas conta-gotas para fins médicos; te-

tinas; sacos de gelo medicinais; suportes médicos para 

sacos de gelo; biberões para bebés; biberões; aparelhos 

de massagem eléctricos para uso doméstico; luvas para 

uso médico; mictórios para uso médico; bacias higiéni-

cas; limpadores de orelhas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149977

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Chuveiros; guarnições para quartos de 

banho; aquecedores de cama não eléctricos; aquece-

dores de bolso, não eléctricos; garrafas de água quente 

para aquecer os pés na cama; placas de aquecimento 

não elétricas para uso doméstico; anilhas para tornei-

ras de água; anilhas para torneiras de água; filtros de 

água canalizada, não eléctricos para uso doméstico; 

aparelhos electrotérmicos domésticos; lâmpadas eléc-

tricas e outros aparelhos de iluminação; torneiras de 

água; válvulas de controle de nível para tanques; vál-

vulas de canalização; filtros para ar condicionado; apa-

relhos de ar condicionado e seus acessórios; bancadas 

de cozinha com lavatórios integrados para uso domés-

tico; lanternas autónomas de papel; lanternas de papel 

portáteis; geleiras para uso doméstico; lava-loiças de 

cozinha para uso doméstico; filtros para purificadores 

de ar; lâmpadas a gás.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149978

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Riquexós; carrinhos; carruagens pu-

xadas por cavalos; alarmes anti-roubo para veículos; 

cadeiras de rodas e suas partes e acessórios; automó-

veis e suas partes e acessórios; veículos a motor de 

duas rodas, bicicletas e suas partes e acessórios; trenós 

[veículos]; carrinhos de transporte; carrinhos [riyakah]; 

remendos adesivos em borracha para a reparação de 

câmaras-de-ar; carrinhos de bebé e peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149979

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 13

[511] 產品 Produtos : Munições para armas de fogo; fogos 

de artifício sob a forma de cartuchos; armas de fogo; 

pólvora; pós explosivos; produtos pirotécnicos e seus 

periféricos; tanques de combate [armamento].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481
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[210] 編號 N.º : N/149980

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas semitrabalhadas e 

suas imitações; argolas para chaves; estojos para joa-

lharia; troféus [taças de prémios]; escudos comemora-

tivos; ornamentos pessoais [joalharia, bijuteria]; orna-

mentos para calçado em metais preciosos; relógios de 

mesa ou parede e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149981

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Dispositivos de afinação para instru-

mentos musicais; instrumentos musicais; suportes para 

partituras; batutas de maestros [música]; diapasões.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149982

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Colas e outros adesivos, para papela-

ria ou para uso doméstico; recipientes em papel para 

embalagem; sacos e sacas de papel; estandartes de 

papel; bandeiras de papel; toalhas higiénicas para as 

mãos em papel; toalhetes  de papel; toalhas de mão em 

papel; etiquetas de bagagem em papel; papel e cartão; 

fotografias; lacre; pincéis para decoradores; sacos de 

plástico para embalagem; películas plásticas para em-

brulhar alimentos para uso doméstico; sacos de lixo 

em papel para uso doméstico; sacos de lixo de plástico 

para uso doméstico; moldes em papel; giz de alfaiate; 

guardanapos de mesa em papel; lenços de papel; ar-

tigos de papelaria; produtos de impressão; pinturas e 

trabalhos caligráficos; suportes para fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149983

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Válvulas de borracha ou fibra vulca-

nizada [não incluindo elementos de máquinas]; aco-

plamentos e junções de tubos não metálicos; materiais 

isolantes eléctricos; juntas; juntas para tubos; anilhas 

de borracha ou fibra vulcanizada; fios em borracha 

e linhas com revestimento de borracha, sem ser para 

uso têxtil; fios e linhas de fibras químicas, sem ser para 

uso têxtil; luvas isolantes; laços e cordas em borracha; 

rolhas de borracha; rolhas e tampas de borracha para 

embalagens industriais; produtos semitrabalhados de 

plástico; borracha (em estado bruto ou semitrabalha-

da); folhas de plástico para fins agrícolas; fitas adesi-

vas, excepto para papelaria e sem ser para uso médico 

ou doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149984

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 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 de para artigos de toilette ven-

didos vazios; chapéus-de-chuva e respectivas peças; 

chapéus-de-sol [guarda-sóis]; punhos para bengalas e 

bastões; armações para malas de mão; armações para 

porta-moedas; ferraduras; vestuário para animais 

domésticos; sacos; bolsas; bastões; peças metálicas de 

bengalas e bastões; correias de couro.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149985

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Minerais não metálicos para edifícios 

ou construção; materiais de construção cerâmicos, ti-

jolos e produtos refractários; materiais de construção 

feitos de linóleo para fixação em paredes ou pavimen-

tos existentes; materiais de construção em plástico; 

materiais de construção sintéticos; asfalto ou materiais 

de construção e construções de asfalto; materiais de 

construção ou construções de borracha; gesso [para 

fins de construção]; materiais de construção ou cons-

truções de cal; materiais de construção ou construções 

de gesso; redes de matérias têxteis para retenção de 

rochas [materiais de construção]; cercas e treliças de 

madeira para jardinagem doméstica; cimento e seus 

produtos; madeira de construção; pedra de construção; 

vidro de construção; válvulas para condutas de água 

[sem serem metálicas ou plásticas]; acessórios de mar-

cenaria [não metálicos]; shoji [partições deslizantes 

japonesas, não metálicas].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149986

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Válvulas de plástico, não sendo ele-

mentos de máquinas; almofadas [móveis]; leques de 

mão planos; caixas para ferramentas, não metálicas 

[móveis]; persianas de cana, vime ou bambu [Sudare]; 

divisórias orientais de painel único [Tsuitate]; exposi-

tores para vestuário; vime, em bruto ou parcialmente 

trabalhado; escadotes e escadas, não metálicas; reser-

vatórios de água para uso doméstico, sem ser em metal 

ou alvenaria; acessórios de cortinados; dispositivos 

de fixação em matérias plásticas sucedâneas do metal; 

pregos, cunhas, porcas, parafusos, tachas, pernos, re-

bites e rodízios, não metálicos; anilhas, não metálicas, 

não de borracha ou de fibra vulcanizada; fechaduras, 

não eléctricas, não metálicas; almofadas para o chão 

japonesas [Zabuton]; almofadas; colchões; recipientes 

de embalagem industriais em madeira, bambu ou plás-

tico; bastidores para bordar; placas de identificação e 

placas de identificação para portas, não metálicas; le-

ques de mão desdobráveis; estacas, não metálicas, para 

plantas ou árvores; camas para animais domésticos; 

canis; caixas de nidificação para aves de pequeno por-

te; cabides para chapéus, não metálicos; cestas para 

compras; painéis de suspender [painéis de estilo japo-

nês com ganchos de posicionamento]; distribuidores 

de toalhas, não metálicos; móveis; persianas interiores 

[estores] [móveis]; cortinas de contas para decoração; 

persianas; estatuetas de madeira, bambu ou plástico; 

carrilhões de vento; biombos orientais desdobráveis 

[Byoubu]; balões publicitários; letreiros verticais de 

madeira ou plástico; miniaturas de alimentos artifi-

ciais; equipamentos de rituais; espelhos de bolso; sacos 

para espelhos de bolso; berços; andarilhos para bebés; 

manequins; molduras para gravuras; folhas japonesas 

em madeira para embalar alimentos [Kyogi]; fetos [ma-

térias em bruto ou parcialmente trabalhadas]; bambu 

[matérias em bruto ou parcialmente trabalhadas]; 

cascas de bambu [matérias em bruto ou parcialmente 

trabalhadas]; videiras; cascas de árvores.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149987

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Fio dental; escovas para banheiras; 

escovas para canos; escovas para esfregar barcos; luvas 

para uso doméstico; utensílios para uso doméstico, não 

em metais preciosos; kotedai [tábuas de engomar de 

estilo japonês]; baldes para quarto de banho; floreiras 

[potes]; regadores; escovas para animais de estimação; 

banheiras para aves, não sendo estruturas; escovas de 

roupa; caixas de metal para distribuir toalhas de papel; 

vasos para flores; taças para flores; letreiros verticais 

de vidro ou cerâmica; queimadores de incenso; esco-

vas para calçado; panos para engraxar calçado; garra-

fas plásticas para embalagem; caixas para comprimi-

dos, não em metais preciosos, para uso pessoal; vidro 

em bruto ou semitrabalhado [não para construção]; 

utensílios de cosmética e de toilette; escovas de metal; 

escovas industriais; luvas de jardinagem; recipientes 

para embalagem industrial em vidro ou porcelana; ar-

tigos de limpeza e utensílios para lavagem; tábuas de 

engomar; pulverizadores para alfaiates; hera-dai [tá-

buas de marcação destinadas a serem utilizadas com 

lâminas de impressão]; agitadores para águas de ba-

nho quentes [Yukakibo]; bancos de quarto de banho; 

extintores de velas; castiçais; peneiradores de cinzas 

para uso doméstico; Gotoku [bases para aquecedores 

a carvão japoneses para uso doméstico]; baldes para 

carvão; extintores de brasas japoneses [Hikeshi-tsubô]; 

armadilhas para ratos; mata-moscas; aparelhos hidro-

pónicos para fins de jardinagem doméstica; recipientes 

para alimentação de animais de estimação; escovas 

para animais de estimação; gaiolas para pássaros; ba-

cios de quarto; mealheiros; distribuidores de sabão; 

tanques [aquários de interiores] e respectivos acessó-

rios; suportes para papel higiénico; figurinhas de vidro 

ou cerâmica; calçadeiras; esponjas para dar brilho ao 

calçado; esticadores de calçado [esticadores]; kits de 

cozinha portáteis para uso ao ar livre;  pacotes  de re-

frigeração ou de aquecimento, cheios de substâncias 

químicas prontas para reagir quando necessário (uten-

sílios de uso doméstico); panos para polir; pinças para 

o açúcar; quebra-nozes; redes mosquiteiras para uso 

em jardinagem; coberturas para vasos de flores, sem 

ser em papel; geleiras para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149988

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Enchimento de algodão para futon; 

cordas; recipientes de embalagem industrial em maté-

rias têxteis; cordas de alpinismo; chumaços em algo-

dão para vestuário; redes de dormir; sacos de futon; 

materiais de algodão de enchimento para trabalhos 

artesanais; sacos de armazenamento a vácuo para fu-

ton; cordas entrançadas; sanada-himo [cordas de estilo 

japonês]; cordas engomadas; cordas torcidas; cordas; 

redes, não metálicas; elásticos para encadernação; 

linhol; tendas para alpinismo ou campismo; sacos de 

armazenamento a vácuo para vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149989

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : Fios e linhas (para uso têxtil); fios e 

linhas para trabalhos artesanais.
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[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149990

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis tecidos; tecidos de feltro e 

têxteis não-tecidos; telas enceradas; panos gomados 

impermeáveis; panos emborrachados; edredões para 

futons; panos para a louça; cortinados para o duche; 

cortinados; reposteiros [cortinados espessos]; teci-

dos tricotados; panos revestidos a vinil; materiais de 

filtragem em matérias têxteis; artigos têxteis tecidos 

para uso pessoal; mosquiteiros; lençóis; capas para 

futons; telas de futons [futons não estofados]; fronhas 

de almofadas [invólucros de almofadas]; cobertores; 

guardanapos em matérias têxteis; estandartes e ban-

deiras [não em papel]; capas para assentos de sanitas 

em matérias têxteis; capas para assentos em matérias 

têxteis; tapeçarias murais em matérias têxteis; toalhas 

de mesa [não em papel]; panos para mesas de bilhar 

[feltro fino]; sacos-cama;  panos de couro.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149991

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado [excepto calçado es-

pecial para desporto]; calçado especial para desporto; 

chapelaria para vestir; faixas para a cintura; vestuário 

para desporto; ligas; suspensórios de peúgas; suspen-

sórios [suspensórios]; cintos para vestuário; fatos de 

máscaras.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149992

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rolos eléctricos para os cabelos, sem 

serem instrumentos manuais; fitas; almofadas para 

agulhas e alfinetes; autocolantes ornamentais para 

jaquetas; flores artificiais; atacadores para calçado; 

fechos metálicos para calçado; agulhas; ilhós para 

vestuário; fitas [semiacabadas]; tecidos tricotados com 

rendas Raschel, tecidos de renda bordados; laços; agu-

lhas de tricô; caixas de costura; espátulas de costura; 

dedais de costura; caixas para agulhas; enfia-agulhas; 

fitas elásticas para segurar as mangas; insígnias para 

vestir, não em metais preciosos; fivelas para vestuário 

[fivelas de vestuário]; emblemas para vestir, não de 

metais preciosos; broches para vestuário; alfinetes es-

peciais para faixas de quimonos [Obi-dome]; alfinetes 

para bonés, não em metais preciosos; ornamentos para 

o cabelo; braçadeiras; botões; barbas postiças; bigodes 

postiços; rolos para o cabelo, não eléctricos; ornamen-

tos para o calçado não em metais preciosos; ilhós para 

calçado.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149993

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes Tatami [tapetes japoneses de 

palha de arroz]; tapetes de ginástica; revestimentos de 

parede; tapetes de banho para lavabos; revestimentos 

para pavimentos; relva artificial para colocação na su-

perfície de áreas de lazer; tapeçarias, não em matérias 

têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149994

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 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 : Brinquedos de mastigar para cães de 

estimação; jogos “Go”; xadrez japonês [jogos Shogi]; 

jogos de damas chineses; máquinas e aparelhos de jo-

gos; equipamentos de bilhar; equipamentos de despor-

to; redes para insectos (redes para borboletas); cordas 

para papagaios de papel; brinquedos para animais 

de estimação; brinquedos; bonecas; cartas de jogar 

japonesas [Utagaruta]; jogos de dados; jogos de dados 

japoneses [Sugoroku]; copos para dados; jogos de xa-

drez; jogos de damas [conjuntos de jogos de damas]; 

aparelhos de prestidigitação; jogos de dominó; cartas 

de jogar; cartas de jogar japonesas [Hanafuda]; mah-

-jong; equipamento de pesca; utensílios para a captura 

de insectos; fogos de artifício de brinquedo.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149995

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; artigos para fumadores; fósfo-

ros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149996

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 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 : Análise de gestão de negócios ou con-

sultadoria de negócios; gestão de negócios de franchi-

ses; fornecimento de informações sobre franchising; 

consultadoria de negócios no estabelecimento e opera-

ção de franchises; serviços de aquisição para franchi-

ses; promoção de vendas para franchises; agências de 

importação-exportação; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha para uma varie-

dade de bens em cada domínio de vestuário, alimentos 

e bebidas, e artigos para o dia-a-dia, contendo todos 

os produtos em conjunto; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de têxteis teci-

dos e de roupa de cama; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de vestuário; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de fraldas; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de calçado, ex-

cepto calçado especial para o desporto; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha para sacos e bolsas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de artigos pes-

soais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de alimentos e bebidas; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso e 
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serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de bebidas alcoólicas; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de carne; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de mariscos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de frutos e 

legumes; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de confeitaria, pães e brio-

ches; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de arroz e cereais; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de leite; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de bebidas carbonatadas 

[bebidas refrescantes] e bebidas não alcoólicas de su-

mos de frutos; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de chá, café e cacau; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de alimentos processados; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de au-

tomóveis; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de veículos motorizados de 

duas rodas; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de bicicletas; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de móveis; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de acessórios de marcena-

ria; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de tapetes Tatami; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de equipamentos de ritual; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de má-

quinas e aparelhos eléctricos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de ferra-

mentas manuais com lâmina ou pontiagudas, ferra-

mentas manuais, quinquilharia metálica; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de equipamentos de cozinha, ferramentas de lim-

peza e utensílios de lavagem; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de produ-

tos farmacêuticos, veterinários e higiénicos e supri-

mentos médicos; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cosméticos, produ-

tos de higiene pessoal, dentífricos, sabões e detergen-

tes; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de máquinas, alfaias e produtos 

agrícolas; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de flores [naturais] e árvo-

res; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de combustível; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de pro-

dutos de impressão; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de papel e arti-

gos de papelaria; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de artigos de desporto; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de brinquedos, bonecas, máquinas e 

aparelhos de jogos; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a reta-

lho e de venda por grosso em linha de instrumentos e 

gravações musicais; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a reta-

lho e de venda por grosso em linha de máquinas e apa-

relhos fotográficos e material fotográfico; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de relógios de mesa e de parede, relógios e óculos 

[óculos e óculos de protecção]; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de ta-

baco e artigos para fumadores; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de ma-



4752 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2019 年 3 月 20 日

teriais de construção; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de pedras precio-

sas semitrabalhadas e suas imitações; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços 

de venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

animais de estimação; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de sacos de ar-

mazenamento a vácuo para futon e de sacos de arma-

zenamento a vácuo para vestuário; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de pro-

dutos químicos, mástiques, preparações anticorrosivas, 

mordentes, resina de dâmar, gomas-lacas, sandáraca, 

copal, bálsamo do Canadá, preparações antiferrugem, 

resinas naturais, em bruto, goma de pinho, produtos 

amaciadores para uso em lavandaria, preparações para 

remover a ferrugem, preparações contra electricidade 

estática para uso doméstico, lixívia para uso em lavan-

daria, benzina para remover nódoas, preparações de-

sengordurantes para uso doméstico, lubrificantes sóli-

dos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de colas e adesivos; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de mástiques para aplicação primária, tintas, pre-

parações decapantes de tintas; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de tin-

ta de impressão; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cremes para calça-

do, graxa para calçado [pomadas de calçado], graxa 

para sapatos e botas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de preparações 

para polir, óleos e graxas para conservar couros; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de perfumes e materiais aromáticos, aromas 

(óleos essenciais); serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de preparações para 

perfumar o ambiente, potpourris [fragrâncias], saque-

tas de perfume, incensos; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha ceras [matéria-

-prima], lacre; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de metais não-ferrosos e 

suas ligas, soldas; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de minerais não-metá-

licos para edifícios ou para a construção; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de ferramentas de corte para máquinas, ferramen-

tas eléctricas portáteis e suas peças e acessórios; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de máquinas e aparelhos, e respectivas peças, 

para o corte de madeira, trabalho em madeira, produ-

ção de folheado de madeira ou de contraplacado; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de máquinas e aparelhos de pintura, 

suas peças e acessórios; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de compressores 

de ar, máquinas e instrumentos pneumáticos ou hi-

dráulicos e suas peças e acessórios; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de fil-

tros para purificadores do ar, aparelhos de ar-condi-

cionado e seus acessórios, filtros para ar-condicionado; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de válvulas metálicas, sem serem ele-

mentos de máquinas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de flanges (bra-

mes) metálicas, uniões de tubos metálicas, juntas, ve-

dantes de juntas, uniões e juntas de tubos, não metáli-

cas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de aparelhos e equipamento de 

salvamento; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de aparelhos de aviso anti-

-roubo,  alarmes contra incêndios, alarmes de uso pes-

soal, alarmes contra fugas de gás, alarmes anti-roubo 

para veículos; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de capacetes de protecção; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de viseiras anti-reflexo para capacetes, 

viseiras anti-encandeamento; serviços de venda a reta-
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lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de dispo-

sitivos de afinação para instrumentos musicais; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de aparelhos e instrumentos de laboratório; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de máquinas e instrumentos de medi-

da ou de ensaio; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cadeiras de rodas e 

suas peças e acessórios; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de utensílios de 

cosmética e de toilette; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de escovas de dí-

namo e suas peças e acessórios, materiais isolantes 

eléctricos; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de borracha adesiva para 

reparação de câmaras-de-ar ou de pneus; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de carrinhos de bebé (carrinhos) e suas peças e 

acessórios; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de pincéis para decorado-

res, escovas industriais, escovas metálicas, escovas 

para esfregar barcos, escovas para canos, escovas para 

banheiras; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de fios e linhas de fibras 

químicas, sem ser para uso têxtil, fios em borracha e 

linhas com revestimento de borracha, sem ser para uso 

têxtil; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de fios e linhas para trabalhos ar-

tesanais, fios e linhas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de matérias têx-

teis; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de fitas [semiacabadas], fitas; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de tecidos tricotados, tecidos tricota-

dos com rendas Raschel, tecidos de renda bordados; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de feltro e de têxteis não-tecidos; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de panos de couro, materiais de filtra-

gem em materiais têxteis, panos revestidos de vinil, 

panos emborrachados, panos impermeáveis engoma-

dos, telas oleadas; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de chapelaria para ves-

tir; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de calçado (excepto calçado espe-

cial para desporto); serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de máscaras contra o 

pó, máscaras de gás, máscaras de solda; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de capuzes de prevenção contra acidentes; vestuá-

rio de protecção contra o fogo; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de lu-

vas para protecção contra acidentes, luvas isolantes, 

luvas para uso doméstico, luvas de jardinagem; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de luvas para uso medicinal; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de re-

des e cordas; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de cabos metálicos; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso e 

serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha para redes (não-metálicas); serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de re-

des e telas metálicas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de recipientes de 

embalagem industrial em metal; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de re-

cipientes de embalagem industrial de vidro ou porcela-

na; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de recipientes de embalagem in-

dustrial de madeira, bamboo ou plástico; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-
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viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de sacos e sacas de papel, recipientes de embala-

gem industrial de papel; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de recipientes de 

embalagem industrial de produtos têxteis; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de sacos (bolsas) de plástico, para embalagem; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de faixas elásticas para encadernação; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de afiadores para giz de alfaiates, es-

pátulas de costura, bastidores de border, tábuas de 

marcação destinadas a serem utilizadas com lâminas 

de impressão [hera-dai ], tábuas para passar a ferro, 

pulverizadores de alfaiate, agulhas de tricô, kotedai 

[tábuas de engomar japonesas], enfia-agulhas, caixas 

para agulhas, padrões de papel, almofadas para agu-

lhas e alfinetes, caixas de costura, dedais de costura, 

giz de alfaiate; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de bancos para quarto de 

banho, misturadores de águas quentes para o banho 

[yukakibo], baldes de quarto de banho, cortinados de 

duche, tapetes para lavabos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de placas 

de identificação e placas de identificação para portas, 

não metálicas; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de estandartes de papel, 

bandeiras de papel, estandartes e bandeiras sem serem 

de papel; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de lanternas portáteis de 

papel, lanternas autónomas de papel; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços 

de venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

velas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de castiçais, apagadores de velas; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de escalfetas de bolso japonesas com 

combustível, garrafas de água quente para aquecer os 

pés na cama, aquecedores de bolso não eléctricos, bra-

seiras não eléctricas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de foles para la-

reiras [ferramentas manuais], braseiros para transpor-

tar brasas [juno], tenazes para lareiras, extintores de 

brasas japoneses [hikeshi-tsubo], baldes para carvão, 

Gotoku [bases para aquecedores a carvão japoneses 

para uso doméstico], peneiras para cinzas para uso do-

méstico; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de papel apanha-moscas, 

ratoeiras, mata-moscas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de estacas para 

plantas ou árvores metálicas, estacas para plantas ou 

árvores não metálicas, mosquiteiros para jardinagem, 

vasos de plantas hidropónicos para fins jardinagem 

doméstica, regadores, f loreiras (vasos); serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de vestuário para animais de estimação domésti-

cos, caixas de nidificação para aves de pequeno porte, 

canis, camas para animais de estimação domésticos, 

gaiolas de pássaros, recipientes para alimentos desti-

nados a animais de estimação, banheiras para pássa-

ros, sem serem estruturas, escovas para animais de es-

timação, brinquedos para animais domésticos, produ-

tos de mastigar para cães; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de escadotes e 

escadas, não metálicas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de cabides para 

chapéus metálicos, ganchos para chapéus, não metáli-

cos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de escovas para vestuário; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de lenços de papel, guardanapos de papel, toa-

lhas de mão de papel, toalhas de papel; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de urinóis para uso medicinal, bacias higiénicas, 

bacios de quarto; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cestas para com-

pras; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de mealheiros; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 
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venda a retalho e de venda por grosso em linha de eti-

quetas de bagagem; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de tanques de água 

para uso doméstico, não metálicos e sem ser em alve-

naria; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de coberturas para vasos de flores, 

sem ser em papel, de bolsas de aquecimento ou arrefe-

cimento cheias de substâncias químicas prontas a rea-

gir quando necessário, garrafas de plástico para emba-

lagem; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de painéis de suspender [painéis 

de estilo japonês com ganchos de posicionamento]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de caixas de ferramentas metálicas, e 

caixas de ferramentas vazias, não metálicas (móveis); 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de distribuidores de toalhas metálicos, 

distribuidores de toalhas, não metálicos, distribuido-

res de sabão caixas de metal para a distribuição de 

toa lhas de papel; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de tanques [aquários 

de interiores] e respectivos acessórios; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços 

de venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

suportes para papel higiénico, capas para assentos de 

sanitas em matérias têxteis; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de acessó-

rios de banho, chuveiros; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de caixas para 

comprimidos, não em metais preciosos, para uso pes-

soal; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de persianas, cortinados de contas 

para decoração, persianas interiores [estores] [móveis], 

persinas de junco, vime ou bambu [sudare], toalhas de 

mesa [não em papel], tapeçarias em matérias têxteis, 

capas para assentos em matérias têxteis, reposteiros 

[cortinados espessos], cortinados, tapeçarias sem ser 

em matérias têxteis, revestimentos para pavimentos; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de estatuetas de madeira, bambu, 

plástico, estatuetas de vidro ou cerâmica; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de carrilhões de vento, vasos de flores, taças para 

flores; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de divisórias orientais de painel 

único [tsuitate], biombos orientais desdobráveis [byou-

bu]; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de folhas de plástico para uso 

agrícola; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de letreiros verticais metá-

licos, letreiros verticais de madeira ou plástico, de ba-

lões de publicidade, letreiros verticais de vidro ou ce-

râmica; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de miniaturas de alimentos artifi-

ciais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de relva artificial; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços 

de venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

escudos comemorativos, troféus [taças de prémios]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de botões; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de flores artifi-

ciais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de manequins e de bustos para al-

faiates; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de fatos de máscaras; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de equipamento de pesca e iscas de pesca; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso e 

serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de fitas adesivas, sem serem artigos de papelaria, 

e não para uso medicinal ou doméstico; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de utensílios para captura de insectos; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de publicações electrónicas; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 
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venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

obras de pintura e de caligrafia e molduras para gravu-

ras; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de filmes cinematográficos im-

pressionados, filmes de diapositivos impressionados, 

molduras para diapositivos, fotografias, suportes para 

fotografias; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de artigos para fumadores; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de fósforos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de mistu-

ras de bebidas à base do licor Japonês Shochu [Mirin]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de bebidas alcoólicas Chinesas em ge-

ral; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de licores tónicos aromatizados; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de frutos congelados, frutos frescos; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de legumes e frutos transformados; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha para plásticos não transformados [ma-

térias plásticas em formas primárias] e produtos se-

miacabados de plástico [para utilização como maté-

rias]; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de borracha [em bruto ou semitra-

balhada]; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de cascas de árvores, vi-

nhas, cascas de bambu [matérias em bruto ou parcial-

mente trabalhadas], bambu [matérias em bruto ou par-

cialmente trabalhadas], fetos [matérias em bruto ou 

parcialmente trabalhadas], folhas japonesas em madei-

ra para embalar alimentos [kyogi], vime [matérias em 

bruto ou parcialmente trabalhadas], cortiça em bruto, 

folhas de palmeira [em bruto].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior id ade : 2018/08/17，日本 Japão，編號

N.º 2018-104481

[210] 編號 N.º : N/149997

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para desengordurar para 

uso doméstico; benzina para remoção de nódoas; li-

xívia para uso em lavandaria; adesivos para a fixação 

de unhas ou pestanas postiças; desodorizantes para 

animais; produtos para remover tintas; cremes para 

calçado; graxa para calçado [pomada para calçado]; 

preparações para polir; sabões e detergentes; dentífri-

cos; cosméticos; produtos para o banho, sem ser para 

uso medicinal; perfumes e aromas; produtos aromá-

ticos [óleos essenciais]; incenso; sachês perfumados; 

tela abrasiva [areia] para polir; areia abrasiva; pedra-

-pomes artificial; preparações anti-estáticas para uso 

doméstico; preparações para remoção de ferrugem; 

produtos amaciadores de tecidos para uso em lavanda-

ria; adesivos para a fixação de cabelo postiço; amido 

para uso em lavandaria; gelatina de algas para uso em 

lavandaria [funori]; preparações para refrescar o háli-

to; potpourris [fragrâncias]; preparações para perfur-

mar o ambiente; papel abrasivo [lixa]; papel para polir; 

unhas postiças; pestanas postiças.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/149998

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 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 : Produtos de banho para uso medici-

nal; desodorizantes para a casa; incensos repelentes 

de mosquitos; preparações farmacêuticas e outras pre-
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parações para a destruição de animais nocivos, fun-

gicidas, herbicidas; papel reagente para uso médico; 

cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; ligaduras 

para os ouvidos; pensos para a menstruação; cotonetes 

de algodão para uso medicinal; papel oleado para uso 

medicinal; máscaras higiénicas; wafers para doses de 

medicamentos; gaze para pensos; palas oculares para 

uso medicinal; tampões para a menstruação; pensos 

higiénicos; cuecas higiénicas; algodão absorvente; 

emplastros adesivos; ligaduras para pensos; ligaduras 

líquidas; almofadas de amamentação; fitas adesivas 

para uso medicinal; fraldas; capas para fraldas; papel 

apanha-moscas; suplementos dietéticos para humanos; 

bebidas dietéticas para uso medicinal; alimentos dieté-

ticos adaptados para fins medicinais; bebidas para be-

bés; alimentos para bebés; suplementos dietéticos para 

animais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/149999

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Pinças pequenas; máquinas de barbear 

eléctricas e máquinas para cortar o cabelo eléctricas; 

ferramentas de corte [somente manuais]; ferramentas 

manuais com lâminas ou pontiagudas e espadas; fer-

ramentas manuais operadas manualmente, excepto 

ferramentas manuais com lâminas ou pontiagudas; 

fatiadores de ovos [não eléctricos]; escamadores não 

eléctricos para escamação de postas de bonito seco 

(escamadores katsuo-bushi); abridores de latas [não 

eléctricos]; colheres; cortadores de queijo [não eléctri-

cos]; cortadores de pizza [não eléctricos]; garfos [talhe-

res]; afiadores de giz de alfaiate; tenazes para lareira; 

braseiros para transportar carvão vivo [Juno]; foles 

para chaminés [instrumentos manuais]; estojos para 

barbear; conjuntos de pedicura; pinças para curvar as 

pestanas; conjuntos de manicura; picaretas para gelo; 

facas de mergulho; suportes para facas de mergulho; 

espátulas para tintas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150000

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 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 : Circuitos electrónicos e CD-ROM gra-

vados com programas automáticos de execução de ins-

trumentos musicais electrónicos; metrónomos; fichei-

ros de música descarregáveis; discos acústicos; tam-

pões para os ouvidos para mergulhadores; protectores 

auriculares para nadadores; aparelhos e equipamento 

para salvamento; alarmes contra fugas de gás; alarmes 

pessoais; alarmes contra incêndios; aparelhos de avi-

so anti-roubo; capacetes de protecção; viseiras anti-

-reflexo para capacetes; viseiras anti-encandeamento; 

aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas 

e aparelhos cinematográficos; máquinas e aparelhos 

fotográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas 

e instrumentos de medida ou de ensaios; máquinas 

e aparelhos de distribuição ou controlo de energia; 

conversores rotativos; modificadores de fase; baterias 

e pilhas; instrumentos de medição ou de testes eléctri-

cos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas e 

aparelhos de telecomunicações; máquinas, aparelhos 

electrónicos e respectivas peças; máscaras contra o 

pó; máscaras de gás; máscaras de soldagem; vestuário 

à prova de fogo; capuzes de prevenção de desastres; 

luvas para protecção contra acidentes; óculos [lunetas 

e óculos de protecção]; peças e acessórios para ócu-

los; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com 

programas para jogos portáteis com ecrãs de cristais 

líquidos; programas de jogos para máquinas de jogos 

de vídeo de uso doméstico; apitos para desporto; capa-

cetes de protecção para desporto; ficheiros de imagens 

descarregáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo grava-

das; publicações electrónicas; molduras para filmes de 



4758 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 12 期 —— 2019 年 3 月 20 日

diapositivos; películas cinematográficos impressiona-

das; películas para diapositivos impressionados.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150001

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas semitrabalhadas e 

suas imitações; argolas para chaves; estojos para joa-

lharia; troféus [taças de prémios]; escudos comemora-

tivos; ornamentos pessoais [joalharia, bijuteria]; orna-

mentos para calçado em metais preciosos; relógios de 

mesa ou parede e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150002

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Colas e outros adesivos, para papela-

ria ou para uso doméstico; recipientes em papel para 

embalagem; sacos e sacas de papel; estandartes de 

papel; bandeiras de papel; toalhas higiénicas para as 

mãos em papel; toalhetes  de papel; toalhas de mão em 

papel; etiquetas de bagagem em papel; papel e cartão; 

fotografias; lacre; pincéis para decoradores; sacos de 

plástico para embalagem; películas plásticas para em-

brulhar alimentos para uso doméstico; sacos de lixo 

em papel para uso doméstico; sacos de lixo de plástico 

para uso doméstico; moldes em papel; giz de alfaiate; 

guardanapos de mesa em papel; lenços de papel; ar-

tigos de papelaria; produtos de impressão; pinturas e 

trabalhos caligráficos; suportes para fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150003

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 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 de para artigos de toilette ven-

didos vazios; chapéus-de-chuva e respectivas peças; 

chapéus-de-sol [guarda-sóis]; punhos para bengalas e 

bastões; armações para malas de mão; armações para 

porta-moedas; ferraduras; vestuário para animais 

domésticos; sacos; bolsas; bastões; peças metálicas de 

bengalas e bastões; correias de couro.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150004

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Válvulas de plástico, não sendo ele-

mentos de máquinas; almofadas [móveis]; leques de 

mão planos; caixas para ferramentas, não metálicas 

[móveis]; persianas de cana, vime ou bambu [Sudare]; 

divisórias orientais de painel único [Tsuitate]; exposi-

tores para vestuário; vime, em bruto ou parcialmente 

trabalhado; escadotes e escadas, não metálicas; reser-
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vatórios de água para uso doméstico, sem ser em metal 

ou alvenaria; acessórios de cortinados; dispositivos 

de fixação em matérias plásticas sucedâneas do metal; 

pregos, cunhas, porcas, parafusos, tachas, pernos, re-

bites e rodízios, não metálicos; anilhas, não metálicas, 

não de borracha ou de fibra vulcanizada; fechaduras, 

não eléctricas, não metálicas; almofadas para o chão 

japonesas [Zabuton]; almofadas; colchões; recipientes 

de embalagem industriais em madeira, bambu ou plás-

tico; bastidores para bordar; placas de identificação e 

placas de identificação para portas, não metálicas; le-

ques de mão desdobráveis; estacas, não metálicas, para 

plantas ou árvores; camas para animais domésticos; 

canis; caixas de nidificação para aves de pequeno por-

te; cabides para chapéus, não metálicos; cestas para 

compras; painéis de suspender [painéis de estilo japo-

nês com ganchos de posicionamento]; distribuidores 

de toalhas, não metálicos; móveis; persianas interiores 

[estores] [móveis]; cortinas de contas para decoração; 

persianas; estatuetas de madeira, bambu ou plástico; 

carrilhões de vento; biombos orientais desdobráveis 

[Byoubu]; balões publicitários; letreiros verticais de 

madeira ou plástico; miniaturas de alimentos artifi-

ciais; equipamentos de rituais; espelhos de bolso; sacos 

para espelhos de bolso; berços; andarilhos para bebés; 

manequins; molduras para gravuras; folhas japonesas 

em madeira para embalar alimentos [Kyogi]; fetos [ma-

térias em bruto ou parcialmente trabalhadas]; bambu 

[matérias em bruto ou parcialmente trabalhadas]; 

cascas de bambu [matérias em bruto ou parcialmente 

trabalhadas]; videiras; cascas de árvores.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150005

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Fio dental; escovas para banheiras; 

escovas para canos; escovas para esfregar barcos; luvas 

para uso doméstico; utensílios para uso doméstico, não 

em metais preciosos; kotedai [tábuas de engomar de 

estilo japonês]; baldes para quarto de banho; floreiras 

[potes]; regadores; escovas para animais de estimação; 

banheiras para aves, não sendo estruturas; escovas de 

roupa; caixas de metal para distribuir toalhas de papel; 

vasos para flores; taças para flores; letreiros verticais 

de vidro ou cerâmica; queimadores de incenso; esco-

vas para calçado; panos para engraxar calçado; garra-

fas plásticas para embalagem; caixas para comprimi-

dos, não em metais preciosos, para uso pessoal; vidro 

em bruto ou semitrabalhado [não para construção]; 

utensílios de cosmética e de toilette; escovas de metal; 

escovas industriais; luvas de jardinagem; recipientes 

para embalagem industrial em vidro ou porcelana; ar-

tigos de limpeza e utensílios para lavagem; tábuas de 

engomar; pulverizadores para alfaiates; hera-dai [tá-

buas de marcação destinadas a serem utilizadas com 

lâminas de impressão]; agitadores para águas de ba-

nho quentes [Yukakibo]; bancos de quarto de banho; 

extintores de velas; castiçais; peneiradores de cinzas 

para uso doméstico; Gotoku [bases para aquecedores 

a carvão japoneses para uso doméstico]; baldes para 

carvão; extintores de brasas japoneses [Hikeshi-tsubô]; 

armadilhas para ratos; mata-moscas; aparelhos hidro-

pónicos para fins de jardinagem doméstica; recipientes 

para alimentação de animais de estimação; escovas 

para animais de estimação; gaiolas para pássaros; ba-

cios de quarto; mealheiros; distribuidores de sabão; 

tanques [aquários de interiores] e respectivos acessó-

rios; suportes para papel higiénico; figurinhas de vidro 

ou cerâmica; calçadeiras; esponjas para dar brilho ao 

calçado; esticadores de calçado [esticadores]; kits de 

cozinha portáteis para uso ao ar livre;  pacotes  de re-

frigeração ou de aquecimento, cheios de substâncias 

químicas prontas para reagir quando necessário (uten-

sílios de uso doméstico); panos para polir; pinças para 

o açúcar; quebra-nozes; redes mosquiteiras para uso 

em jardinagem; coberturas para vasos de flores, sem 

ser em papel; geleiras para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150006

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : Fios e linhas (para uso têxtil); fios e 

linhas para trabalhos artesanais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150007

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis tecidos; tecidos de feltro e 

têxteis não-tecidos; telas enceradas; panos gomados 

impermeáveis; panos emborrachados; edredões para 

futons; panos para a louça; cortinados para o duche; 

cortinados; reposteiros [cortinados espessos]; teci-

dos tricotados; panos revestidos a vinil; materiais de 

filtragem em matérias têxteis; artigos têxteis tecidos 

para uso pessoal; mosquiteiros; lençóis; capas para 

futons; telas de futons [futons não estofados]; fronhas 

de almofadas [invólucros de almofadas]; cobertores; 

guardanapos em matérias têxteis; estandartes e ban-

deiras [não em papel]; capas para assentos de sanitas 

em matérias têxteis; capas para assentos em matérias 

têxteis; tapeçarias murais em matérias têxteis; toalhas 

de mesa [não em papel]; panos para mesas de bilhar 

[feltro fino]; sacos-cama;  panos de couro.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150008

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado [excepto calçado es-

pecial para desporto]; calçado especial para desporto; 

chapelaria para vestir; faixas para a cintura; vestuário 

para desporto; ligas; suspensórios de peúgas; suspen-

sórios [suspensórios]; cintos para vestuário; fatos de 

máscaras.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150009

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rolos eléctricos para os cabelos, sem 

serem instrumentos manuais; fitas; almofadas para 

agulhas e alfinetes; autocolantes ornamentais para 

jaquetas; flores artificiais; atacadores para calçado; 

fechos metálicos para calçado; agulhas; ilhós para 

vestuário; fitas [semiacabadas]; tecidos tricotados com 

rendas Raschel, tecidos de renda bordados; laços; agu-

lhas de tricô; caixas de costura; espátulas de costura; 

dedais de costura; caixas para agulhas; enfia-agulhas; 

fitas elásticas para segurar as mangas; insígnias para 

vestir, não em metais preciosos; fivelas para vestuário 

[fivelas de vestuário]; emblemas para vestir, não de 

metais preciosos; broches para vestuário; alfinetes es-

peciais para faixas de quimonos [Obi-dome]; alfinetes 

para bonés, não em metais preciosos; ornamentos para 

o cabelo; braçadeiras; botões; barbas postiças; bigodes 

postiços; rolos para o cabelo, não eléctricos; ornamen-

tos para o calçado não em metais preciosos; ilhós para 

calçado.

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150010

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes Tatami [tapetes japoneses de 

palha de arroz]; tapetes de ginástica; revestimentos de 

parede; tapetes de banho para lavabos; revestimentos 

para pavimentos; relva artificial para colocação na su-

perfície de áreas de lazer; tapeçarias, não em matérias 

têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150011

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 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 : Brinquedos de mastigar para cães de 

estimação; jogos “Go”; xadrez japonês [jogos Shogi]; 

jogos de damas chineses; máquinas e aparelhos de jo-

gos; equipamentos de bilhar; equipamentos de despor-

to; redes para insectos (redes para borboletas); cordas 

para papagaios de papel; brinquedos para animais 

de estimação; brinquedos; bonecas; cartas de jogar 

japonesas [Utagaruta]; jogos de dados; jogos de dados 

japoneses [Sugoroku]; copos para dados; jogos de xa-

drez; jogos de damas [conjuntos de jogos de damas]; 

aparelhos de prestidigitação; jogos de dominó; cartas 

de jogar; cartas de jogar japonesas [Hanafuda]; mah-

-jong; equipamento de pesca; utensílios para a captura 

de insectos; fogos de artifício de brinquedo.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150012

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; artigos para fumadores; fósfo-

ros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150013

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 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 : Análise de gestão de negócios ou con-

sultadoria de negócios; gestão de negócios de franchi-

ses; fornecimento de informações sobre franchising; 

consultadoria de negócios no estabelecimento e opera-

ção de franchises; serviços de aquisição para franchi-

ses; promoção de vendas para franchises; agências de 

importação-exportação; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha para uma varie-

dade de bens em cada domínio de vestuário, alimentos 

e bebidas, e artigos para o dia-a-dia, contendo todos 

os produtos em conjunto; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 
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retalho e de venda por grosso em linha de têxteis teci-

dos e de roupa de cama; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de vestuário; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de fraldas; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de calçado, ex-

cepto calçado especial para o desporto; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha para sacos e bolsas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de artigos pes-

soais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de alimentos e bebidas; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso e 

serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de bebidas alcoólicas; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de carne; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de mariscos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de frutos e 

legumes; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de confeitaria, pães e brio-

ches; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de arroz e cereais; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de leite; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de bebidas carbonatadas 

[bebidas refrescantes] e bebidas não alcoólicas de su-

mos de frutos; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de chá, café e cacau; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de alimentos processados; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de au-

tomóveis; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de veículos motorizados de 

duas rodas; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de bicicletas; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de móveis; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de acessórios de marcena-

ria; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de tapetes Tatami; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de equipamentos de ritual; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de má-

quinas e aparelhos eléctricos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de ferra-

mentas manuais com lâmina ou pontiagudas, ferra-

mentas manuais, quinquilharia metálica; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de equipamentos de cozinha, ferramentas de lim-

peza e utensílios de lavagem; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de produ-

tos farmacêuticos, veterinários e higiénicos e supri-

mentos médicos; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cosméticos, produ-

tos de higiene pessoal, dentífricos, sabões e detergen-

tes; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de máquinas, alfaias e produtos 

agrícolas; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de flores [naturais] e árvo-

res; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de combustível; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de pro-

dutos de impressão; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de papel e arti-

gos de papelaria; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de artigos de desporto; 
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serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de brinquedos, bonecas, máquinas e 

aparelhos de jogos; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a reta-

lho e de venda por grosso em linha de instrumentos e 

gravações musicais; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a reta-

lho e de venda por grosso em linha de máquinas e apa-

relhos fotográficos e material fotográfico; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de relógios de mesa e de parede, relógios e óculos 

[óculos e óculos de protecção]; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de ta-

baco e artigos para fumadores; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de ma-

teriais de construção; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de pedras precio-

sas semitrabalhadas e suas imitações; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços 

de venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

animais de estimação; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de sacos de ar-

mazenamento a vácuo para futon e de sacos de arma-

zenamento a vácuo para vestuário; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de pro-

dutos químicos, mástiques, preparações anticorrosivas, 

mordentes, resina de dâmar, gomas-lacas, sandáraca, 

copal, bálsamo do Canadá, preparações antiferrugem, 

resinas naturais, em bruto, goma de pinho, produtos 

amaciadores para uso em lavandaria, preparações para 

remover a ferrugem, preparações contra electricidade 

estática para uso doméstico, lixívia para uso em lavan-

daria, benzina para remover nódoas, preparações de-

sengordurantes para uso doméstico, lubrificantes sóli-

dos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de colas e adesivos; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de mástiques para aplicação primária, tintas, pre-

parações decapantes de tintas; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de tin-

ta de impressão; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cremes para calça-

do, graxa para calçado [pomadas de calçado], graxa 

para sapatos e botas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de preparações 

para polir, óleos e graxas para conservar couros; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de perfumes e materiais aromáticos, aromas 

(óleos essenciais); serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de preparações para 

perfumar o ambiente, potpourris [fragrâncias], saque-

tas de perfume, incensos; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha ceras [matéria-

-prima], lacre; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de metais não-ferrosos e 

suas ligas, soldas; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de minerais não-metá-

licos para edifícios ou para a construção; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de ferramentas de corte para máquinas, ferramen-

tas eléctricas portáteis e suas peças e acessórios; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de máquinas e aparelhos, e respectivas peças, 

para o corte de madeira, trabalho em madeira, produ-

ção de folheado de madeira ou de contraplacado; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de máquinas e aparelhos de pintura, 

suas peças e acessórios; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de compressores 

de ar, máquinas e instrumentos pneumáticos ou hi-

dráulicos e suas peças e acessórios; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de fil-

tros para purificadores do ar, aparelhos de ar-condi-

cionado e seus acessórios, filtros para ar-condicionado; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de válvulas metálicas, sem serem ele-

mentos de máquinas; serviços de venda a retalho ou 
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serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de flanges (bra-

mes) metálicas, uniões de tubos metálicas, juntas, ve-

dantes de juntas, uniões e juntas de tubos, não metáli-

cas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de aparelhos e equipamento de 

salvamento; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de aparelhos de aviso anti-

-roubo,  alarmes contra incêndios, alarmes de uso pes-

soal, alarmes contra fugas de gás, alarmes anti-roubo 

para veículos; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de capacetes de protecção; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de viseiras anti-reflexo para capacetes, 

viseiras anti-encandeamento; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de dispo-

sitivos de afinação para instrumentos musicais; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de aparelhos e instrumentos de laboratório; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de máquinas e instrumentos de medi-

da ou de ensaio; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cadeiras de rodas e 

suas peças e acessórios; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de utensílios de 

cosmética e de toilette; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de escovas de dí-

namo e suas peças e acessórios, materiais isolantes 

eléctricos; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de borracha adesiva para 

reparação de câmaras-de-ar ou de pneus; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de carrinhos de bebé (carrinhos) e suas peças e 

acessórios; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de pincéis para decorado-

res, escovas industriais, escovas metálicas, escovas 

para esfregar barcos, escovas para canos, escovas para 

banheiras; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de fios e linhas de fibras 

químicas, sem ser para uso têxtil, fios em borracha e 

linhas com revestimento de borracha, sem ser para uso 

têxtil; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de fios e linhas para trabalhos ar-

tesanais, fios e linhas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de matérias têx-

teis; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de fitas [semiacabadas], fitas; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de tecidos tricotados, tecidos tricota-

dos com rendas Raschel, tecidos de renda bordados; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de feltro e de têxteis não-tecidos; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de panos de couro, materiais de filtra-

gem em materiais têxteis, panos revestidos de vinil, 

panos emborrachados, panos impermeáveis engoma-

dos, telas oleadas; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de chapelaria para ves-

tir; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de calçado (excepto calçado espe-

cial para desporto); serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de máscaras contra o 

pó, máscaras de gás, máscaras de solda; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de capuzes de prevenção contra acidentes; vestuá-

rio de protecção contra o fogo; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de lu-

vas para protecção contra acidentes, luvas isolantes, 

luvas para uso doméstico, luvas de jardinagem; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de luvas para uso medicinal; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de re-

des e cordas; serviços de venda a retalho ou serviços 
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de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de cabos metálicos; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso e 

serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha para redes (não-metálicas); serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de re-

des e telas metálicas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de recipientes de 

embalagem industrial em metal; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de re-

cipientes de embalagem industrial de vidro ou porcela-

na; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de recipientes de embalagem in-

dustrial de madeira, bamboo ou plástico; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de sacos e sacas de papel, recipientes de embala-

gem industrial de papel; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de recipientes de 

embalagem industrial de produtos têxteis; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de sacos (bolsas) de plástico, para embalagem; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de faixas elásticas para encadernação; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de afiadores para giz de alfaiates, es-

pátulas de costura, bastidores de border, tábuas de 

marcação destinadas a serem utilizadas com lâminas 

de impressão [hera-dai], tábuas para passar a ferro, 

pulverizadores de alfaiate, agulhas de tricô, kotedai 

[tábuas de engomar japonesas], enfia-agulhas, caixas 

para agulhas, padrões de papel, almofadas para agu-

lhas e alfinetes, caixas de costura, dedais de costura, 

giz de alfaiate; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de bancos para quarto de 

banho, misturadores de águas quentes para o banho 

[yukakibo], baldes de quarto de banho, cortinados de 

duche, tapetes para lavabos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de placas 

de identificação e placas de identificação para portas, 

não metálicas; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de estandartes de papel, 

bandeiras de papel, estandartes e bandeiras sem serem 

de papel; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de lanternas portáteis de 

papel, lanternas autónomas de papel; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços 

de venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

velas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de castiçais, apagadores de velas; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de escalfetas de bolso japonesas com 

combustível, garrafas de água quente para aquecer os 

pés na cama, aquecedores de bolso não eléctricos, bra-

seiras não eléctricas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de foles para la-

reiras [ferramentas manuais], braseiros para transpor-

tar brasas [juno], tenazes para lareiras, extintores de 

brasas japoneses [hikeshi-tsubo], baldes para carvão, 

Gotoku [bases para aquecedores a carvão japoneses 

para uso doméstico], peneiras para cinzas para uso do-

méstico; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de papel apanha-moscas, 

ratoeiras, mata-moscas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de estacas para 

plantas ou árvores metálicas, estacas para plantas ou 

árvores não metálicas, mosquiteiros para jardinagem, 

vasos de plantas hidropónicos para fins jardinagem 

doméstica, regadores, f loreiras (vasos); serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de vestuário para animais de estimação domésti-

cos, caixas de nidificação para aves de pequeno porte, 

canis, camas para animais de estimação domésticos, 

gaiolas de pássaros, recipientes para alimentos desti-

nados a animais de estimação, banheiras para pássa-

ros, sem serem estruturas, escovas para animais de es-

timação, brinquedos para animais domésticos, produ-

tos de mastigar para cães; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de escadotes e 

escadas, não metálicas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-
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talho e de venda por grosso em linha de cabides para 

chapéus metálicos, ganchos para chapéus, não metáli-

cos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de escovas para vestuário; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de lenços de papel, guardanapos de papel, toa-

lhas de mão de papel, toalhas de papel; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de urinóis para uso medicinal, bacias higiénicas, 

bacios de quarto; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cestas para com-

pras; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de mealheiros; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de eti-

quetas de bagagem; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de tanques de água 

para uso doméstico, não metálicos e sem ser em alve-

naria; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de coberturas para vasos de flores, 

sem ser em papel, de bolsas de aquecimento ou arrefe-

cimento cheias de substâncias químicas prontas a rea-

gir quando necessário, garrafas de plástico para emba-

lagem; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de painéis de suspender [painéis 

de estilo japonês com ganchos de posicionamento]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de caixas de ferramentas metálicas, e 

caixas de ferramentas vazias, não metálicas (móveis); 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de distribuidores de toalhas metálicos, 

distribuidores de toalhas, não metálicos, distribuido-

res de sabão caixas de metal para a distribuição de to-

alhas de papel; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de tanques [aquários de in-

teriores] e respectivos acessórios; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de su-

portes para papel higiénico, capas para assentos de sa-

nitas em matérias têxteis; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de acessórios 

de banho, chuveiros; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de caixas para 

comprimidos, não em metais preciosos, para uso pes-

soal; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de persianas, cortinados de contas 

para decoração, persianas interiores [estores] [móveis], 

persinas de junco, vime ou bambu [sudare], toalhas de 

mesa [não em papel], tapeçarias em matérias têxteis, 

capas para assentos em matérias têxteis, reposteiros 

[cortinados espessos], cortinados, tapeçarias sem ser 

em matérias têxteis, revestimentos para pavimentos; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de estatuetas de madeira, bambu, 

plástico, estatuetas de vidro ou cerâmica; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de carrilhões de vento, vasos de flores, taças para 

flores; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de divisórias orientais de painel 

único [tsuitate], biombos orientais desdobráveis [byou-

bu]; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de folhas de plástico para uso 

agrícola; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de letreiros verticais metá-

licos, letreiros verticais de madeira ou plástico, de ba-

lões de publicidade, letreiros verticais de vidro ou ce-

râmica; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de miniaturas de alimentos artifi-

ciais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de relva artificial; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços 

de venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

escudos comemorativos, troféus [taças de prémios]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de botões; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de flores artifi-

ciais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 
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por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de manequins e de bustos para al-

faiates; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de fatos de máscaras; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de equipamento de pesca e iscas de pesca; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso e 

serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de fitas adesivas, sem serem artigos de papelaria, 

e não para uso medicinal ou doméstico; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de utensílios para captura de insectos; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de publicações electrónicas; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

obras de pintura e de caligrafia e molduras para gravu-

ras; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de filmes cinematográficos im-

pressionados, filmes de diapositivos impressionados, 

molduras para diapositivos, fotografias, suportes para 

fotografias; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de artigos para fumadores; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de fósforos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de mistu-

ras de bebidas à base do licor Japonês Shochu [Mirin]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de bebidas alcoólicas Chinesas em ge-

ral; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de licores tónicos aromatizados; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de frutos congelados, frutos frescos; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de legumes e frutos transformados; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha para plásticos não transformados [ma-

térias plásticas em formas primárias] e produtos se-

miacabados de plástico [para utilização como maté-

rias]; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de borracha [em bruto ou semitra-

balhada]; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de cascas de árvores, vi-

nhas, cascas de bambu [matérias em bruto ou parcial-

mente trabalhadas], bambu [matérias em bruto ou par-

cialmente trabalhadas], fetos [matérias em bruto ou 

parcialmente trabalhadas], folhas japonesas em madei-

ra para embalar alimentos [kyogi], vime [matérias em 

bruto ou parcialmente trabalhadas], cortiça em bruto, 

folhas de palmeira [em bruto].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121825

[210] 編號 N.º : N/150014

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/01/31

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 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 : Análise de gestão de negócios ou con-

sultadoria de negócios; gestão de negócios de franchi-

ses; fornecimento de informações sobre franchising; 

consultadoria de negócios no estabelecimento e opera-

ção de franchises; serviços de aquisição para franchi-

ses; promoção de vendas para franchises; agências de 

importação-exportação; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha para uma varie-

dade de bens em cada domínio de vestuário, alimentos 

e bebidas, e artigos para o dia-a-dia, contendo todos 

os produtos em conjunto; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de têxteis teci-

dos e de roupa de cama; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de vestuário; ser-
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viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de fraldas; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de calçado, ex-

cepto calçado especial para o desporto; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha para sacos e bolsas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de artigos pes-

soais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de alimentos e bebidas; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso e 

serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de bebidas alcoólicas; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de carne; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de mariscos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de frutos e 

legumes; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de confeitaria, pães e brio-

ches; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de arroz e cereais; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de leite; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de bebidas carbonatadas 

[bebidas refrescantes] e bebidas não alcoólicas de su-

mos de frutos; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de chá, café e cacau; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de alimentos processados; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de au-

tomóveis; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de veículos motorizados de 

duas rodas; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de bicicletas; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de móveis; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de acessórios de marcena-

ria; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de tapetes Tatami; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de equipamentos de ritual; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de má-

quinas e aparelhos eléctricos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de ferra-

mentas manuais com lâmina ou pontiagudas, ferra-

mentas manuais, quinquilharia metálica; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de equipamentos de cozinha, ferramentas de lim-

peza e utensílios de lavagem; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de produ-

tos farmacêuticos, veterinários e higiénicos e supri-

mentos médicos; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cosméticos, produ-

tos de higiene pessoal, dentífricos, sabões e detergen-

tes; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de máquinas, alfaias e produtos 

agrícolas; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de flores [naturais] e árvo-

res; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de combustível; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de pro-

dutos de impressão; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de papel e arti-

gos de papelaria; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de artigos de desporto; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de brinquedos, bonecas, máquinas e 

aparelhos de jogos; serviços de venda a retalho ou ser-
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viços de venda por grosso e serviços de venda a reta-

lho e de venda por grosso em linha de instrumentos e 

gravações musicais; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a reta-

lho e de venda por grosso em linha de máquinas e apa-

relhos fotográficos e material fotográfico; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de relógios de mesa e de parede, relógios e óculos 

[óculos e óculos de protecção]; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de ta-

baco e artigos para fumadores; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de ma-

teriais de construção; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de pedras precio-

sas semitrabalhadas e suas imitações; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços 

de venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

animais de estimação; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de sacos de ar-

mazenamento a vácuo para futon e de sacos de arma-

zenamento a vácuo para vestuário; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de pro-

dutos químicos, mástiques, preparações anticorrosivas, 

mordentes, resina de dâmar, gomas-lacas, sandáraca, 

copal, bálsamo do Canadá, preparações antiferrugem, 

resinas naturais, em bruto, goma de pinho, produtos 

amaciadores para uso em lavandaria, preparações para 

remover a ferrugem, preparações contra electricidade 

estática para uso doméstico, lixívia para uso em lavan-

daria, benzina para remover nódoas, preparações de-

sengordurantes para uso doméstico, lubrificantes sóli-

dos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de colas e adesivos; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de mástiques para aplicação primária, tintas, pre-

parações decapantes de tintas; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de tin-

ta de impressão; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cremes para calça-

do, graxa para calçado [pomadas de calçado], graxa 

para sapatos e botas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de preparações 

para polir, óleos e graxas para conservar couros; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de perfumes e materiais aromáticos, aromas 

(óleos essenciais); serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de preparações para 

perfumar o ambiente, potpourris [fragrâncias], saque-

tas de perfume, incensos; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha ceras [matéria-

-prima], lacre; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de metais não-ferrosos e 

suas ligas, soldas; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de minerais não-metá-

licos para edifícios ou para a construção; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de ferramentas de corte para máquinas, ferramen-

tas eléctricas portáteis e suas peças e acessórios; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de máquinas e aparelhos, e respectivas peças, 

para o corte de madeira, trabalho em madeira, produ-

ção de folheado de madeira ou de contraplacado; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de máquinas e aparelhos de pintura, 

suas peças e acessórios; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de compressores 

de ar, máquinas e instrumentos pneumáticos ou hi-

dráulicos e suas peças e acessórios; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de fil-

tros para purificadores do ar, aparelhos de ar-condi-

cionado e seus acessórios, filtros para ar-condicionado; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de válvulas metálicas, sem serem ele-

mentos de máquinas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de flanges (bra-

mes) metálicas, uniões de tubos metálicas, juntas, ve-

dantes de juntas, uniões e juntas de tubos, não metáli-
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cas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de aparelhos e equipamento de 

salvamento; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de aparelhos de aviso anti-

-roubo,  alarmes contra incêndios, alarmes de uso pes-

soal, alarmes contra fugas de gás, alarmes anti-roubo 

para veículos; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de capacetes de protecção; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de viseiras anti-reflexo para capacetes, 

viseiras anti-encandeamento; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de dispo-

sitivos de afinação para instrumentos musicais; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de aparelhos e instrumentos de laboratório; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de máquinas e instrumentos de medi-

da ou de ensaio; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cadeiras de rodas e 

suas peças e acessórios; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de utensílios de 

cosmética e de toilette; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de escovas de dí-

namo e suas peças e acessórios, materiais isolantes 

eléctricos; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de borracha adesiva para 

reparação de câmaras-de-ar ou de pneus; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de carrinhos de bebé (carrinhos) e suas peças e 

acessórios; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de pincéis para decorado-

res, escovas industriais, escovas metálicas, escovas 

para esfregar barcos, escovas para canos, escovas para 

banheiras; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de fios e linhas de fibras 

químicas, sem ser para uso têxtil, fios em borracha e 

linhas com revestimento de borracha, sem ser para uso 

têxtil; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de fios e linhas para trabalhos ar-

tesanais, fios e linhas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de matérias têx-

teis; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de fitas [semiacabadas], fitas; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de tecidos tricotados, tecidos tricota-

dos com rendas Raschel, tecidos de renda bordados; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de feltro e de têxteis não-tecidos; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de panos de couro, materiais de filtra-

gem em materiais têxteis, panos revestidos de vinil, 

panos emborrachados, panos impermeáveis engoma-

dos, telas oleadas; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de chapelaria para ves-

tir; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de calçado (excepto calçado espe-

cial para desporto); serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de máscaras contra o 

pó, máscaras de gás, máscaras de solda; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de capuzes de prevenção contra acidentes; vestuá-

rio de protecção contra o fogo; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de lu-

vas para protecção contra acidentes, luvas isolantes, 

luvas para uso doméstico, luvas de jardinagem; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de luvas para uso medicinal; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de re-

des e cordas; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de cabos metálicos; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso e 

serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 
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linha para redes (não-metálicas); serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de re-

des e telas metálicas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de recipientes de 

embalagem industrial em metal; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de re-

cipientes de embalagem industrial de vidro ou porcela-

na; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de recipientes de embalagem in-

dustrial de madeira, bamboo ou plástico; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de sacos e sacas de papel, recipientes de embala-

gem industrial de papel; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de recipientes de 

embalagem industrial de produtos têxteis; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de sacos (bolsas) de plástico, para embalagem; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de faixas elásticas para encadernação; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de afiadores para giz de alfaiates, es-

pátulas de costura, bastidores de border, tábuas de 

marcação destinadas a serem utilizadas com lâminas 

de impressão [hera-dai], tábuas para passar a ferro, 

pulverizadores de alfaiate, agulhas de tricô, kotedai 

[tábuas de engomar japonesas], enfia-agulhas, caixas 

para agulhas, padrões de papel, almofadas para agu-

lhas e alfinetes, caixas de costura, dedais de costura, 

giz de alfaiate; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de bancos para quarto de 

banho, misturadores de águas quentes para o banho 

[yukakibo], baldes de quarto de banho, cortinados de 

duche, tapetes para lavabos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de placas 

de identificação e placas de identificação para portas, 

não metálicas; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de estandartes de papel, 

bandeiras de papel, estandartes e bandeiras sem serem 

de papel; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de lanternas portáteis de 

papel, lanternas autónomas de papel; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços 

de venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

velas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de castiçais, apagadores de velas; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de escalfetas de bolso japonesas com 

combustível, garrafas de água quente para aquecer os 

pés na cama, aquecedores de bolso não eléctricos, bra-

seiras não eléctricas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de foles para la-

reiras [ferramentas manuais], braseiros para transpor-

tar brasas [juno], tenazes para lareiras, extintores de 

brasas japoneses [hikeshi-tsubo], baldes para carvão, 

Gotoku [bases para aquecedores a carvão japoneses 

para uso doméstico], peneiras para cinzas para uso do-

méstico; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de papel apanha-moscas, 

ratoeiras, mata-moscas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de estacas para 

plantas ou árvores metálicas, estacas para plantas ou 

árvores não metálicas, mosquiteiros para jardinagem, 

vasos de plantas hidropónicos para fins jardinagem 

doméstica, regadores, f loreiras (vasos); serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de vestuário para animais de estimação domésti-

cos, caixas de nidificação para aves de pequeno porte, 

canis, camas para animais de estimação domésticos, 

gaiolas de pássaros, recipientes para alimentos desti-

nados a animais de estimação, banheiras para pássa-

ros, sem serem estruturas, escovas para animais de es-

timação, brinquedos para animais domésticos, produ-

tos de mastigar para cães; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de escadotes e 

escadas, não metálicas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de cabides para 

chapéus metálicos, ganchos para chapéus, não metáli-
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cos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de escovas para vestuário; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

e serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de lenços de papel, guardanapos de papel, toa-

lhas de mão de papel, toalhas de papel; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de urinóis para uso medicinal, bacias higiénicas, 

bacios de quarto; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de cestas para com-

pras; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de mealheiros; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de eti-

quetas de bagagem; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso e serviços de venda a retalho 

e de venda por grosso em linha de tanques de água 

para uso doméstico, não metálicos e sem ser em alve-

naria; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de coberturas para vasos de flores, 

sem ser em papel, de bolsas de aquecimento ou arrefe-

cimento cheias de substâncias químicas prontas a rea-

gir quando necessário, garrafas de plástico para emba-

lagem; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de painéis de suspender [painéis 

de estilo japonês com ganchos de posicionamento]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de caixas de ferramentas metálicas, e 

caixas de ferramentas vazias, não metálicas (móveis); 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de distribuidores de toalhas metálicos, 

distribuidores de toalhas, não metálicos, distribuido-

res de sabão caixas de metal para a distribuição de to-

alhas de papel; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de tanques [aquários de in-

teriores] e respectivos acessórios; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de su-

portes para papel higiénico, capas para assentos de sa-

nitas em matérias têxteis; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de acessórios 

de banho, chuveiros; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso e serviços de venda a re-

talho e de venda por grosso em linha de caixas para 

comprimidos, não em metais preciosos, para uso pes-

soal; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de persianas, cortinados de contas 

para decoração, persianas interiores [estores] [móveis], 

persinas de junco, vime ou bambu [sudare], toalhas de 

mesa [não em papel], tapeçarias em matérias têxteis, 

capas para assentos em matérias têxteis, reposteiros 

[cortinados espessos], cortinados, tapeçarias sem ser 

em matérias têxteis, revestimentos para pavimentos; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de estatuetas de madeira, bambu, 

plástico, estatuetas de vidro ou cerâmica; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de carrilhões de vento, vasos de flores, taças para 

flores; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de divisórias orientais de painel 

único [tsuitate], biombos orientais desdobráveis [byou-

bu]; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de folhas de plástico para uso 

agrícola; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de letreiros verticais metá-

licos, letreiros verticais de madeira ou plástico, de ba-

lões de publicidade, letreiros verticais de vidro ou ce-

râmica; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de miniaturas de alimentos artifi-

ciais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de relva artificial; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso e serviços 

de venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

escudos comemorativos, troféus [taças de prémios]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de botões; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso e serviços de venda a 

retalho e de venda por grosso em linha de flores artifi-

ciais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 
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por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de manequins e de bustos para al-

faiates; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de fatos de máscaras; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de equipamento de pesca e iscas de pesca; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso e 

serviços de venda a retalho e de venda por grosso em 

linha de fitas adesivas, sem serem artigos de papelaria, 

e não para uso medicinal ou doméstico; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de utensílios para captura de insectos; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso e ser-

viços de venda a retalho e de venda por grosso em li-

nha de publicações electrónicas; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso e serviços de 

venda a retalho e de venda por grosso em linha de 

obras de pintura e de caligrafia e molduras para gravu-

ras; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de filmes cinematográficos im-

pressionados, filmes de diapositivos impressionados, 

molduras para diapositivos, fotografias, suportes para 

fotografias; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de artigos para fumadores; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de fósforos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso e serviços de ven-

da a retalho e de venda por grosso em linha de mistu-

ras de bebidas à base do licor Japonês Shochu [Mirin]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de bebidas alcoólicas Chinesas em ge-

ral; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de licores tónicos aromatizados; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de frutos congelados, frutos frescos; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha de legumes e frutos transformados; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso e serviços de venda a retalho e de venda por 

grosso em linha para plásticos não transformados [ma-

térias plásticas em formas primárias] e produtos se-

miacabados de plástico [para utilização como maté-

rias]; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso em linha de borracha [em bruto ou semitra-

balhada]; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso e serviços de venda a retalho e de 

venda por grosso em linha de cascas de árvores, vi-

nhas, cascas de bambu [matérias em bruto ou parcial-

mente trabalhadas], bambu [matérias em bruto ou par-

cialmente trabalhadas], fetos [matérias em bruto ou 

parcialmente trabalhadas], folhas japonesas em madei-

ra para embalar alimentos [kyogi], vime [matérias em 

bruto ou parcialmente trabalhadas], cortiça em bruto, 

folhas de palmeira [em bruto].

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2018/09/27，日本 Japão，編號

N.º 2018-121826

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

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/115096 2019/02/25 2019/02/25 小米科技有限責任公司

Xiaomi Inc.

07

N/118661 2019/02/25 2019/02/25 小米科技有限責任公司

Xiaomi Inc.

07

N/125747 2019/02/25 2019/02/25 L&S化妝品和浴室用品（M）私人有限公司

L&S Cosmetics and Toiletries (M) Sdn Bhd

03

N/131013 2019/02/25 2019/02/25 株式會社麥姝俊美製作所

MASH BEAUTY LAB CO., LTD.

03

N/134889 2019/02/25 2019/02/25 Alfred Kärcher SE & Co. KG 37

N/135044 2019/02/25 2019/02/25 Apple Inc. 09

N/135045 2019/02/25 2019/02/25 Apple Inc. 09

N/135046 2019/02/25 2019/02/25 Apple Inc. 09

N/135047 2019/02/25 2019/02/25 Apple Inc. 09

N/135580 2019/02/25 2019/02/25 衞安有限公司

Guardforce Limited

06

N/135581 2019/02/25 2019/02/25 衞安有限公司

Guardforce Limited

06

N/135876 2019/02/25 2019/02/25 Apple Inc. 41

N/137236 2019/02/25 2019/02/25 GIORGIO ARMANI S.P.A. 14

N/137683 2019/02/25 2019/02/25 Apple Inc. 41

N/137688 2019/02/25 2019/02/25 Apple Inc. 41

N/137693 2019/02/25 2019/02/25 Apple Inc. 41

N/138187 2019/02/25 2019/02/25 東方國際保健品有限公司 30

N/138581 2019/02/25 2019/02/25 卓立豪

CHEOK LAP HOU

28

N/138588 2019/02/25 2019/02/25 澳亞衛視有限公司 35

N/139090 2019/02/25 2019/02/25 Ohki Pharmaceutical Co., Ltd. 29

N/139586 2019/02/25 2019/02/25 HKScan Oyj 29

N/139588 2019/02/25 2019/02/25 HKScan Oyj 29

N/139628 2019/02/25 2019/02/25 Société Jas Hennessy & Co. 09

N/139721 2019/02/25 2019/02/25 Valentino S.p.A. 18

N/139722 2019/02/25 2019/02/25 Valentino S.p.A. 25

N/139780 2019/02/25 2019/02/25 Rothbury Wines Pty Ltd 33

N/139829 2019/02/25 2019/02/25 BANCA SELLA HOLDING S.P.A. 36

N/140396 2019/02/25 2019/02/25 HOPPE Holding AG 06

N/140397 2019/02/25 2019/02/25 HOPPE Holding AG 20

N/140633 2019/02/25 2019/02/25 YITU PTE. LTD. 09

N/140634 2019/02/25 2019/02/25 YITU PTE. LTD. 35

N/140635 2019/02/25 2019/02/25 YITU PTE. LTD. 42

N/140636 2019/02/25 2019/02/25 YITU PTE. LTD. 44

N/140860 2019/02/25 2019/02/25 Monsieur Joseph-Marie PIVIDAL 03
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N.º
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Data de 

despacho

權利人 

Titular

類別 
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N/141021 2019/02/25 2019/02/25 VWR International Holdings, Inc. 09

N/141024 2019/02/25 2019/02/25 VWR International Holdings, Inc. 40

N/141093 2019/02/25 2019/02/25 W.L. Gore & Associates, Inc. 10

N/141101 2019/02/25 2019/02/25 W.L. Gore & Associates, Inc. 25

N/141322 2019/02/25 2019/02/25 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 09

N/141335 2019/02/25 2019/02/25 GLO BIG BOSS LIMITED 09

N/141336 2019/02/25 2019/02/25 GLO BIG BOSS LIMITED 41

N/141337 2019/02/25 2019/02/25 GLO BIG BOSS LIMITED 09

N/141338 2019/02/25 2019/02/25 GLO BIG BOSS LIMITED 41

N/141410 2019/02/25 2019/02/25 Prima Limited 30

N/141411 2019/02/25 2019/02/25 Prima Limited 30

N/141425 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

32

N/141448 2019/02/25 2019/02/25 弗萊格有限責任公司

Flage LLC

09

N/141449 2019/02/25 2019/02/25 弗萊格有限責任公司

Flage LLC

14

N/141451 2019/02/25 2019/02/25 弗萊格有限責任公司

Flage LLC

35

N/141462 2019/02/25 2019/02/25 CORDOVA CONCEPT LIMITED 25

N/141466 2019/02/25 2019/02/25 The Ritz Hotel (London) Limited 34

N/141467 2019/02/25 2019/02/25 The Ritz Hotel (London) Limited 35

N/141492 2019/02/25 2019/02/25 Pearson plc 09

N/141497 2019/02/25 2019/02/25 Pearson plc 41

N/141556 2019/02/25 2019/02/25 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 38

N/141558 2019/02/25 2019/02/25 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 42

N/141563 2019/02/25 2019/02/25 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 38

N/141565 2019/02/25 2019/02/25 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 42

N/141570 2019/02/25 2019/02/25 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 38

N/141572 2019/02/25 2019/02/25 BISON CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED 42

N/141670 2019/02/25 2019/02/25 INTEGRATED AQUA SINGAPORE PTE. LTD. 44

N/141746 2019/02/25 2019/02/25 Paloma Co., Ltd. 09

N/141747 2019/02/25 2019/02/25 Paloma Co., Ltd. 11

N/141748 2019/02/25 2019/02/25 Paloma Co., Ltd. 42

N/141749 2019/02/25 2019/02/25 Paloma Co., Ltd. 09

N/141750 2019/02/25 2019/02/25 Paloma Co., Ltd. 11

N/141751 2019/02/25 2019/02/25 Paloma Co., Ltd. 42

N/141819 2019/02/25 2019/02/25 劉欣珏

Liu En Ge

41

N/142036 2019/02/25 2019/02/25 SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES 33

N/142037 2019/02/25 2019/02/25 SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES 33
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N/142085 2019/02/25 2019/02/25 Apple Inc. 09

N/142099 2019/02/25 2019/02/25 Rosy Sino Limited 03

N/142100 2019/02/25 2019/02/25 吳焯然

NG CHEOK IN

30

N/142101 2019/02/25 2019/02/25 Consitex S.A. 18

N/142241 2019/02/25 2019/02/25 EMOJI COMPANY GMBH 25

N/142259 2019/02/25 2019/02/25 Stufish Asia Limited 18

N/142262 2019/02/25 2019/02/25 Stufish Asia Limited 28

N/142295 2019/02/25 2019/02/25 PONTEVECCHIO S.R.L. 32

N/142334 2019/02/25 2019/02/25 Apple Inc. 09

N/142335 2019/02/25 2019/02/25 Apple Inc. 38

N/142509 2019/02/25 2019/02/25 Pedder Medical Partners Limited 10

N/142512 2019/02/25 2019/02/25 Pedder Medical Partners Limited 10

N/142515 2019/02/25 2019/02/25 Pedder Medical Partners Limited 10

N/142518 2019/02/25 2019/02/25 Pedder Medical Partners Limited 10

N/142548 2019/02/25 2019/02/25 劉伯慧

LIU, PO-HUI

30

N/142561 2019/02/25 2019/02/25 Dear Frances Limited 18

N/142562 2019/02/25 2019/02/25 Dear Frances Limited 25

N/142563 2019/02/25 2019/02/25 Dear Frances Limited 35

N/142607 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/142608 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

11

N/142609 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/142610 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/142611 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

41

N/142612 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/142613 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/142614 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

11
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N/142615 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/142616 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/142617 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

41

N/142618 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/142619 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/142620 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

11

N/142621 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/142622 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/142623 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

41

N/142624 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/142625 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/142626 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

11

N/142627 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/142628 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/142629 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

41
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N/142630 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/142643 2019/02/25 2019/02/25 東莞市獵聲電子科技有限公司 09

N/142652 2019/02/25 2019/02/25 許留山食品製造有限公司

HUI LAU SHAN FOOD MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED

29

N/142653 2019/02/25 2019/02/25 許留山食品製造有限公司

HUI LAU SHAN FOOD MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED

30

N/142654 2019/02/25 2019/02/25 許留山食品製造有限公司

HUI LAU SHAN FOOD MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED

32

N/142655 2019/02/25 2019/02/25 許留山食品製造有限公司

HUI LAU SHAN FOOD MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED

35

N/142656 2019/02/25 2019/02/25 許留山食品製造有限公司

HUI LAU SHAN FOOD MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED

43

N/142657 2019/02/25 2019/02/25 許留山食品製造有限公司

HUI LAU SHAN FOOD MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED

29

N/142658 2019/02/25 2019/02/25 許留山食品製造有限公司

HUI LAU SHAN FOOD MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED

30

N/142659 2019/02/25 2019/02/25 許留山食品製造有限公司

HUI LAU SHAN FOOD MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED

32

N/142660 2019/02/25 2019/02/25 許留山食品製造有限公司

HUI LAU SHAN FOOD MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED

35

N/142661 2019/02/25 2019/02/25 許留山食品製造有限公司

HUI LAU SHAN FOOD MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED

43

N/142665 2019/02/25 2019/02/25 日本金錢機械株式會社

JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

09

N/142666 2019/02/25 2019/02/25 日本金錢機械株式會社

JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

35

N/142678 2019/02/25 2019/02/25 深圳華大智造科技有限公司

MGI Tech Co., Ltd.

05

N/142679 2019/02/25 2019/02/25 深圳華大智造科技有限公司

MGI Tech Co., Ltd.

09

N/142680 2019/02/25 2019/02/25 深圳華大智造科技有限公司

MGI Tech Co., Ltd.

10

N/142693 2019/02/25 2019/02/25 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 35
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N/142694 2019/02/25 2019/02/25 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 35

N/142710 2019/02/25 2019/02/25 Richemont International SA 14

N/142738 2019/02/25 2019/02/25 Sarment Pte. Ltd. 09

N/142739 2019/02/25 2019/02/25 Sarment Pte. Ltd. 36

N/142740 2019/02/25 2019/02/25 Sarment Pte. Ltd. 42

N/142792 2019/02/25 2019/02/25 珠海橫琴盛達兆業科技投資有限公司 42

N/142848 2019/02/25 2019/02/25 SCE DE LA RIVIERE 09

N/142849 2019/02/25 2019/02/25 SCE DE LA RIVIERE 11

N/142878 2019/02/25 2019/02/25 北京拍腦殼科技有限公司 09

N/142879 2019/02/25 2019/02/25 北京拍腦殼科技有限公司 35

N/142880 2019/02/25 2019/02/25 北京拍腦殼科技有限公司 42

N/142889 2019/02/25 2019/02/25 上海雲蒸餐飲管理有限公司 43

N/142890 2019/02/25 2019/02/25 上海雲蒸餐飲管理有限公司 43

N/142935 2019/02/25 2019/02/25 環球佳釀酒業有限公司 33

N/142936 2019/02/25 2019/02/25 環球佳釀酒業有限公司 33

N/142937 2019/02/25 2019/02/25 環球佳釀酒業有限公司 33

N/142965 2019/02/25 2019/02/25 Zhongjiao Yongsheng Southeast Asia Latex Products Stock Co., 

Ltd.

20

N/142989 2019/02/25 2019/02/25 AVON PRODUCTS CO., LTD. 03

N/142991 2019/02/25 2019/02/25 OTB S.P.A. 35

N/142992 2019/02/25 2019/02/25 OTB S.P.A. 36

N/142994 2019/02/25 2019/02/25 OTB S.P.A. 41

N/143038 2019/02/25 2019/02/25 澳門英創星文化娛樂有限公司

ENTRETENIMENTO CULTURAL MACAU YING CHUANG 

XING SOCIEDADE LDA.

25

N/143159 2019/02/25 2019/02/25 佘嘉茵

SE Ka Ian

陳婉琍

CHAN Yuen Lee

14

N/143167 2019/02/25 2019/02/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 25

N/143170 2019/02/25 2019/02/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 25

N/143205 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/143206 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

11

N/143207 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/143208 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38
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N/143209 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

41

N/143210 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/143211 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/143212 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

11

N/143213 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/143214 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/143215 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

41

N/143216 2019/02/25 2019/02/25 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/143225 2019/02/25 2019/02/25 大發餐飲管理有限公司 30

N/143227 2019/02/25 2019/02/25 大發餐飲管理有限公司 30

N/143229 2019/02/25 2019/02/25 大發餐飲管理有限公司 30

N/143259 2019/02/25 2019/02/25 深圳市銳明技術股份有限公司 09

N/143260 2019/02/25 2019/02/25 深圳市銳明技術股份有限公司 35

N/143261 2019/02/25 2019/02/25 深圳市銳明技術股份有限公司 42

N/143281 2019/02/25 2019/02/25 科沃斯機器人股份有限公司 07

N/143285 2019/02/25 2019/02/25 廣州愛帛服飾有限公司 25

N/143286 2019/02/25 2019/02/25 廣州愛帛服飾有限公司 25

N/143287 2019/02/25 2019/02/25 RE/MAX, LLC 36

N/143308 2019/02/25 2019/02/25 泰安商業顧問有限公司 03

N/143309 2019/02/25 2019/02/25 泰安商業顧問有限公司 05

N/143310 2019/02/25 2019/02/25 泰安商業顧問有限公司 30

N/143311 2019/02/25 2019/02/25 泰安商業顧問有限公司 35

N/143312 2019/02/25 2019/02/25 泰安商業顧問有限公司 05

N/143313 2019/02/25 2019/02/25 泰安商業顧問有限公司 30

N/143320 2019/02/25 2019/02/25 泰安商業顧問有限公司 30

N/143321 2019/02/25 2019/02/25 泰安商業顧問有限公司 05

N/143322 2019/02/25 2019/02/25 PEDRINI COSMETICI S.R.L. 03
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N/143324 2019/02/25 2019/02/25 盈暉行一人有限公司 30

N/143325 2019/02/25 2019/02/25 盈暉行一人有限公司 29

N/143326 2019/02/25 2019/02/25 A LORCHA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS E SIMILARES, 

LIMITADA

43

N/143327 2019/02/25 2019/02/25 宏泰興控股集團有限公司

HONG TAI XING HOLDINGS GROUP LIMITED

19

N/143328 2019/02/25 2019/02/25 黃俊賢

WONG Chun Yin

29

N/143329 2019/02/25 2019/02/25 黃俊賢

WONG Chun Yin

30

N/143330 2019/02/25 2019/02/25 黃俊賢

WONG Chun Yin

43

N/143336 2019/02/25 2019/02/25 丁文建

Ding Wenjian    

35

N/143337 2019/02/25 2019/02/25 丁文建

Ding Wenjian    

43

N/143338 2019/02/25 2019/02/25 The Smiley Company SPRL 11

N/143339 2019/02/25 2019/02/25 The Smiley Company SPRL 16

N/143340 2019/02/25 2019/02/25 The Smiley Company SPRL 18

N/143341 2019/02/25 2019/02/25 景樂控股有限公司 43

N/143342 2019/02/25 2019/02/25 Bayer Aktiengesellschaft 05

N/143345 2019/02/25 2019/02/25 華文品牌管理(香港)有限公司

WA M A N B R A N D M A NAG E M E N T (H O N G KO N G) 

COMPANY LIMITED

25

N/143346 2019/02/25 2019/02/25 華文品牌管理(香港)有限公司

WA M A N B R A N D M A NAG E M E N T (H O N G KO N G) 

COMPANY LIMITED

35

N/143347 2019/02/25 2019/02/25 李少儀

LEI SIO I

汪振峰

WONG CHAN FONG

35

N/143348 2019/02/25 2019/02/25 李少儀

LEI SIO I

汪振峰

WONG CHAN FONG

29

N/143349 2019/02/25 2019/02/25 佛山市承林傢俱有限公司 20

N/143350 2019/02/25 2019/02/25 佛山市承林傢俱有限公司 35

N/143351 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

29

N/143352 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

30

N/143353 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

31
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N/143354 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

32

N/143355 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

33

N/143356 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

35

N/143357 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

29

N/143358 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

30

N/143359 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

31

N/143360 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

32

N/143361 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

33

N/143362 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

35

N/143363 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

29

N/143364 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

30

N/143365 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

31

N/143366 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

32

N/143367 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

33

N/143368 2019/02/25 2019/02/25 廣東豐尚商業有限公司

Guangdong Fengshang Commercial Co., Ltd.

35

N/143369 2019/02/25 2019/02/25 關承業

Kuan Seng Ip

35

N/143370 2019/02/25 2019/02/25 王長慶

Wong Cheong Heng

33

N/143371 2019/02/25 2019/02/25 Alibaba Group Holding Limited 36

N/143372 2019/02/25 2019/02/25 Alibaba Group Holding Limited 36

N/143373 2019/02/25 2019/02/25 陳志偉

Chan Chi Wai

43

N/143374 2019/02/25 2019/02/25 深圳市百上照明有限公司 11

N/143375 2019/02/25 2019/02/25 深圳市百上照明有限公司 35

N/143376 2019/02/25 2019/02/25 深圳市百上照明有限公司 11

N/143377 2019/02/25 2019/02/25 深圳市百上照明有限公司 35

N/143378 2019/02/25 2019/02/25 深圳市百上照明有限公司 11
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N/143379 2019/02/25 2019/02/25 深圳市百上照明有限公司 35

N/143380 2019/02/25 2019/02/25 深圳市百上照明有限公司 11

N/143381 2019/02/25 2019/02/25 深圳市百上照明有限公司 35

N/143383 2019/02/25 2019/02/25 重慶可蘭達科技有限公司 09

N/143385 2019/02/25 2019/02/25 百階(香港)有限公司

Million Rank (HK) Limited

29

N/143386 2019/02/25 2019/02/25 百階(香港)有限公司

Million Rank (HK) Limited

30

N/143387 2019/02/25 2019/02/25 百階(香港)有限公司

Million Rank (HK) Limited

35

N/143388 2019/02/25 2019/02/25 百階(香港)有限公司

Million Rank (HK) Limited

43

N/143389 2019/02/25 2019/02/25 Merwan YOUNES 03

N/143390 2019/02/25 2019/02/25 Alanui S.r.l. 03

N/143391 2019/02/25 2019/02/25 Alanui S.r.l. 09

N/143392 2019/02/25 2019/02/25 Alanui S.r.l. 18

N/143393 2019/02/25 2019/02/25 Alanui S.r.l. 25

N/143394 2019/02/25 2019/02/25 Alanui S.r.l. 35

N/143395 2019/02/25 2019/02/25 華豐國際有限公司 35

N/143396 2019/02/25 2019/02/25 華豐國際有限公司 35

N/143398 2019/02/25 2019/02/25 A.S. Watson TM Limited 32

N/143399 2019/02/25 2019/02/25 A.S. Watson TM Limited 35

N/143400 2019/02/25 2019/02/25 A.S. Watson TM Limited 36

N/143401 2019/02/25 2019/02/25 深圳市謳旎科技有限公司

Shenzhen Ouni Technology co.,ltd.

09

N/143402 2019/02/25 2019/02/25 深圳市謳旎科技有限公司

Shenzhen Ouni Technology co.,ltd.

09

N/143403 2019/02/25 2019/02/25 浙江盛美潔具有限公司 11

N/143405 2019/02/25 2019/02/25 山東陽谷電纜集團有限公司 09

N/143407 2019/02/25 2019/02/25 New Guards Group Holding S.p.A. 03

N/143408 2019/02/25 2019/02/25 New Guards Group Holding S.p.A. 09

N/143409 2019/02/25 2019/02/25 New Guards Group Holding S.p.A. 18

N/143410 2019/02/25 2019/02/25 New Guards Group Holding S.p.A. 25

N/143411 2019/02/25 2019/02/25 New Guards Group Holding S.p.A. 35

N/143420 2019/02/25 2019/02/25 澳咖集團有限公司

Macau Co-Estrela Grupo Companhia Lda.

30

N/143421 2019/02/25 2019/02/25 澳咖集團有限公司

Macau Co-Estrela Grupo Companhia Lda.

43

N/143423 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/143424 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/143425 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 43
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N/143426 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/143427 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/143428 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/143429 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/143430 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/143431 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/143432 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/143433 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/143434 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/143435 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/143436 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/143437 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/143438 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/143439 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/143440 2019/02/25 2019/02/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/143443 2019/02/25 2019/02/25 金蒔有限公司

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

03

N/143444 2019/02/25 2019/02/25 金蒔有限公司

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

03

N/143445 2019/02/25 2019/02/25 金蒔有限公司

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

05

N/143446 2019/02/25 2019/02/25 金蒔有限公司

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

30

N/143448 2019/02/25 2019/02/25 上海雲蒸餐飲管理有限公司 43

N/143449 2019/02/25 2019/02/25 上海雲蒸餐飲管理有限公司 43

N/143451 2019/02/25 2019/02/25 Nutricia International B.V. 05

N/143452 2019/02/25 2019/02/25 Nutricia International B.V. 29

N/143453 2019/02/25 2019/02/25 Nutricia International B.V. 30

N/143454 2019/02/25 2019/02/25 Nutricia International B.V. 32

N/143455 2019/02/25 2019/02/25 吳時恆

WU SHIH HENG

43

N/143456 2019/02/25 2019/02/25 KOIKE-YA Inc. 29

N/143457 2019/02/25 2019/02/25 KOIKE-YA Inc. 29

N/143458 2019/02/25 2019/02/25 KOIKE-YA Inc. 30

N/143472 2019/02/25 2019/02/25 珠海市科力通電器有限公司 21

N/143473 2019/02/25 2019/02/25 珠海市科力通電器有限公司 07

N/143474 2019/02/25 2019/02/25 珠海市啟爾科技有限公司 35

N/143475 2019/02/25 2019/02/25 珠海市啟爾科技有限公司 21

N/143476 2019/02/25 2019/02/25 珠海市啟爾科技有限公司 11

N/143477 2019/02/25 2019/02/25 北京奇虎科技有限公司 42

N/143478 2019/02/25 2019/02/25 北京奇虎科技有限公司 09
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N/143479 2019/02/25 2019/02/25 香港網易互動娛樂有限公司

H O N G  K O N G  N E T E A S E  I N T E R A C T I V E 

ENTERTAINMENT LIMITED

41

N/143480 2019/02/25 2019/02/25 香港網易互動娛樂有限公司

H O N G  K O N G  N E T E A S E  I N T E R A C T I V E 

ENTERTAINMENT LIMITED

09

N/143502 2019/02/25 2019/02/25 張樹南

Cheong Su Nam

30

N/143518 2019/02/25 2019/02/25 FrieslandCampina Nederland B.V. 11

N/143519 2019/02/25 2019/02/25 FrieslandCampina Nederland B.V. 29

N/143520 2019/02/25 2019/02/25 高永誠

Kao Yung Chen

30

N/143521 2019/02/25 2019/02/25 23美容一人有限公司

23 BEAUTY LIMITED

35

N/143522 2019/02/25 2019/02/25 LIXIL Corporation 19

N/143525 2019/02/25 2019/02/25 AIA Company Limited 16

N/143526 2019/02/25 2019/02/25 AIA Company Limited 35

N/143527 2019/02/25 2019/02/25 AIA Company Limited 36

N/143528 2019/02/25 2019/02/25 AIA Company Limited 41

N/143529 2019/02/25 2019/02/25 AIA Company Limited 44

N/143530 2019/02/25 2019/02/25 AIA Company Limited 16

N/143531 2019/02/25 2019/02/25 AIA Company Limited 35

N/143532 2019/02/25 2019/02/25 AIA Company Limited 36

N/143533 2019/02/25 2019/02/25 AIA Company Limited 41

N/143534 2019/02/25 2019/02/25 AIA Company Limited 44

N/143535 2019/02/25 2019/02/25 PURE - START FROM NATURAL COMPANY LIMITED 03

N/143536 2019/02/25 2019/02/25 LOI POU LENG 05

N/143537 2019/02/25 2019/02/25 LOI POU LENG 05

N/143540 2019/02/25 2019/02/25 浙江漢唐茶文化有限公司

Zhejiang Hantang Tea Culture Co., Ltd.

20

N/143541 2019/02/25 2019/02/25 浙江漢唐茶文化有限公司

Zhejiang Hantang Tea Culture Co., Ltd.

30

N/143542 2019/02/25 2019/02/25 浙江漢唐茶文化有限公司

Zhejiang Hantang Tea Culture Co., Ltd.

35

N/143543 2019/02/25 2019/02/25 廣東喜之郎集團有限公司 30

N/143544 2019/02/25 2019/02/25 廣東喜之郎集團有限公司 32

N/143545 2019/02/25 2019/02/25 上海尋夢信息技術有限公司 09

N/143546 2019/02/25 2019/02/25 上海尋夢信息技術有限公司 35

N/143547 2019/02/25 2019/02/25 上海尋夢信息技術有限公司 42

N/143548 2019/02/25 2019/02/25 卡達菲兒尼有限公司 25

N/143549 2019/02/25 2019/02/25 卡達菲兒尼有限公司 35
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N/143550 2019/02/25 2019/02/25 甘觀文

KAM KUN MAN

馮翠碧

FONG CHOI PEK

44

N/143563 2019/02/25 2019/02/25 燎原國際藥業集團（澳門）有限公司 05

N/143566 2019/02/25 2019/02/25 楊廉

Yang Lian

44

N/143567 2019/02/25 2019/02/25 The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries 35

N/143568 2019/02/25 2019/02/25 The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries 41

N/143569 2019/02/25 2019/02/25 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/143570 2019/02/25 2019/02/25 Aruze Gaming Hong Kong Limited 41

N/143571 2019/02/25 2019/02/25 重慶不知其名文化傳播有限公司 25

N/143572 2019/02/25 2019/02/25 龍井市豐茂餐飲發展有限公司 43

N/143573 2019/02/25 2019/02/25 HP Hewlett Packard Group LLC  09

N/143574 2019/02/25 2019/02/25 HP Hewlett Packard Group LLC  35

N/143575 2019/02/25 2019/02/25 張冠賢

Cheong Kun In

35

N/143576 2019/02/25 2019/02/25 Kracie Home Products, Ltd. 03

N/143577 2019/02/25 2019/02/25 Kracie Home Products, Ltd. 21

N/143578 2019/02/25 2019/02/25 Kracie Home Products, Ltd. 24

N/143579 2019/02/25 2019/02/25 Kracie Home Products, Ltd. 25

N/143580 2019/02/25 2019/02/25 Kracie Home Products, Ltd. 35

N/143581 2019/02/25 2019/02/25 Kracie Home Products, Ltd. 44

N/143586 2019/02/25 2019/02/25 Dunlopillo (Malaysia) Sdn Bhd 20

N/143587 2019/02/25 2019/02/25 Dunlopillo (Malaysia) Sdn Bhd 20

N/143589 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

09

N/143590 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

16

N/143591 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

41

N/143592 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

42

N/143593 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

09

N/143594 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

16

N/143595 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

41

N/143596 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

42

N/143597 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

09
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N/143598 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

16

N/143599 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

41

N/143600 2019/02/25 2019/02/25 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

42

N/143603 2019/02/25 2019/02/25 山東街景店車新能源科技股份有限公司 12

N/143604 2019/02/25 2019/02/25 山東街景店車新能源科技股份有限公司 35

N/143605 2019/02/25 2019/02/25 夢中茶（上海）實業有限公司 21

N/143606 2019/02/25 2019/02/25 夢中茶（上海）實業有限公司 30

N/143607 2019/02/25 2019/02/25 夢中茶（上海）實業有限公司 43

N/143610 2019/02/25 2019/02/25 Alticor Inc. 10

N/143611 2019/02/25 2019/02/25 弘揚工程有限公司 37

N/143612 2019/02/25 2019/02/25 聲域音響空間有限公司 35

N/143613 2019/02/25 2019/02/25 ithk tm limited 09

N/143614 2019/02/25 2019/02/25 ithk tm limited 14

N/143615 2019/02/25 2019/02/25 ithk tm limited 18

N/143616 2019/02/25 2019/02/25 ithk tm limited 25

N/143617 2019/02/25 2019/02/25 ithk tm limited 35

N/143619 2019/02/25 2019/02/25 Nycon Corporation 06

N/143620 2019/02/25 2019/02/25 Nycon Corporation 17

N/143621 2019/02/25 2019/02/25 ALP SUPPLY, INC. 06

N/143622 2019/02/25 2019/02/25 ALP SUPPLY, INC. 35

N/143623 2019/02/25 2019/02/25 北京柏昇商貿有限公司 20

N/143624 2019/02/25 2019/02/25 Whistleblower Limited 25

N/143625 2019/02/25 2019/02/25 W.L. Gore & Associates, Inc. 09

N/143626 2019/02/25 2019/02/25 W.L. Gore & Associates, Inc. 24

N/143627 2019/02/25 2019/02/25 W.L. Gore & Associates, Inc. 25

N/143672 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

05

N/143673 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

29

N/143674 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

30

N/143675 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

32

N/143676 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

05

N/143677 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

29

N/143678 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

30
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N/143679 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

32

N/143680 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

05

N/143681 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

29

N/143682 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

30

N/143683 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

32

N/143684 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

05

N/143685 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

29

N/143686 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

30

N/143687 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

32

N/143692 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

05

N/143693 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

29

N/143694 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

30

N/143695 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

32

N/143696 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

30

N/143697 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

32

N/143698 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

05

N/143699 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

29

N/143700 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

30

N/143701 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

32

N/143702 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

05

N/143703 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

29

N/143704 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

30
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N/143705 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

32

N/143706 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

35

N/143707 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

05

N/143708 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

29

N/143709 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

30

N/143710 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

32

N/143711 2019/02/25 2019/02/25 湯臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD.

35

N/143714 2019/02/25 2019/02/25 聯英行有限公司 35

N/143715 2019/02/25 2019/02/25 聯英行有限公司 37

N/143716 2019/02/25 2019/02/25 聯英行有限公司 39

N/143717 2019/02/25 2019/02/25 福建省泉州美瓊食品有限公司

Fujian Quanzhou Meiqiong Food Co., Ltd.

29

N/143718 2019/02/25 2019/02/25 深圳市優炫智科科技有限公司

Shenzhen Youxuan Zhike Technology Co., Ltd.

09

N/143719 2019/02/25 2019/02/25 青亭文化有限公司 42

N/143720 2019/02/25 2019/02/25 青亭文化有限公司 41

N/143721 2019/02/25 2019/02/25 青亭文化有限公司 38

N/143722 2019/02/25 2019/02/25 青亭文化有限公司 35

N/143723 2019/02/25 2019/02/25 青亭文化有限公司 42

N/143724 2019/02/25 2019/02/25 青亭文化有限公司 41

N/143725 2019/02/25 2019/02/25 青亭文化有限公司 38

N/143726 2019/02/25 2019/02/25 青亭文化有限公司 35

N/143737 2019/02/25 2019/02/25 上海雲蒸餐飲管理有限公司 32

N/143738 2019/02/25 2019/02/25 上海雲蒸餐飲管理有限公司 33

N/143740 2019/02/25 2019/02/25 Chen, Fu-Ruei 43

N/143741 2019/02/25 2019/02/25 A.S. Watson TM Limited 03

N/143743 2019/02/25 2019/02/25 Abbott Laboratories 05

N/143744 2019/02/25 2019/02/25 Abbott Laboratories 29

N/143753 2019/02/25 2019/02/25 S.C.P. Limited 25

N/143755 2019/02/25 2019/02/25 卡士蘭有限公司

NU PHARM LIMITED

03

N/143760 2019/02/25 2019/02/25 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 29

N/143761 2019/02/25 2019/02/25 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 29

N/143762 2019/02/25 2019/02/25 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 29
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N/143763 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

09

N/143764 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

35

N/143765 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

36

N/143766 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

38

N/143767 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

42

N/143768 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

09

N/143769 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

35

N/143770 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

36

N/143771 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

38

N/143772 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

42

N/143774 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

35

N/143775 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

36

N/143776 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

38

N/143777 2019/02/25 2019/02/25 深圳壹賬通科技服務有限公司

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

42

N/143780 2019/02/25 2019/02/25 摩登大道時尚集團股份有限公司 14

N/143781 2019/02/25 2019/02/25 摩登大道時尚集團股份有限公司 18

N/143782 2019/02/25 2019/02/25 摩登大道時尚集團股份有限公司 25

N/143783 2019/02/25 2019/02/25 摩登大道時尚集團股份有限公司 35

N/143784 2019/02/25 2019/02/25 NSE Products, Inc. 05

N/143821 2019/02/25 2019/02/25 河北保定槐茂有限公司 29

N/143822 2019/02/25 2019/02/25 河北保定槐茂有限公司 30

N/143843 2019/02/25 2019/02/25 Gabriel Roth Soares 09

N/143844 2019/02/25 2019/02/25 Gabriel Roth Soares 42

N/143851 2019/02/25 2019/02/25 陳勝記有限公司 43

N/143852 2019/02/25 2019/02/25 陳勝記有限公司 43

N/143853 2019/02/25 2019/02/25 黃志華

VONG  CHI VA

43

N/143854 2019/02/25 2019/02/25 FIT STORAGE CO., LIMITED 39

N/143870 2019/02/25 2019/02/25 重慶八部藝術品有限公司 41
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N/143876 2019/02/25 2019/02/25 N.V. Nutricia 05

N/143877 2019/02/25 2019/02/25 N.V. Nutricia 29

N/143878 2019/02/25 2019/02/25 N.V. Nutricia 35

N/143879 2019/02/25 2019/02/25 N.V. Nutricia 38

N/143880 2019/02/25 2019/02/25 N.V. Nutricia 41

N/143881 2019/02/25 2019/02/25 DESCENTE, LTD. 18

N/143886 2019/02/25 2019/02/25 ROLEX SA 14

N/143887 2019/02/25 2019/02/25 ROLEX SA 14

N/143888 2019/02/25 2019/02/25 ROLEX SA 14

N/143889 2019/02/25 2019/02/25 ROLEX SA 14

N/143890 2019/02/25 2019/02/25 Alibaba Group Holding Limited 36

N/143891 2019/02/25 2019/02/25 Plant A Foods Hong Kong Limited 16

N/143892 2019/02/25 2019/02/25 Plant A Foods Hong Kong Limited 29

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/110633 2019/02/21 王小只

Wong Sio Chi

03 第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º

N/123063 2019/02/22 餃餃鎮餃子專門店一人有限公

司

43 第214條第1款a）項，結合第9條第1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/124170 2019/02/19 中山市捷奧金屬製品有限公司 06 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/124462 2019/02/26  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 a 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/124463 2019/02/26  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 a 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/124485 2019/02/22 A r i s t o c ra t Te c h n o l o g i e s 

Australia Pty Ltd

28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/124570 2019/02/26 香江煙草（香港）有限公司 34 第214條第2款a）項，以及第214條第1款a）項，結合第9

條第1款a）項和第199條第1款b）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e 

a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/125043 2019/02/27 陳志富

CHAN CHI FU

30 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第2款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/125145 2019/02/21 美利加藥廠（澳門）有限公司 

LABORATORIO MERIKA 

(MACAU), LIMITADA

05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/125146 2019/02/21 美利加藥廠（澳門）有限公司 

LABORATORIO MERIKA 

(MACAU), LIMITADA

05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

2019/02/27 THE LAW SOCIETY OF 

HONG KONG

香港律師會

45 第9條第1款a）及第214條第1款a）項，結合第201條，以

及根據第214條第2款a）項的規定。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 

214.º, conjugado com o art.º 201.º e ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

2019/02/27 THE LAW SOCIETY OF 

HONG KONG

香港律師會

45 第9條第1款a）及第214條第1款a）項，結合第201條，以

及根據第214條第2款a）項的規定。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 

214.º, conjugado com o art.º 201.º e ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

2019/02/27 THE LAW SOCIETY OF 

HONG KONG

香港律師會

45 第9條第1款a）及第214條第1款a）項，結合第201條，以

及根據第214條第2款a）項的規定。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 

214.º, conjugado com o art.º 201.º e ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/125771 2019/02/26 Shimano Inc. 28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/125802 2019/02/22 永康有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/126118 2019/02/22 T A K A R A  B E L M O N T 

CORPORATION

10 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/126676 2019/02/22 梁偉勝

Leong Wai Seng

05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/126677 2019/02/22 梁偉勝

Leong Wai Seng

29 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款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/126678 2019/02/22 梁偉勝

Leong Wai Seng

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/126679 2019/02/22 梁偉勝

Leong Wai Seng

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。

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/126789 2019/02/21 鴻運貿易（國際）有限公司

Hung Win Trading Company 

Limited

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/126853 2019/02/21 廣東記憶大師教育科技有限公

司

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/126934 2019/02/21 Philip Morris Products S.A. 34 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/127388 2019/02/22 關承業 35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/127548 2019/02/26 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/127826 2019/02/19 統一藥品股份有限公司

P R E S I D E N T 

P H A R M A C E U T I C A L 

CORPORATION

35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/128217 2019/02/19 Siam Food Services Limited 29 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款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/128485 2019/02/26 HH Peet’s Holdings, Limited 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
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/128531 2019/02/26 廣星傳訊有限公司 38 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/128535 2019/02/26 A r i s t o c ra t Te c h n o l o g i e s 

Australia Pty Ltd

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/128536 2019/02/26 A r i s t o c ra t Te c h n o l o g i e s 

Australia Pty Ltd

28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/128977 2019/02/22 忠國際藥業有限公司 05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/128978 2019/02/22 忠國際藥業有限公司 05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/129059 2019/02/22 華裕藥業有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/129123 2019/02/19 White Spot Limited 43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

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/129124 2019/02/19 White Spot Limited 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。

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/129125 2019/02/19 White Spot Limited 29 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款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/129186 2019/02/22 HO KWAI SAU 05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/129217 2019/02/21 喜粵8號餐飲管理有限公司 43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/129218 2019/02/21 喜粵8號餐飲管理有限公司 43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º
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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/129523 2019/02/26 奢匠名品奢侈品皮具護理有限

公司

18 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/129787 2019/02/26 L a n d i n g  I n t e r n a t i o n a l 

Limited

39 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º.

N/130120 2019/02/22 Reliance Relocation Services, 

Inc.

35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/130121 2019/02/22 Reliance Relocation Services, 

Inc.

36 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º.

N/130513 2019/02/26 黃志恆

WONG CHEE HANG

30 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/131006 2019/02/26 株式會社麥姝俊美製作所

MASH BEAUTY LAB CO., 

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。

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/131011 2019/02/26 株式會社麥姝俊美製作所

MASH BEAUTY LAB CO., 

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。

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/131677 2019/02/26 Hair Burst Limited 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/132686 2019/02/22 泰安商業顧問有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項，以及第214

條第2款a）項，結合第199條第1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

a) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/132687 2019/02/22 泰安商業顧問有限公司 30 第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項，以及第214

條第2款a）項，結合第199條第1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

a) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/132996 2019/02/26 福州日興水產食品有限公司 29 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/137977 2019/02/27 日清食品(香港)管理有限公司

N I S S I N F O O D S (H.K.) 

M A N A G E M E N T 

COMPANY LIMITED

32 第214條第2款a）項及第3款的相反，結合第199條第1款

b）項。

Alínea a) do n.º 2 e o n.º 3 do art.º 214.º, a contrário, 

conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/137979 2019/02/27 日清食品(香港)管理有限公司

N I S S I N F O O D S (H.K.) 

M A N A G E M E N T 

COMPANY LIMITED

32 第214條第2款a）項及第3款的相反，結合第199條第1款

b）項。

Alínea a) do n.º 2 e o n.º 3 do art.º 214.º, a contrário, 

conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/001507

(1411-M)

P/001508

(1412-M)

P/001509

(1413-M)

P/001511

(1415-M)

P/001529

(1433-M)

P/001530

(1434-M)

P/001536

(1440-M)

P/001537

(1441-M)

P/001538

(1442-M)

P/001539

(1443-M)

P/001540

(1444-M)

P/001541

(1445-M)

P/001543

(1447-M)

P/001544

(1448-M)

P/001545

(1449-M)

P/001546

(1450-M)

P/001547

(1451-M)

P/001548

(1452-M)

P/001549

(1453-M)

P/001550

(1454-M)

P/001551

(1455-M)

P/001552

(1456-M)

P/001553

(1457-M)

P/001653

(1557-M)

P/001655

(1559-M)

P/001657

(1561-M)

P/001949

(1852-M)

P/001978

(1881-M)

P/002042

(1945-M)

P/002043

(1946-M)

P/002044

(1947-M)

P/002045

(1948-M)

P/002046

(1949-M)

P/002070

(1973-M)

P/002071

(1974-M)

P/002322

(2218-M)

P/002353

(2249-M)

P/002383

(2279-M)

P/002428

(2324-M)

P/002593

(2489-M)

P/002643

(2539-M)

P/002647

(2543-M)

P/002688

(2584-M)

P/002691

(2587-M)

P/002800

(2696-M)

P/002891

(2787-M)

P/002899

(2795-M)

P/002900

(2796-M)

P/002902

(2798-M)

P/002923

(2819-M)

P/002924

(2820-M)

P/002925

(2821-M)

P/002932

(2828-M)

P/002933

(2829-M)

P/002934

(2830-M)

P/002978

(2873-M)

P/003029

(2924-M)

P/003032

(2927-M)

P/003035

(2930-M)

P/003036

(2931-M)

P/003037

(2932-M)

P/003070

(2965-M)

P/003072

(2967-M)

P/003083

(2978-M)

P/003091

(2986-M)

P/003092

(2987-M)

P/003093

(2988-M)

P/003094

(2989-M)

P/003095

(2990-M)

P/003096

(2991-M)

P/003097

(2992-M)

P/003098

(2993-M)

P/003166

(3045-M)

P/003255

(3134-M)

P/003260

(3139-M)

P/003263

(3142-M)

P/003265

(3144-M)

P/003266

(3145-M)

P/003268

(3147-M)

P/003272

(3151-M)

P/003280

(3159-M)

P/003281

(3160-M)

P/003282

(3161-M)

P/003283

(3162-M)

P/003435

(3306-M)

P/003543

(3414-M)

P/003544

(3415-M)

P/003545

(3416-M)

P/003546

(3417-M)

P/004093

(3963-M)

P/004094

(3964-M)

P/004324

(4193-M)

P/004325

(4194-M)

P/004326

(4195-M)

P/004327

(4196-M)

P/004329

(4198-M)

P/004330

(4199-M)

P/004331

(4200-M)

P/004366

(4235-M)

P/004534

(8937-M)

P/004843

(4704-M)

P/004844

(4705-M)

P/004845

(4706-M)

P/004846

(4707-M)

P/004847

(4708-M)

P/004885

(4747-M)

P/005107

(4969-M)

P/005576

(5434-M)

P/005648

(5506-M)

P/005655

(5513-M)

P/005656

(5514-M)

P/005657

(5515-M)
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編號

N.º

P/005658

(5516-M)

P/005659

(5517-M)

P/006192

(6017-M)

P/006193

(6018-M)

P/006194

(6019-M)

P/006196

(6021-M)

P/006197

(6022-M)

P/006287

(6112-M)

P/006288

(6113-M)

P/006289

(6114-M)

P/006526

(6312-M)

P/006819

(6607-M)

P/006982

(6770-M)

P/006985

(6773-M)

P/006998

(6786-M)

P/007001

(6789-M)

P/007003

(6791-M)

P/007005

(6793-M)

P/007006

(6794-M)

P/007007

(6795-M)

P/007038

(6826-M)

P/007044

(6832-M)

P/007124

(6894-M)

P/007127

(6897-M)

P/007150

(6920-M)

P/007156

(6926-M)

P/007166

(6936-M)

P/007182

(6952-M)

P/007183

(6953-M)

P/007189

(6959-M)

P/007190

(6960-M)

P/007192

(6962-M)

P/007193

(6963-M)

P/007194

(6964-M)

P/007244

(7014-M)

P/007245

(7015-M)

P/007246

(7016-M)

P/007269

(7039-M)

P/007270

(7040-M)

P/007283

(7053-M)

P/007307

(7077-M)

P/007308

(7078-M)

P/007309

(7079-M)

P/007314

(7084-M)

P/007344

(7114-M)

P/007415

(7185-M)

P/007416

(7186-M)

P/008105

(7815-M)

P/010632

(10517-M)

P/013347

(13249-M)

P/013348

(13250-M)

P/014006

(13935-M)

P/014036

(13968-M)

P/014037

(13969-M)

P/014947

(14833-M)

N/003018

N/003020 N/003021 N/003022 N/003023 N/003055 N/003303 N/014896

N/015033 N/015165 N/015166 N/015387 N/015388 N/015540 N/015541

N/016229 N/016230 N/016231 N/016504 N/054029 N/056789 N/056790

N/057525 N/057526 N/057528 N/058413 N/058414 N/058415 N/058416

N/058417 N/058418 N/058419 N/058669 N/058670 N/058671 N/058711

N/058712 N/058778 N/058779 N/058780 N/058871 N/058872 N/058873

N/058874 N/058875 N/058876 N/058877 N/058878 N/058879 N/058880

N/058881 N/058882 N/058883 N/058884 N/058885 N/058886 N/058887

N/058888 N/058889 N/058890 N/058891 N/058892 N/058893 N/058894

N/058895 N/058896 N/058897 N/058898 N/058899 N/058900 N/058901

N/058902 N/058903 N/058904 N/058905 N/058906 N/058907 N/058908

N/058909 N/058910 N/058911 N/058912 N/058913 N/058914 N/058915

N/058916 N/058917 N/058918 N/058919 N/058920 N/058921 N/058922

N/058923 N/058924 N/058925 N/058926 N/058927 N/058928 N/058929

N/058930 N/058931 N/058932 N/058933 N/058934 N/058935 N/058936

N/058937 N/058938 N/058939 N/058940 N/058941 N/058942 N/058943

N/058944 N/058945 N/058946 N/058947 N/058948 N/058949 N/058950

N/058951 N/058952 N/058953 N/058954 N/058955 N/058956 N/058957

N/058958 N/058959 N/058960 N/058961 N/058962 N/058963 N/058964

N/058965 N/058966 N/058967 N/058968 N/058969 N/058970 N/058971

N/058972 N/058973 N/058974 N/058975 N/058976 N/058977 N/058978

N/058979 N/058980 N/058981 N/058982 N/058983 N/058985 N/058986

N/058987 N/058988 N/058989 N/058990 N/058991 N/058992 N/058993

N/058994 N/058995 N/058996 N/058997 N/058998 N/058999 N/059000

N/059001 N/059002 N/059003 N/059004 N/059005 N/059006 N/059007

N/059008 N/059009 N/059010 N/059011 N/059012 N/059149 N/059150

N/060025 N/060026 N/060027 N/060115 N/060974
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附註

Averbamento

編號

N.°

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/003242

(3121-M)

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

S A F I L O  S O C I E T A 

A Z I O N A R I A 

FA B B R I CA I TA L I A NA 

L A V O R A Z I O N E 

OCCHIALI S.p.A.

VII Strada 15 – 35129 Padova – Italy

P/003350

(3221-M)

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

Iroko Pharmaceuticals, LLC One Kew Place, 150 Rouse Boulevard, 

Philadelphia, PA 19112, U.S.A.

P/003512

(3383-M)

2019/02/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

L'AMY, Societe Anonyme L'AMY, SAS

P/003512

(3383-M)

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

L'AMY, SAS 216 Rue de la République, Morez, 39400 

Hauts-de-Bienne, France 

P/003855

(3726-M)

P/003856

(3727-M)

2019/02/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Panzani PANZANI S.A.S.

P/004727

(4588-M)

P/004728

(4589-M)

P/004729

(4590-M)

P/004730

(4591-M)

P/004731

(4592-M)

P/006035

(5894-M)

P/006036

(5895-M)

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

CELINE, Société Anonyme 16 rue Vivienne 75002 Paris, France 

P/004774

(4635-M)

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

AMERICAN-CIGARETTE 

COMPANY (OVERSEAS) 

LIMITED

Route de France 17, 2926 Boncourt, 

Switzerland

P/004814

(4675-M)

P/004818

(4679-M)

P/004820

(4681-M)

P/004821

(4682-M)

P/004822

(4683-M)

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

R O T H M A N S O F PA L L 

MALL LIMITED

Route de France 17, 2926 Boncourt, 

Switzerland

P/005830

(5689-M)

P/005831

(5690-M)

P/005832

(5691-M)

P/005833

(5692-M)

P/005834

(5693-M)

P/005842

(5701-M)

P/005843

(5702-M)

P/005844

(5703-M)

P/005845

(5704-M)

P/005846

(5705-M)

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

M I T S U B I S H I K A KO K I 

KABUSHIKI KAISHA e 

Mitsubishi Jukogyo Kabushiki 

K a i s h a (a l s o t r a d i n g a s 

Mitsubishi Heavy Industries, 

Ltd.)

2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 100-8332, Japan
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編號

N.°

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/005839

(5698-M)

P/005840

(5699-M)

P/005841

(5700-M)

P/005851

(5710-M)

P/005852

(5711-M)

P/005853

(5712-M)

P/005835

(5694-M)

P/005836

(5695-M)

P/005837

(5696-M)

P/005838

(5697-M)

P/005847

(5706-M)

P/005848

(5707-M)

P/005849

(5708-M)

P/005850

(5709-M)

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

Mitsubishi Jukogyo Kabushiki 

K a i s h a (a l s o t r a d i n g a s 

Mitsubishi Heavy Industries, 

Ltd.)

2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 100-8332, Japan

P/006126

(5985-M)

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

M E T R O - G O L D W Y N -

MAYER LION CORP.

245 N. B e v e r l y D r., B e v e r l y H i l l s, 

California 90210-5317, U.S.A.

P/008552

(8262-M)

N/014957

2019/02/20 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Kirin Kyowa Foods Company, 

Limited

MC Food Specialties Inc.

P/008552

(8262-M)

N/014957

2019/02/20 更改地址

Modificação de 

sede

MC Food Specialties Inc. 1-2-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

P/008564

(8274-M)

P/014142

(14079-M)

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

SAFILO S.p.A. VII Strada 15 – 35129 Padova – Italy

P/011118

(10973-M)

2019/02/20 轉讓

Transmissão

PIERRE CARDIN 國際長城有限公司，地址為香港上環永樂

街116-118號昌生商業大厦3樓A室

Metro Great Wall Limited, com sede em 

Unit A, 3/F Cheong Sun Tower, 116-

-118 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong 

Kong

P/013384

(13286-M)

P/013621

(13542-M)

P/013622

(13543-M)

P/013623

(13544-M)

2019/02/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Earth Chemical Co., Ltd. Earth Corporation

P/013517

(13434-M)

P/013518

(13435-M)

2019/02/22 更改地址

Modificação de 

sede

RU BY R I N G L I M I T E D, 

uma sociedade organizada 

segundo as le i s das I lhas 

Virgens Britânicas

Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen 

Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake 

Highway, Road Town, Tortola, VG1110 

British Virgin Islands

P/013965

(13894-M)

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

LiFung Trinity Management 

(Singapore) Pte. Ltd.

1 Kallang Junction, #05-01, Singapore 

339263
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編號

N.°

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/002012 2019/02/18 轉讓

Transmissão

Johnson & Johnson STADA  Arzneimittel AG, com sede em 

Stadastraße 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, 

Germany

N/003050 2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

R A M I R E Z  &  C A . 

(FILHOS), S.A.

Rua do Passadouro, nº 135, 4455-180, 

Lavra, Portugal

N/014826 2019/02/22 更改地址

Modificação de 

sede

農圃餐飲有限公司 Flat B, 6/F., Block 2, Golden Dragon 

Industrial Centre, 162-170 Tai Lin Pai 

Road, Kwai Chung, Hong Kong

N/015367 2019/02/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

L'OCCITANE S.A. Laboratoires M&L

N/019569

N/019570

2019/02/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

K a b u s h i k i K a i s h a S o n y 

Computer Entertainment 

( S o n y  C o m p u t e r 

Entertainment Inc.)

Sony Interactive Entertainment Inc.

N/019569

N/019570

2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

S o n y  I n t e r a c t i v e 

Entertainment Inc.

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

N/020146

N/020147

N/020148

N/020149

N/020154

N/020155

N/023680

N/064181

N/064182

N/091922

N/091923

2019/02/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

B r i s t o l - M y e r s  S q u i b b 

Holdings Ireland

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Unlimited Company

N/045809 2019/02/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

N o v a r t i s  Va c c i n e s  a n d 

Diagnostics GmbH

GSK Vaccines GmbH

N/057726

N/057748

2019/02/18 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Forest Laboratories, Inc. Tango Merger Sub 2 LLC, com sede 

em Morris Corporate Center III, 400 

Interpace Parkway, Parsippany, New 

Jersey 07054, U.S.A.

N/057726

N/057748

2019/02/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Tango Merger Sub 2 LLC Forest Laboratories, LLC

N/057873

N/057875

N/057880

N/057881

N/057882

N/057883

N/057884

N/103367

N/103368

N/103798

N/107414

N/107415

N/107416

N/137404

N/137405

N/137406

N/137407

N/137408

N/137409

N/137410

N/137411

N/137412

N/137413

N/137414

N/137415

N/137416

2019/02/20 知識產權權利出

質之給付

Fo r a m d a d o s 

e m  p e n h o r 

os d i re i tos de 

P r o p r i e d a d e 

Intelectual

S o c i e d a d e D e Jo g o s D e 

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) 

L imi ted, com sede em Avenida da 

A m i z a d e, n.º 555, E d i f í c i o M a c a u 

Landmark, Torre do ICBC, 18.º andar, 

Macau
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編號

N.°

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/107417

N/107418

N/107419

N/107420

N/107421

N/107422

N/107424

N/107425

N/107426

N/107427

N/107428

N/107429

N/107430

N/107431

N/107432

N/107433

N/123079

N/123080

N/123081

N/123082

N/123083

N/123084

N/123085

N/123086

N/123087

N/123089

N/123090

N/123091

N/123598

N/123599

N/123600

N/124668

N/127168

N/127169

N/127170

N/127173

N/127177

N/127179

N/127180

N/127181

N/127182

N/127183

N/127184

N/127185

N/127186

N/127187

N/127188

N/127189

N/127192

N/137417

N/137418

N/137419

N/137420

N/137421

N/137423

N/137424

N/137425

N/137426

N/137427

N/137428

N/137429

N/137430

N/137431

N/137432

N/137433

N/137434

N/137435

N/137436

N/137437

N/137438

N/137439

N/137440

N/137441

N/137442

N/137443

N/137444

N/137445

N/137446

N/137447

N/137448

N/137449

N/137450

N/137451

N/137452

N/137453

N/137455

N/137456

N/137457

N/137458

N/137459

N/137460

N/137461

N/137462

N/137463

N/137513

N/137514

N/138026

N/138027
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編號

N.°

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/127193

N/127194

N/127195

N/127196

N/127197

N/127198

N/127199

N/127200

N/127201

N/127204

N/127205

N/127206

N/127207

N/127208

N/127209

N/127210

N/128894

N/131591

N/131592

N/131593

N/131594

N/137397

N/137398

N/137399

N/137400

N/137401

N/137402

N/137403

N/138790

N/138791

N/140413

N/140414

N/140415

N/140416

N/140417

N/140418

N/140419

N/140420

N/140421

N/140422

N/140423

N/140424

N/140425

N/140426

N/140427

N/140428

N/140429

N/140430

N/140431

N/140432

N/140433

N/140434

N/140435

N/140436

N/140917

N/140918

N/063872

N/063873

N/063874

N/063875

2019/02/18 轉讓

Transmissão

成城貿易（東京）有限公司

SEIJO TRADING CO LTD.

ICE FIRE LIMITED, com sede em RM 

E-H, 13/F, Gemstar Tower, 23 Man Lok 

Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

N/077954

N/077955

N/077956

N/077957

N/077958

N/077959

N/077960

N/077961

N/077962

N/077963

N/077964

N/077965

N/078705

N/078706

N/078707

N/078708

N/078709

N/078710

2019/02/18 轉讓

Transmissão

Blue Cross Travel Services 

B.V.

Aspire Lifestyles Asia Pacific Pte. Ltd., 

com sede em 331 North Bridge Road, 

#17-00, Odeon Towers, Singapore 188720

N/080875 2019/02/20 更改認別資料

Modificação de 

identidade

廣東歐珀移動通信有限公司

G U A N G D O N G 

O P P O  M O B I L E 

TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD.

OPPO 廣東移動通信有限公司

G UA N G D O N G O P P O M O B I L E 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 

LTD.

N/111224 2019/02/22 更改地址

Modificação de 

sede

廣東健生堂保健品有限公司 中國廣東省佛山市順德區容桂華口居委會

高新區新發路5號首層之五
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編號

N.°

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/115600

N/115601

N/115602

N/115603

N/115604

N/115605

N/115606

N/115607

N/115608

N/115609

N/115610

N/115611

N/115612

N/115613

N/115614

N/115615

N/115616

N/115617

2019/02/20 知識產權權利出

質之給付

Fo r a m d a d o s 

e m  p e n h o r 

os d i re i tos de 

P r o p r i e d a d e 

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) 

L imi ted, com sede em Avenida da 

A m i z a d e, n.º 555, E d i f í c i o M a c a u 

Landmark, Torre do ICBC, 18.º andar, 

Macau

N/129561

N/133593

N/133594

N/133595

N/133596

N/133597

N/133598

N/133599

N/133600

N/133601

N/133602

N/133603

N/133604

N/133605

N/133606

N/133607

N/133608

N/133609

N/133610

N/133611

N/133612

N/133613

N/133614

N/133615

N/133616

N/133617

N/133618

2019/02/18 轉讓

Transmissão

Dr. Michael Gordon Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, 

com sede em Porscheplatz 1, 70435 

Stuttgart, Germany

N/129844

N/129845

2019/02/18 轉讓

Transmissão

ICREO CO., LTD. EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA,  

(also trading as Ezaki Glico Co., Ltd.), 

com sede em 6-5, Utaj ima 4-chome, 

Nishiyodogawa-ku, Osaka, Japan

N/134501 2019/02/18 更改地址

Modificação de 

sede

Tumi, Inc. 499 Thornall Street, 10th Floor, Edison, 

New Jersey 08837, United States of 

America

N/135677

N/145940

N/145943

N/145944

N/145947

N/145948

N/145949

N/145950

2019/02/22 轉讓

Transmissão

安娜柯蘭護膚品（橫琴）有限

公司

北京安娜之家品牌管理有限公司，地址為

中國北京市朝陽區酒仙橋路13號科研樓

十五層1830號

N/140308

N/140309

N/140310

N/140311

N/140312

N/140313

N/140314

N/140315

N/140316

N/140317

N/140318

N/140319

N/140320

N/140321

N/140322

N/140323

N/140324

N/140325

N/140326

N/140327

N/140328

N/140331

N/140332

N/144804

2019/02/22 轉讓

Transmissão

泰商非常MWL有限公司

VERY MWL Co., Ltd.

美滋白集團有限公司，地址為香港新界葵

涌興芳路223號新都會廣場2座40樓4011室

VERY MWL GROUP LIMITED, com 

sede em Unit 4011 on Level 40 of Tower 

2 Metroplaza, No. 223 Hing Fong Road, 

Kwai Chung, NT, Hong Kong
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編號

N.°

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/140329

N/140330

N/140333

N/140334

2019/02/22 轉讓

Transmissão

泰商非常MWL有限公司

VERY MWL Co., Ltd.

北京安娜之家品牌管理有限公司，地址為

中國北京市朝陽區酒仙橋路13號科研樓

十五層1830號

N/144909 2019/02/22 更改地址

Modificação de 

sede

澳門隨電科技有限公司 澳門馬濟時總督大馬路29號雙鑽3樓B

司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人/權利人

Requerente / Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo nº  

確定判決日期

Data de trânsito

 em julgado

1N/112292 連佳有限公司

LSLH Diamond Limited

初級法院

TJB

CV3-18-0002-CRJ 2018/12/28

1N/121429 KOREA GINSENG CORP. 初級法院

TJB

CV2-18-0075-CRJ 2019/01/28

2N/121417 KOREA GINSENG CORP. 初級法院

TJB

CV1-18-0075-CRJ 2019/01/14

3N/123369 Bentley Motors Limited 初級法院

TJB

CV2-18-0037-CRJ 2019/01/21

4N/116460 國城醫藥有限公司 中級法院

TSI

Ac. de 2019/01/17

Proc. n.º 960/2018

2019/02/11

5N/113677 Christoph Geskes 中級法院

TSI

Ac. de 2019/01/10

Proc. n.º 945/2018

2019/01/28

1 初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
2  初級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
3  初級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示及批給以下產品：“Aparelhos de locomoção por terra, (excluindo bicicletas) por 

ar ou por água; (…); escovas e palhetas; acessórios, peças e guarnições para todos os produtos acima mencionado sendo para ou 

relacionados com veículos, excluindo bicicletas.”.
4 中級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示。
5 中級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
1 O TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
2 O TJB revogou o despacho da DSE de recusa da marca.
3 O TJB revogou o despacho da DSE de recusa da marca e concede para os seguintes produtos : “Aparelhos de locomoção por 

terra, (excluindo bicicletas) por ar ou por água; (…); escovas e palhetas; acessórios, peças e guarnições para todos os produtos 

acima mencionado sendo para ou relacionados com veículos, excluindo bicicletas.”.
4 O Acordão do TSI, manteve o despacho da DSE de concessão da marca 
5 O Acordão do TSI, manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
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放棄

Renúncia

編號 

N.º

批示日期 

Data de 

despacho

權利人/申請人 

Titular/Requerente

類別 

Classe

N/083164 2019/02/26 Diageo Brands B.V. 33

N/085115 2019/02/18 Swissgear Sàrl 07

N/085116 2019/02/18 Swissgear Sàrl 09

N/085117 2019/02/18 Swissgear Sàrl 14

N/085118 2019/02/18 Swissgear Sàrl 18

N/085119 2019/02/18 Swissgear Sàrl 21

N/085120 2019/02/18 Swissgear Sàrl 25

N/085676 2019/02/18 Swissgear Sàrl 09

N/085677 2019/02/18 Swissgear Sàrl 14

N/085678 2019/02/18 Swissgear Sàrl 18

N/089592 2019/02/18 Swissgear Sàrl 03

N/089593 2019/02/18 Swissgear Sàrl 07

N/089594 2019/02/18 Swissgear Sàrl 08

N/089595 2019/02/18 Swissgear Sàrl 10

N/089596 2019/02/18 Swissgear Sàrl 16

N/089597 2019/02/18 Swissgear Sàrl 21

N/089598 2019/02/18 Swissgear Sàrl 22

N/089599 2019/02/18 Swissgear Sàrl 24

N/089600 2019/02/18 Swissgear Sàrl 35

N/089601 2019/02/18 Swissgear Sàrl 11

N/089602 2019/02/18 Swissgear Sàrl 12

N/089603 2019/02/18 Swissgear Sàrl 28

N/126666 2019/02/19 孫倩敏

SUN SIN MAN

32

N/136030 2019/02/21 南光(集團)有限公司

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

36

N/136031 2019/02/21 南光(集團)有限公司

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

36

N/136032 2019/02/21 南光(集團)有限公司

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

36

N/136033 2019/02/21 南光(集團)有限公司

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

36

N/146462 2019/02/26 湯金嬋 29

N/146463 2019/02/26 湯金嬋 43
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聲明異議

Reclamação

編號 

N.º

提交日期 

Data de 

entrada

申請人 

Requerente

聲明異議人 

Oponente

N/145056 2019/02/19 廣州人人管理諮詢有限公司

Guangzhou Renren Management Consulting 

Co., Ltd.   

廣州諾米品牌管理有限公司 

N/145302 2019/02/18 卓遠企業服務有限公司

Accolade Corporate Services Limited

Associação dos Advogados de Macau

答辯

Contestação

編號 

N.º

提交日期 

Data de 

entrada

申請人 

Requerente

聲明異議人 

Oponente

N/142881 2019/02/15 北京拍腦殼科技有限公司 Associação dos Advogados de Macau

N/142993 2019/02/19 OTB S.P.A. Associação dos Advogados de Macau

N/143240 2019/02/20 M O T I O N  P I C T U R E  L I C E N S I N G 

COMPANY (HONG KONG) LIMITED

Associação dos Advogados de Macau

N/143241 2019/02/20 M O T I O N  P I C T U R E  L I C E N S I N G 

COMPANY (HONG KONG) LIMITED

Associação dos Advogados de Macau

N/143242 2019/02/20 M O T I O N  P I C T U R E  L I C E N S I N G 

COMPANY (HONG KONG) LIMITED

Associação dos Advogados de Macau

N/143334 2019/02/25 客如雲科技（北京）股份有限公司 歐陽敏仙

AO IEONG MAN SIN

N/143827 2019/02/14 宏俊有限公司 The Clorox Company

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公

佈下列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申

請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 
publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e in-
sígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir 
da data da publicação deste aviso, começa a contar o prazo de 
dois meses para a apresentação de reclamação.

編號 N.º : E/000285

申請日 Data de pedido : 2018/12/28

申請人 Requerente : 新武二餐飲管理有限公司

地址 Endereço : 澳門新口岸馬濟時總督大馬路422號星海豪庭1

樓AI-AJ舖

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo 

as leis de Macau

行業 Actividade : 提供餐飲服務。

名稱或標誌 Nome ou Insígnia : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 黑色、紅色、黃色、如圖所示。
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發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門

特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及

第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延

伸申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七

條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法

院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de 

Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Inte-

lectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na 

Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a 

seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) 

de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso 

para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta pu-

blicação.

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º : J/003123

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/06/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 3M創新有限公司

 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY

 地址 Endereço : 3M Center, Post Office Box 33427, 

Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 保羅．D．懷特曼

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510694994.6，申請

日Data de pedido 2011/08/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105294684B，2018/04/06

[51] 分類 C l a s s i f i c aç ão : C07D471/04, A61K31/4745, 

A61K9/127, A61K39/39, A61K39/12, A61K39/00, 

A61P31/12, A61P37/04, A61P31/16, A61P35/00

[54] 標題 Título : 脂質化免疫反應調節劑化合物的組合物、

製劑及方法。

 Composições, formulações e métodos do composto 

modificador da resposta imunológica lipidada.

[57] 摘要  R e s u m o : 本發明涉及脂質化免疫反應調節劑

化合物的組合物、製劑及方法，具體地，涉及化合物

N-（4-｛〔4-氨基-2-丁基-1H-咪唑并〔4,5-c〕喹啉-1-基〕

氧基｝丁基）硬脂酰胺，所述化合物N-（4-｛〔4-氨基-2-丁

基-1H-咪唑并〔4,5-c〕喹啉-1-基〕氧基｝丁基）硬脂酰胺

為用於增强免疫反應的有效的藥物化合物且可被用作，

例如，疫苗輔劑及癌症治療。

[30] 優先權 Prioridade : 2010/08/17，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/374,512

[21] 編號 N.º : J/003328

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/03

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 百時美施貴寶公司

 Bristol-Myers Squibb Company

 地址 Endereço : Patent Department, Route 206 & Pro-

vince Line Road, Princeton, NJ 08543, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : D．J．諾里斯, G．V．德盧卡, A．V．加

瓦伊, C．A．奎內勒, P．吉爾, D．奧馬利, W．瓦卡羅, F．

Y．李, M．V．德貝內代托, A．P．德格南, 方海權, M．D．

希爾, 黃紅, W．D．施米茨, 小約翰．E．斯塔雷特, 韓文景, 

J．S．托卡爾斯基, S．K．曼達勒

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480076189.0，申請

日Data de pedido 2014/12/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106029663B，2018/06/01

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/437, 

A61P35/00

[54] 標題 Título : 作為抗癌劑的新穎三環化合物。

 Compostos tricíclicos que servem como agentes anti-

cancerígenos.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及三環化合物、包含本發明化合

物的藥用組合物，及使用所述組合物治療各種病症的方

法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/12/24，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/920,500

[21] 編號 N.º : J/003342

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/10

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 三菱電機株式會社

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

 地址 Endereço : 7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-

-Ku, Tokyo 100-8310, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
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[73] 權利人 Titular : 三菱電機家用機器株式會社

 MITSUBISHI ELECTRIC HOME APLLIANCE 

CO., LTD.

 地址 Endereço : 1728-1, Omaeda, Fukaya-Shi, Saitama 

369-1295, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 前田剛志, 小前草太, 星崎潤一郎, 小林

朋生, 岩原明弘, 飯冢政義, 福島忠史, 柳澤健兒, 近藤大

介

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510158976.6，申請

日Data de pedido 2011/02/03，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104720690B，2018/07/24

[51] 分類 Classificação : A47L9/16

[54] 標題 Título : 旋風分離裝置以及電動吸塵器。

 Dispositivo de separação de tipo ciclone e aspirador 

eléctrico.

[57] 摘要 Resumo : 提供一種能够將垃圾高效地分離且能够

將分離的垃圾以不再飛散的方式可靠地捕集在集塵室

中的旋風分離裝置以及電動吸塵器。為此，從一次流入口

（11）流入的含塵空氣在一次旋轉室（12）內旋轉，從而，

從含塵空氣分離出被去除了灰塵的空氣，使排出該空氣

的一次排出管（16）在從一次旋轉室（12）和一次流入口

（11）接觸的位置到沿著含塵空氣的旋轉方向前進90度

的位置之間彎曲成大致直角。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2010/02/04，日本 Japão，編號

N.º 2010-023048

[21] 編號 N.º : J/003354

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/18

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 北京嘀嘀無限科技發展有限公司

 BEIJING DIDI INFINITY TECHNOLOGY AND 

DEVELOPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路8號院34

號樓100193

 Building 34, No.8 Dongbeiwang West Road, Haidian 

District, Beijing 100193, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 胡濤, 崔瑋, 尹君

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510078862.0，申請

日Data de pedido 2015/02/13，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104616065B，2018/07/13

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6Q10/0 2 , G 0 6Q10/0 4, 

G06Q50/30

[54] 標題 Título : 用於處理訂單的方法及設備。

 Método e equipamento para o processamento de enco-

mendas.

[57] 摘要 Resumo : 本公開的實施例公開了一種用於處理訂

單的方法和設備。該方法包括：預測用戶針對訂單而執

行搶單操作的概率；確定該用戶針對該訂單而實際執行

搶單操作的概率；以及基於所預測的概率與所確定的概

率，確定該預測的準確度。本公開的實施例基於所預測的

概率與所確定的概率來確定該預測的準確度，能够提高

該預測的準確度，從而將訂單更加快速地、精准地發送給

適當的用戶。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003396

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/09/26

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 卡斯帕爾帕皮爾有限公司

 KASPAR PAPIR PTE LTD

 地址 Endereço : 32 Bukit Pasoh Road 089846 Singapo-

re, Singapore

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

[72] 發明人 Inventor : 茲沃尼米爾．馬丁諾維奇

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201380073188.6，申請

日Data de pedido 2013/12/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105026170B，2018/07/10

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  B41M 5/0 25,  B41M 5/035, 

B41M5/50, D06P5/00, D06P5/28

[54] 標題 Título : 改進的轉印介質。

 Meio de transferência melhorado.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及用於製備轉印介質的方法，涉

及由該方法製備的轉印介質和涉及轉印方法。

[30] 優先權 Prioridade : 2012/12/17，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 12197563.5

[21] 編號 N.º : J/003426

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/25

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 荷蘭皇家科學院

 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE 

VAN WETENSCHAPPEN (KNAW)

 地址 Endereço : c/o Hubrecht Institute, Uppsalalaan 8, 

NL-3584 CT Utrecht, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
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[72] 發明人 Inventor : 約翰尼斯．卡洛魯斯．克萊威爾斯, 佐

藤．俊朗, 梅里特克賽爾．胡克奧爾特加, 沃特．理查德．

卡特豪斯

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201280039061.8，申請

日Data de pedido 2012/06/11，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104024401B，2018/07/27

[51] 分類 Classificação : C12N5/00

[54] 標題 Título : 用於幹細胞的培養基。

 Meios de cultura para células-tronco.

[57] 摘要 Resumo : 用於擴增和分化幹細胞群以及用於獲得

類器官的培養基和方法。通過本發明的方法而獲得的擴

增細胞群和類器官及其在藥物篩選、毒性測試和再生醫

療中的用途。

[30] 優先權 Prioridade : 2011/06/10，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/520,569

 2011/06/30，英國 Reino Unido，編號N.º 1111244.8

 2011/06/30，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/571,663

 2011/07/29，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/513,461

 2011/07/29，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 13/194,866

 2012/02/02，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/594,295

[21] 編號 N.º : J/003435

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/10/30

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 賽弗盧爾生命科學公司

 SCIFLUOR LIFE SCIENCES, INC.

 地址 Endereço : 300 Technology Square, Level 2, 

Cambridge, Massachusetts 02139, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : B.C.阿斯庫, R.W.海德布雷希特, T.富

魯亞, M.E.杜根, D.S.愛德華茲

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480020172.3，申請

日Data de pedido 2014/02/07，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105246889B，2018/07/31

[51] 分類 C l a s s i f i c aç ão : C07D471/04, A61K31/4375, 

A61P3/10

[54] 標題 Título : 氟化整聯蛋白拮抗劑。

 Antagonistas de “fluorinated integrin”.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及式I的氟化化合物和合成這些

化合物的方法。本發明也涉及含有本發明的氟化化合物

的藥物組合物，以及通過將這些化合物和藥物組合物給

予有需要的受試者來治療黃斑變性、糖尿病性視網膜病

（DR）、黃斑水腫、糖尿病性黃斑水腫（DM E）和視網

膜靜脉閉塞（RVO）後的黃斑水腫的方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/02/07，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/762087

 2013/11/06，美國 Estados Unidos da América，編號N.º 

61/900706

[21] 編號 N.º : J/003452

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 因賽特公司

 INCYTE CORPORATION

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : Y-L．李, W．姚, A．P．庫姆斯, E．W．

岳, S．梅, W．朱, J．格列, 小托馬斯．P．瑪杜斯奎伊, R．

B．斯帕克斯, B．道蒂, C．何

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480021187.1，申請

日Data de pedido 2014/02/28，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105120871B，2018/08/10

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ão : A61K31/519, A61K31/5377, 

A61P35/00

[54] 標題 Título : 吡唑并嘧啶衍生物治療PI3Kδ相關病症的

用途。

 Utilização de derivados de“pyrazolopyrimidine” 

para o tratamento de perturbações relacionadas com 

PI3Kδ.

[57] 摘要 Resumo :

 附圖 Figura :

	

  本申請提供使用式I化合物：

 或其藥學上可接受的鹽治療PBKδ相關病症的方法。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/03/01，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/771,480

[21] 編號 N.º : J/003469

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 阿庫門特知識產權有限公司

 ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC
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 地址 Endereço : 6125 Eighteen Mile Road Sterling 

Heights, MI 48314 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 格羅爾德．羅斯 Gerold ROSS

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480055670.1，申請

日Data de pedido 2014/10/06，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105637238B，2018/10/02

[51] 分類 Classificação : F16B23/00

[54] 標題 Título : 沖頭、相關的槽座及使用沖頭形成槽座的

方法。

 Pinos de perfuração, soquetes associados e métodos de 

formação de soquetes usando os pinos de perfuração.

[57] 摘要 Resumo : 沖頭，其具有進一步延伸的凸瓣，並且其

被設計成用沖出具有更深的凹槽而不具有朝向緊固件的

中心軸綫進一步延伸的凸瓣的槽座。使用這種沖頭形成

緊固件中的槽座提供了如下結果：最終得到的槽座具有

比不這樣做時更深的凹槽，而不必提供朝向槽座的中心

軸綫進一步延伸的相應凸瓣。所述凹槽中的這種額外深

度有助於為塗層提供額外的空間來沉積。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/10/10，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/889,367

[21] 編號 N.º : J/003470

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 鷹客股份有限公司

 FALKE KGAA

 地址 Endereço : Oststrasse 5, 57392 Schmallenberg, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

[72] 發明人 Inventor : 安哥拉．朗格爾 Angela LANGER, 克

勞迪烏斯．布林克曼 Claudius BRINKMANN, 格奧爾

格．維爾納 Georg WUELLNER

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201380047524.X，申請

日Data de pedido 2013/09/12，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104619205B，2018/09/28

[51] 分類 Classificação : A41D13/00

[54] 標題 Título : 上身衣物。

 Roupas da parte superior do corpo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種上身衣物（100），尤其是

襯衣、緊身衣、內衣或袖套，該上身衣物適合於降低上身

衣物（100）的穿著者尤其是在體育活動過程中的受傷風

險，並且實現了對穿著者的運動系統的可能的功能失衡

的平衡，根據本發明規定，該上身衣物（100）包括至少一

個收縮區域（142）和至少一個引起刺激的結構（156），

在該收縮區域中上身衣物（100）在穿著狀態下將收縮作

用施加到上身衣物（100）的穿著者身體上，該引起刺激

的結構在穿著狀態下布置在上身衣物（100）的面向上身

衣物（100）的穿著者身體的內側上。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2012/09/12，德國 Alemanha，編號

N.º 102012216180.5

[21] 編號 N.º : J/003471

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 廣州市無級製動科技有限責任公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州高新技術產業開發區科

學大道231號、233號裙樓B1B2棟一層至四層知商谷國際

知識產權眾創空間辦公卡位C-02號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 吳志强

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510877262.0，申請

日Data de pedido 2014/05/07，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105387169B，2018/08/24

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  F16H47/0 8 , F16H 57/0 23, 

F16H57/08

[54] 標題 Título : 一種具有溢流閥外置式液力變矩器的無級

變速器。

 Um tipo de transformador de velocidade de transmis-

são continuamente variável com conversor de torque 

hidráulico externo da válvula de extravasamento do 

tipo composto.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供了一種具有溢流閥外置式液

力變矩器的無級變速器，其技術方案要點是，輸入大齒

圈（23）以及輸入齒輪副（6）與輸入軸（1）聯接，輸出小

齒圈（22）與匯流齒輪副（8）聯接，匯流齒輪副（8）與

匯流輸入小齒輪（32）聯接，輸入齒輪副（6）與聯接大

齒圈（26）以及聯接軸（7）聯接，聯接軸（7）與匯流齒輪

（28）聯接，聯接小齒圈（25）與溢流閥外置式液力變矩

器（5）聯接，溢流閥外置式液力變矩器（5）與單向離合器

（4）以及匯流行星架（29）聯接，輸出大齒圈（27）與匯

流輸入行星架（33）聯接，輸出大齒輪（31）與輸出軸（9）

聯接。
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003472

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/22

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 愛爾蘭詹森科學公司

 JANSSEN SCIENCES IRELAND UC

 地址 Endereço : Eastgate Village, Eastgate, Little Is-

land, Co Cork, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa

[72] 發明人 Inventor : J.E.G.圭爾勒蒙特, D.F.A.蘭科伊斯, 

M.M.S.莫特, A.考爾, W.M.A.巴勒曼斯, E.P.A.阿諾特

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201511000870.X，申請

日Data de pedido 2012/08/10，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105461684B，2018/09/25

[51] 分類 C la s s i f i c aç ão : C07D401/04, A61K31/4375, 

A61P31/04

[54] 標題 Título : 抗菌的環戊二烯并〔C〕吡咯取代的3,4-二

氫-1H-〔1,8〕萘啶酮。

 “3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridinones”substituída 

com“cyclopenta[C]pyrrole”antibacteriana.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及抗菌的環戊二烯并〔C〕吡咯

取代的3,4-二氫-1H-〔1,8〕萘啶酮。本發明涉及抑制FabI

酶活性的新的式（I）化合物，其因此可用於治療細菌感

染。其進一步涉及包括這些化合物的藥用組合物，及製備

這些化合物的化學方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2011/08/10，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 11177119.2

[21] 編號 N.º : J/003473

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/23

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[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

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 章清杞, 鄭寶東, 李曉燕, 陳幼玉, 李美

德

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510563442.1，申請

日Data de pedido 2015/09/08，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105105019B，2018/09/18

[51] 分類 Classificação : A23L7/17, A23L11/00, A23L25/00, 

A23L33/125

[54] 標題 Título : 一種發芽五穀雜糧鍋巴及其製備方法。

 Um tipo de crosta grossa de cereais grosseiros e seu 

método de preparação.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種發芽五穀雜糧鍋巴及

其製備方法，以發芽豌豆粉、發芽豇豆粉、發芽蠶豆粉、

發芽鷹嘴豆粉、發芽巨胚黑米粉、發芽紅米粉、發芽黑糯

玉米粉、發芽小麥粉、發芽苦蕎麥粉、發芽燕麥粉、發芽

高粱粉、發芽芝麻粉、發芽葵花籽粉這13種五穀雜糧為

原料，通過科學發芽和加工手段，經粉碎、過篩、調配、

膨化、成型、油炸、包裝等工藝生產而成的適合人們食用

的具有保健功能的配方發芽五穀雜糧鍋巴。該發芽五穀

雜糧鍋巴風味獨特、富含y-氨基丁酸、蛋白質、氨基酸、

礦物質、維生素、超氧化物歧化酶、膳食纖維、胡蘿蔔

素、强心甙等多種具有特殊生理功能的活性物質，具有降

低心腦血管疾病發病率、預防消化道癌症、抗衰老等諸

多保健功能。

[21] 編號 N.º : J/003474

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/23

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[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

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 章清杞, 李曉燕, 陳幼玉, 鄭寶東, 陳志

偉

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510563439.X，申請

日Data de pedido 2015/09/08，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105104978B，2018/09/18

[51] 分類 Classificação : A23L7/10, A23L11/00, A23L25/00, 

A23L33/00

[54] 標題 Título : 一種發芽五穀雜糧粉及其製備方法。

 Um tipo de farinha de cereais germinados e seu méto-

do de preparação.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種發芽五穀雜糧粉及其

製備方法，以18種五穀雜糧為原料，通過科學發芽和加

工手段，經膨化、粉碎、過篩、調配、包裝等工藝生產而成

的適合成年人食用的具有保健功能的配方五穀雜糧粉。

該發芽五穀雜糧粉富含y-氨基丁酸、蛋白質、氨基酸、礦

物質、維生素、超氧化物歧化酶、膳食纖維、谷胱甘肽、穀

維素、植物甾醇、抗壞血酸、胡蘿蔔素、强心甙等多種具

有特殊生理功能的活性物質，具有降低心腦血管疾病發

病率、預防消化道癌症、抗衰老等諸多保健功能。

[21] 編號 N.º : J/003476

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/26
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[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 香港生產力促進局

 地址 Endereço : 中國香港九龍達之路78號生產力大樓5

樓材料及製造科技部

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72] 發明人 Inventor : 李國强, 單銘賢, 彭泓, 陳偉倫

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201410626485.5，申請

日Data de pedido 2014/11/10，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105638597B，2018/09/04

[51] 分類 Classificação : A01L1/04, A01L5/00

[54] 標題 Título : 避震且易於更換的馬蹄鐵。

 Ferradura à prova de choque e facilmente substituível.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種避震且易於更換的馬蹄

鐵及其製造方法，包括順次連接的上層部件、中層部件、

下層部件，其中上層部件採用軟性塑料製造，且上層部

件的上表面形狀與馬蹄面的形狀相配，上層部件沿著輪

廓邊緣還分散有多個上釘孔；所述中層部件和下層部件

均為U字形結構，且中層部件上分散有多個中釘孔；所述

中層部件與下層部件通過螺釘連接。本發明的上層部件

用軟性塑料製造，例如硅橡膠、聚氯乙烯(PVC)、聚氨酯

(PU)等，完全覆蓋的設計可保護整個馬掌底部。本發明

還利用耐磨材料製造與地面產生摩擦的下層部件以及提

供一個完全貼合馬蹄面的幾何接觸面，可以降低更換馬

蹄鐵的頻密度，進而降低馬蹄滿布釘孔和因打蹄釘而受

傷的機會。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003477

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/26

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 香港生產力促進局

 地址 Endereço : 中國香港九龍達之路78號生產力大樓5

樓材料及製造科技部

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72] 發明人 Inventor : 李國强, 單銘賢, 彭泓, 陳偉倫

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201410626049.8，申請

日Data de pedido 2014/11/10，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105638596B，2018/09/04

[51] 分類 Classificação : A01L1/02, G06F17/50, G06T17/00, 

B22F3/105

[54] 標題 Título : 全面貼合馬蹄面的馬蹄鐵。

 Ferradura completamente laminada com o casco de 

cavalo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種全面貼合馬蹄面的馬蹄

鐵及其製造方法，包括上下連接的上部件和下部件，其中

上部件的上表面形狀與馬蹄面的形狀相配，上部件沿著

輪廓邊緣還分散有多個上釘孔；所述下部件為U字形結

構，且具有與上部件的上釘孔相對應的多個下釘孔。所述

上部件的材料為鐵、鋁合金、鋼或鈦合金；所述下部件的

材料為鈦合金。本發明利用三維掃描技術掃描馬蹄面的

實際幾何形貌，並利用金屬三維打印技術打印馬蹄鐵的

上部件表面形貌。本發明的全面貼合馬蹄面的馬蹄鐵及

其製造方法，利用耐磨材料製造與地面產生摩擦的下部

件以及提供一個完全貼合馬蹄面的幾何接觸面，可以降

低更換馬蹄鐵的頻密度，進而降低馬蹄滿布釘孔和因打

蹄釘而受傷的機會。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003479

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 世嘉颯美創意股份有限公司

 地址 Endereço : 日本東京都

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 川端正樹, 山口直哉

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201380003261.2，申請

日Data de pedido 2013/09/11，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104619384B，2018/10/09

[51] 分類 Classificação : A63F5/04

[54] 標題 Título : 輪盤抽選裝置。

 Dispositivo de selecção de roleta.

[57] 摘要 Resumo : 提供一種難以使玩家感到膩煩的嶄新結

構的輪盤抽選裝置。為實現該目的，本發明的輪盤遊戲

用的輪盤抽選裝置（1）包括：直徑彼此不同的多個輪盤

體（51（51A、51B、51C）），具有供抽選用球（59（59A、

59B、59C））進入的多個球格槽（52），在旋轉面立起的

狀態下，以水平或傾斜的旋轉軸為中心能够旋轉地被保

持；使輪盤體（51（51A、51B、51C））旋轉的驅動源；以

使球59（59A、59B、59C）一邊進行擺運動一邊進入到

球格槽（52）中的某一個的方式進行引導的球引導部件

（55（55A、55B、55C）），多個輪盤體（51（51A、51B、

51C））在旋轉軸上沿軸向錯位而以階梯狀態配置。

 附圖 Figura : 
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[30] 優先權 P r ior idade : 2013/09/11，日本 Japão，編號

N.º PCT/JP2013/074589

[21] 編號 N.º : J/003480

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/27

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 杜比國際公司

 DOLBY INTERNATIONAL AB

 地址 Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerber-

gweg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, Holanda

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

[72] 發明人 Inventor : 約翰內斯．伯姆, 弗洛里安．凱勒

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201710149413.X，申請

日Data de pedido 2013/07/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106658343B，2018/10/19

[51] 分類 Classificação : H04S3/00

[54] 標題 Título : 用於渲染音頻聲場表示以供音頻回放的方

法和設備。

 Método e equipamento para interpretação de uma re-

presentação de campo sonoro de audiofrequência com 

o fim de reprodução de audiofrequência.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了用於渲染音頻聲場表示以

供音頻回放的方法和設備。在針對任意的空間擴音器設

置渲染音頻聲場表示的方法中，通過以下步驟獲得用於

渲染到目標擴音器的給定佈置的解碼矩陣（D）：獲得目

標揚聲器的數目（L）、它們的位置（I）、球形建模網格

的位置（I I）以及HOA階數（N），根據建模網格的位置

（II）和揚聲器的位置（I）來生成（141）混合矩陣（G），

根據球形建模網格的位置（II）和HOA階來生成（142）

模式矩陣（III），根據混合矩陣（G）和模式矩陣（III）計

算（143）第一解碼矩陣（IV），以及使用平滑和縮放係數

來平滑和縮放（144、145）第一解碼矩陣（IV）。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2012/07/16，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 12305862.0

[21] 編號 N.º : J/003481

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/28

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 玫海偉爾特股份有限公司

 MHWIRTH GMBH

 地址 Endereço : Koelner Strasse 71-73, D-41812 Erkelenz, 

Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

[72] 發明人 Inventor : R．莫爾

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580006425.6，申請

日Data de pedido 2015/01/19，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105939957B，2018/10/16

[51] 分類 Classificação : B66D5/14, B66D5/26, B66D5/28

[54] 標題 Título : 能流體地操作的故障安全型盤式制動系統

以及具有這個系統的提升裝置。

 Sistema de travagem de disco à prova de falha fluidi-

camente accionável e dispositivo de elevação com este 

sistema.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種能流體地操作的故障安

全型盤式製動系統，其包括製動缸對（2），所述製動缸

對在製動盤（1）的兩側對置地設置在一個或多個製動

鉗（30）中，其中，每個製動缸（3，4）包括一個製動活塞

（5，6），借助彈簧配置組件（7，8）在該製動活塞上施加

指向製動盤（1）的彈力，其中，在每個製動缸（3，4）上設

置有第一和第二流體接口（P1，P2），通過所述第一流和

第二流體接口能够給製動缸（3，4）輸送流體，利用該流

體能够在製動活塞（5，6）上施加反向於彈力的力，以降

低由彈力產生的製動力，製動缸對（2）的製動缸（3，4）

的第一或第二流體接口流（P1，P2）中的各一個流體接口

配屬有二位二通換向閥（20，21），並且製動缸對（2）的

製動缸（3，4）的第一或第二流體接口（P1，P2）中的相應

另外的流體接口相互流體地連接。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/01/30，德國 Alemanha，編號

N.º 102014101128.7

[21] 編號 N.º : J/003482

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/29

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 沃泰克斯藥物股份有限公司

 VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORA-

TED

 地址 Endereço : 50 Northern Avenue, 15th Floor, Boston, 

MA 02210 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : P．查理弗森, M．P．克拉克, U．K．本

達拉格, R．S．貝西埃爾, J．J．庫特, 鄧紅波, I．德魯圖, J．

P．杜飛, L．法莫, 高淮, 顧文鑫, D．H．雅各布, J．M．肯

尼迪, M．W．雷德波爾, B．雷德福德, F．馬爾泰斯, E．佩

洛拉, 王天生, M．W．瓦納馬科, U．A．格曼, S．瓊斯, 姜

敏, 林超, 周毅, R．柏恩, F．G．薩利圖羅, 廣達儀

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510221329.5，申請
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日Data de pedido 2010/06/17，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104940202B，2018/10/16

[51] 分類 C l a s s i f i c aç ão : A61K31/506, A61K31/5377, 

A61K31/55, A61K31/553, A61P31/16, C07D471/04

[54] 標題 Título : 流感病毒複製抑制劑。

 Inibidores da replicação de vírus da gripe.

[57] 摘要 Resumo : 抑制流感病毒在生物樣品或患者中複製、

減少生物樣品或患者中流感病毒的量和治療患者流感的

方法包括向所述生物樣品或患者施用有效量的用結構式

（I）表示的化合物或其藥學上可

 接受的鹽：          其中結構

 式（IA）的值如本文所述。一種化合物用結構式（IA）或

其藥學上可接受的鹽表示，其中結構式（IA）的值如本文

所述。一種藥物組合物，包含有效量的這種化合物或其

藥學上可接受的鹽、和藥學上可接受的載體、佐劑或媒介

物。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2009/06/17，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/187,713

 2009/12/18，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 61/287,781

[21] 編號 N.º : J/003483

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/11/30

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 杜比實驗室特許公司

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

 地址 Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : N．W．邁斯莫爾, R．阿特肯斯, S．馬

格爾姆, P．W．朗赫斯特

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201610544411.6，申請

日Data de pedido 2012/05/17，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105933573B，2018/10/23

[51] 分類 Classificação : H04N1/60, H04N9/69, H04N21/235, 

H04N21/4402, H04N19/30, G09G5/02, G06F3/14

[54] 標題 Título : 包括變化的元數據等級的用於控制顏色管

理的可縮放系統。

 Sistemas escalonáveis para controlar a gerência de co-

res, incluindo níveis variados de metadados.

[57] 摘要 Resumo : 本公開涉及包括變化的元數據等級的用

於控制顏色管理的可縮放系統。實施例公開了通過一組

元數據來處理用於目標顯示器的圖像數據的方法，所述

一組元數據與圖像內容相關聯，該方法包括：接收和解

碼圖像數據；確定是否接收到與所述圖像數據相關聯的

一組元數據；如果接收到與所述圖像數據相關聯的一組

元數據，則根據與所述圖像數據相關聯的所述一組元數

據來計算顏色管理算法的參數，其中，所述一組元數據

至少包括：a.白點，表示為x、y色度坐標，b.三原色，每個

都表示為x、y色度坐標，c.最大亮度級，以及d.最小亮度

級。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2011/05/27，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/491,014

[21] 編號 N.º : J/003485

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/12/03

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 豪夫邁．羅氏有限公司

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

 地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[72] 發明人 Inventor : 郭磊, 胡泰山, 寇步雨, 林憲峰, 沈宏, 師

厚光, 顏士翔, 張衛星, 張志森, 周明偉, 朱偉

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580012257.1，申請

日Data de pedido 2015/03/04，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106061978B ，2018/10/23

[51] 分類 C la s s i f i c aç ão : C07D487/04, A61K31/4985, 

C07D498/04, C07D513/04, A61P31/12

[54] 標題 Título : 用於治療和預防乙型肝炎病毒感染的新的

6-稠合的雜芳基二氫嘧啶。

 “6-fused heteroaryldihydropyrimidines” novas para 

o tratamento e profilaxia da infecção pelo vírus da he-

patite b.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供了新的通式（I）的化合物，其

中R1、R2、R3、R4、R5、R6、X、Y、W和n如本文所描述，

包含所述化合物的組合物和使用所述化合物的方法。這

些化合物可用於在人中治療和／或預防，特別是用作乙

型肝炎病毒（HBV）抑制劑，其通過靶向HBV殼體治療

HBV感染。
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2014/03/07，中國 Ch ina，編號

N.º PCT/CN2014/073068

 2014/07/25，中國 China，編號N.º PCT/CN2014/083027

 2015/01/16，中國 China，編號N.º PCT/CN2015/070895

[21] 編號 N.º : J/003486

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/12/04

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 庫爾診療公司

 QOOL THERAPEUTICS, INC.

 地址 Endereço : 453 Ravendale Drive, Suite G, Moun-

tain View, CA 94043 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : A．貝爾森

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480055977.1，申請

日Data de pedido 2014/09/08，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105611904B，2018/09/25

[51] 分類 Classificação : A61F7/00, A61M16/00

[54] 標題 Título : 用於低溫治療的溫度測量和反饋。

 A medição de temperatura e feedback para a hipoter-

mia terapêutica.

[57] 摘要 Resumo : 一種治療系統包括遞送設備，該遞送設

備向患者遞送呼吸氣體和冷凍冰或其他顆粒的組合以便

引起低體溫。所述治療系統還包括溫度系統和控制器，所

述溫度系統用於測量呼出氣體的溫度，而所述控制器可

以基於測得的呼出氣體溫度來調整遞送冰顆粒的持續時

間或速率以便控制患者的核心溫度。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/09/08，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/875,093

 2014/09/05，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 14/479,128

[21] 編號 N.º : J/003488

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[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 R A J KOV IC, Sasa, 

Trajko, 艾伯特．S．李 LEE, Albert, S.

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510502030.7，申請

日Data de pedido 2011/08/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105208083B，2018/09/21

[51] 分類 Classificação : H04L29/08, H04L12/64

[54] 標題 Título : 用於發送信號的系統和分布式天綫系統。

 Sistema para a transmissão de sinal e sistema de ante-

na distribuída.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供了用於發送信號的系統，該系

統包括多個遠程無綫電單元和多個數字接入單元。每個

數字接入單元耦合到另一個數字接入單元。一個數字接

入單元耦合到第一基站並且與該多個遠程無綫電單元的

至少第一部分通信。另一個數字接入單元耦合到第二基

站並且與該多個遠程無綫電單元的至少第二部分通信。

該第一部分每個都對第一上行鏈路信號進行包化以便發

送到該一個數字接入單元，該一個數字接入單元對第一

下行鏈路信號進行包化以便發送到該第一部分。該第二

部分每個都對第二上行鏈路信號進行包化以便發送到該

另一個數字接入單元，該另一個數字接入單元對第二下

行鏈路信號進行包化以便發送到該第二部分。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2010/09/14，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/382,836

[21] 編號 N.º : J/003489

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/12/05

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/02/25

[73] 權利人 Titular : 杜比實驗室特許公司

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

 地址 Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 溫臻智 WAN, Chun Chi, 尼爾．W．梅

斯梅爾 MESSMER, Neil W.

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201610326953.6，申請

日Data de pedido 2011/09/06，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105915755B，2018/09/07
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[51] 分類 Classificação : H04N1/46, H04N1/64, H04N9/67, 

H04N1/60

[54] 標題 Título : 對圖像數據進行編碼的方法及對圖像數據

進行解碼的方法。

 Método para a codificação dos dados de imagem e mé-

todo para a decodificação dos dados de imagem.

[57] 摘要 Resumo : 提供了對圖像數據進行編碼的方法及對

圖像數據進行解碼的方法。一種對圖像數據進行編碼以

傳送到下游裝置的方法包括：接收圖像數據，圖像數據

具有格式和內容色域；確定圖像數據的一個或更多個色

域特性；至少部分基於色域特性，確定用於圖像數據的局

部色域定義；以及對圖像數據應用色域變換，其中，將由

圖像數據指定的顏色坐標映射到局部色域定義的相應顏

色坐標；以及其中，具有該格式的所述圖像數據的色域是

能够由該格式表示的顏色的範圍；圖像數據的內容色域

是圖像數據中出現的顏色的範圍；以及與具有該格式的

圖像數據的色域相比，局部色域定義限定更少的顏色坐

標值。局部色域定義的使用可有利於圖像數據壓縮或圖

像數據的增加顏色深度指定。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2010/10/18，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/394,294

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/001572

 原案申請號 N.º de pedido inicial : I/001506

[22] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

 Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 

3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 武田 賢豪 TAKEDA, Kengo

[51] 分類 Classificação : G07F17/32, G06Q20/06

[54] 標題 Título : 遊戲系統、服務器、及捐贈控制方法。

 Sistema de jogo, servidor, e método para controlo de 

doações.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種遊戲系統，以當有遊戲的

分派獎賞時，能以用戶預先設定的比率從該分派獎賞徵

收捐贈額的方式執行控制。捐贈管理服務器（40）在捐贈

設定信息表（421）中存儲用戶捐贈相關設定，當用戶在老

虎機（1010）產生了分派獎賞時，便基於所述用戶設定，

執行控制，自動地捐贈分派獎賞的固定比率。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2016/03/30，日本 Japão，編號

N.º 2016-069395

[21] 編號 N.º : I/001573

 原案申請號 N.º de pedido inicial :

 I/001503

[22] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

 Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 

3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 武田 賢豪 TAKEDA, Kengo

[51] 分類 Classificação : G07F17/32, G06Q20/06

[54] 標題 Título : 遊戲系統、服務器、及捐贈控制方法。

 Sistema de jogo, servidor, e método para controlo de 

doações.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供一種遊戲系統，以根據用戶

進行捐贈的數額，變更升級條件的方式執行控制。捐贈

管理服務器（40）在用戶通過操作進行了捐贈時，執行控

制，根據捐贈額變更針對該用戶的升級條件。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ioridade : 2016/03/30，日本 Japão，編號N.º 

2016-069398
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001396 2019/02/26 RECREATIVOS FRANCO, 

S.A. Jesús Franco Muñoz

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條第1款f）項。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

I/001482 2019/02/26 吳世明

WU Shiming

謝志勤

XIE Zhiqin

魏明尚

Wei Mingshang

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條第1款f）項。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別

行政區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專

利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

D e a c o r d o c o m o s a r t i g o s 10.º e 124.º d o R J P I, 

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/000229

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/04/27

[71] 申請人 Requerente : Aruze Gaming (Hong Kong) Li-

mited

 地址 Endereço : Unit 2402-07, 24th Floor, Berkshire 

House 25 Westlands Road Quarry 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 : Eric PERSSON, Kenji ENOKIDO, 

H iroki M U NA K ATA, Aaron H UA NG, Motoya 

NAKAMURA, Kenji HAMAO

[51] 分類 Classificação : A63F9/04

[54] 標題 Título : 賭場混合式骰子遊戲。

 Jogo de dados de casino híbrido.

[57] 摘要 Resumo : Num aspecto, uma mesa de jogo me-

lhorada, tal como uma mesa de jogo de dados (craps), 

é aqui divulgada, que combina monitores e interfaces 

de apostas electrónicos com tradicionais mesas de jogo 

de dados (craps) tendo dados físicos e permitindo aos 

jogadores fisicamente jogar os dados.

 附圖 Figura : 
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[30] 優先權 Prioridade : 2017/04/27，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/490,983

 2017/09/25，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/562,735

 2017/10/17，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/573,517

 2018/04/26，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 15/963,922

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/090913 權利人（2015年4月1日第13期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Titular (B.O. da RAEM n.º 13, II 

Série, de 1 de Abril de 2015)

南泰貿易行 蔣惠芬個人企業主

程序編號Processo N.º N/88340, N/92232, N/92234

更正項目Item da rectificação: 部分放棄（2019年2月20日第8期第二組《澳門特別行政區公報》）

Renúncia parcial (B.O. da RAEM n.º 8, II Série, de 20 de Fevereiro de 2019)

應改為Deve ler-se:

編號N.° N/88340, N92232, N92234

批示日期Data de despacho 2019/01/30

權利人Titular Richemont Holdings AG

放棄部分Parte renunciada

Renúncia parcial da especificação de produtos“relógios de parede e de mesa; (relógios de parede e), relógios de parede e mesa e, 

despertador”mantendo apenas“Botões de punho; molas para gravata; anéis; pulseiras; brincos; colares; alfinetes de peito; 

argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; cronómetros; estojos para relógios; 

ponteiros de relógios (relojoaria); mecanismos para relógios; braceletes para relógios; caixas em metais preciosos.

編號N.º N/136656

批示日期Data de despacho 2019/01/28

權利人Titular 株式會社藍洞Bluehole, Inc.

放棄部分Parte renunciada

部分放棄“虛擬實境遊戲軟體”，僅保留“從全球電腦網路下載電腦遊戲軟體；經由全球電腦網路和無線設備下載電腦遊戲軟

體；提供智慧型手機應用軟體下載；提供手機遊戲軟體下載；提供手機用的錄製遊戲軟體；可由線上下載的遊戲程式；手機用

的電腦遊戲軟體；提供手機用的可下載電子遊戲軟體；電腦韌體；電腦遊戲軟體；以電子媒體為特色的電腦遊戲程式；平板電

腦終端”。

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

P005830 

(5689-M)

P005831 

(5690-M)

P005832 

(5691-M)

P005833 

(5692-M)

權利人（1989年5月18日第20期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Titular (B.O. da RAEM n.º 20, 

II Série, de 18 de Maio de 1989)

M I T S U B I S H I  J U K O G Y O 

KABUSHIKI KAISHA

Mitsubishi Jukogyo Kabushiki 

Kaisha (also trading as Mitsubishi 

Heavy Industries, Ltd.)
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

P005834 

(5693-M)

P005835 

(5694-M)

P005836 

(5695-M)

P005837 

(5696-M)

P005838 

(5697-M)

P005839 

(5698-M)

P005840 

(5699-M)

P005841 

(5700-M)

P005842 

(5701-M)

P005843 

(5702-M)

P005844 

(5703-M)

P005845 

(5704-M)

P005846 

(5705-M)

P005847 

(5706-M)

P005848 

(5707-M)

P005849 

(5708-M)

P005850 

(5709-M)

P005851 

(5710-M)

P005852 

(5711-M)

P005853 

(5712-M)

N/002639 地址（1997年12月3日第49期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Endereço (B.O. da RAEM n.º 49, 

II Série, de 3 de Dezembro de 1997)

2E Weteringplantsoen 21, 1017zd 

Amesterdão, Holanda

Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 

ZD Amsterdam, The Netherlands

N/015251 權利人（2005年4月6日第14期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Titular (B.O. da RAEM n.º 14, 

II Série, de 6 de Abril de 2005)

Hou Pou - Medicina Dentária, 

Limitada

Hong Pou - Medicina Dentária, 

Limitada
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/141599

N/141600

商標圖案（2018年9月19日第38期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca, (B.O. da RAEM 

n.º 38, II Série, de 19 de Setembro 

de 2018)

N/141599

N/141600

商標顏色（2018年9月19日第38期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Cores de marca, (B.O. da RAEM 

n.º 38, II Série, de 19 de Setembro 

de 2018)

黑色（如圖所示）。 綠色、紅色、藍色、橙色、黃色、

銀色及紫色（如圖所示）。

N/149281 商標描述（2019年3月6日第10期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Descrição da marca (B.O. da RAEM 

n.º 10, II Série, de 6 de Março de 

2019)

⋯⋯  ；中間呈現「M O E T  & 

CHANDON ICE IMPERIAL」的

黑色字樣。標籤上的 ⋯⋯

⋯⋯  ；中間呈現「M O E T & 

C H A N D O N I C E I M P E R I A L 

R O S E」的黑色字樣。標籤上的 

⋯⋯

二零一九年二月二十七日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 27 de Fevereiro de 2019. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.
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