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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/110633 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/05

[730] 申請人 Requerente : 王小只

   Wong Sio Chi

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街寰宇天下二座31樓C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮水，牙

膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114417 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED
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 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 6

[511] 產品 Produtos : Caixas (metálicas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114418 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos; cartazes; publicidade (impressos); copos de plástico; calendários; ementas; guar-

danapos de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114419 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 17

[511] 產品 Produtos : Plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactura e materiais de embalagem.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114420 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Uniformes; t-shirts e chapéus.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114421 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : Brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114422 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Cogumelos secos comestível, carne, peixe, alimentos preparados, conservas de frutas, com-

potas, leite (substitutos de leite), nozes refinadas, geleias, legumes em conserva, mariscos 

(não-vivos); extracto de algas comestíveis; carne enlatada; conservas de peixe; conservas 

de legumes; ovos, leite (à base de leite); bebidas de leite (à base de leite); óleos e gorduras 

comestíveis; aperitivos, aperitivos à base de vegetais e frutas, produtos de tofu.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114423 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, subprodutos tapioca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114424 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas, refrigerantes, smoothies, bebidas à base de chá não alcoólicas, 

bebidas à base de vegetais, feijões, bebidas à base de café não alcoólicas, cerveja, chá com 

leite (não com maior teor de leite), ingredientes para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114425 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins de vendas a retalho, gestão 

de franquia empresarial, gestão de negócios de hotel, marketing para terceiros, aquisição 

para terceiros (para outras empresas para adquirir bens ou serviços), marketing, aluguer de 

máquinas de vendas automáticas, serviços de outsourcing (assistência em negócios comer-

ciais), serviços de arranjo de montras comercias, agências de importação e exportação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114426 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Agência de alojamento (hotéis, pensões); restaurantes; motéis; restaurantes, cafés; forne-

cimento de refeições; aluguer de tendas; lar de idosos; creches (para crianças); alojamento 

para animais; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e copos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115153 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/06

[730] 申請人 Requerente : 金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司

   HIGER BUS COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區蘇虹東路288號

   288 Suhong East Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province , P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 公共汽車；大客車；長途公共汽車；運貨車；小型機動車；電動運載工具；電動車輛；小汽車；汽

車；混凝土攪拌車；卡車；汽車底盤；汽車車身；車輪轂；車輪；車輛內裝飾品；車輛轉向信號裝

置；輕型客車；皮卡車。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115154 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/06

[730] 申請人 Requerente : 金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司

   HIGER BUS COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區蘇虹東路288號

   288 Suhong East Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province , P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 公共汽車；大客車；長途公共汽車；運貨車；小型機動車；電動運載工具；電動車輛；小汽車；汽

車；混凝土攪拌車；卡車；汽車底盤；汽車車身；車輪轂；車輪；車輛內裝飾品；車輛轉向信號裝

置；輕型客車；皮卡車。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116072 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA, em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Uniformes; t-shirts e chapéus.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116073 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA, em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : Brinquedos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116074 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA, em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Cogumelos secos comestível, carne, peixe, alimentos preparados, conservas de frutas, com-

potas, leite (substitutos de leite), nozes refinadas, geleias, legumes em conserva, mariscos 

(não-vivos); extracto de algas comestíveis; carne enlatada; conservas de peixe; conservas 

de legumes; ovos, leite (à base de leite); bebidas de leite (à base de leite); óleos e gorduras 

comestíveis; aperitivos, aperitivos à base de vegetais e frutas, produtos de tofu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116075 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA, em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, subprodutos tapioca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116076 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA, em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓
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   Rua Dr. Pedro José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas, refrigerantes, smoothies, bebidas à base de chá não alcoólicas, 

bebidas à base de vegetais, feijões, bebidas à base de café não alcoólicas, cerveja, chá com 

leite (não com maior teor de leite), ingredientes para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116077 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA, em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : Apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins de vendas a retalho, gestão 

de franquia empresarial, gestão de negócios de hotel, marketing para terceiros, aquisição 

para terceiros (para outras empresas para adquirir bens ou serviços), marketing, aluguer de 

máquinas de vendas automáticas, serviços de outsourcing (assistência em negócios comer-

ciais), serviços de arranjo de montras comercias, agências de importação e exportação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116078 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA, em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Agência de alojamento (hotéis, pensões); restaurantes; motéis; restaurantes, cafés; forne-

cimento de refeições; aluguer de tendas; lar de idosos; creches (para crianças); alojamento 

para animais; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e copos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116079 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA, em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 6

[511] 產品 Produtos : Caixas (metálicas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116080 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA, em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos; cartazes; publicidade (impressos); copos de papel; calendários; ementas; guar-

danapos de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116081 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANÇAS GUIA LIMITADA, em inglês 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 José Lobo, Nos.34-36, Edifício da Associação Industrial de Macau, 13 an-

dar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactura e materiais de embalagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117850 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/25

[730] 申請人 Requerente : Gerrit Jurianus NOORDZIJ

 地址 Endereço : Hellene Garden, Camellia Court, Apartment 4F, Tower 3, Lot 1, Estrada Nova de Hac Sá, 

Coloane, Macau

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviço Principal: Serviços de gestão e consultoria em gestão hoteleria, gestão de pré-

-abertura de hotéis, e gestão de projecto. O “New Hotel Opening Project Performance 

Assessment” é um sistema informatizado e de metodologia para auxiliar o gerente do hotel 

durante a pré-abertura e após a abertura do hotel.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde- Pantone 3268C, Azul escuro- Pantone 7546C , Laranja- Pantone 144C.

[210] 編號 N.º : N/118738 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : GIP Development

 地址 Endereço : 2-4, rue du Château d`Eau, L-3364 Leudelange, Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

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

acústicos; discos compactos, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para apa-

relhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para 

processamento de dados; computadores; programas de computador (software); dispositivos 

de extinção de fogo; unidades eletrónicas portáteis para ajustar os níveis de som em apare-

lhos auditivos; adaptadores para conectar telefones a aparelhos auditivos; baterias para uso 

em aparelhos auditivos; auscultadores tipo estetoclip para aparelhos auditivos; aparelho de 

controlo remoto para instalações de ar condicionado; dispositivos de medição e controlo 

para tecnologia de ar condicionado; sistemas de controlo climático que consistem em dis-

positivos de controlo de termóstatos digitais, ar condicionado, aquecimento, ventilação e 

secagem; medidores de aquecimento; programadores de aquecimento central; dispositivos 

de controlo eléctrico para gestão do aquecimento; monitores de temperatura (válvulas) 
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para radiadores de aquecimento central; dispositivos de controlo eléctrico para gestão de 

aquecimento e energia; fontes de alimentação de bateria para ventiladores médicos; apare-

lhos para o registo, a transmissão e a reprodução do som ou de imagens; leitores áudio; lei-

tores de fitas áudio; leitores áudio digitais; leitores de cassetes áudio; leitores de fitas áudio 

digitais; leitores de DVD; leitores de vídeo; leitores de discos; leitores de fitas vídeo; leito-

res de fitas; leitores de gravações; leitores de DVD; leitores de cassetes; leitores de CDs; lei-

tores de MP3; leitores de discos vídeo; leitores de MP4; gira-discos de mesa; leitores multi-

média portáteis; gramofones; leitores multimédia transportáveis; leitores de DVD portá-

teis; leitores de discos ópticos; leitores de vídeo digitais; leitores de música digitais; leitores 

de música portáteis; fonógrafos; leitores de discos compactos; cabeças para gira-discos; rá-

dios-leitores de cassetes portáteis; altifalantes para gira-discos; agulhas para gira-discos; 

estojos para leitores de MP3; leitores multimédia portáteis para usar junto ao corpo; capas 

para leitores de MP3; estações de ancoragem para leitores de MP3; altifalantes para leito-

res multimédia portáteis; leitores-gravadores de vídeo; braços para gira-discos; estojos 

adaptados para leitores de CDs; estojos para leitores multimédia digitais; capas para leito-

res multimédia portáteis; estojos adaptados para leitores de DVD; estojos para leitores 

multimédia portáteis; capas para leitores multimédia digitais; reguladores de velocidade 

para gira-discos; estações de ancoragem para leitores de música digitais; leitores de discos 

compactos para uso com computadores; estojos de transporte para leitores de música por-

táteis; estojos de transporte para leitores de música digitais; receptores eléctricos; emisso-

res/receptores; receptores de televisão; receptores de áudio; receptores de gps; receptores 

sem fios; receptores audiovisuais; receptores de satélite; receptores de vídeo; receptores de 

telefone; receptores ópticos; receptores de rádio; receptores estéreo; receptores de frequên-

cias de rádio; receptores de sinais de alarme; receptores de amplificação de som; receptores 

de comunicações de dados; receptores de televisão por cabo; receptores de controlo remo-

to; receptores de áudio e vídeo; receptores de televisão (aparelhos de televisão); receptores 

e transmissores de rádio; transmissores e receptores sem fios; dispositivos de visualização, 

receptores de televisão e dispositivos de cinema e vídeo; receptores de áudio e vídeo sem 

fios; óculos 3D para receptores de televisão; módulos de visualização para receptores de te-

levisão; transmissores digitais; transmissores de dados; transmissores sem fios; transmisso-

res ópticos; transmissores de vídeo; transmissores de FM; transmissores portáteis; trans-

missores eléctricos; transmissores de difusão; transmissores de televisão; transmissores por 

satélite; transmissores de rádio; transmissores de telecomunicações; unidades transmisso-

ras de áudio; transmissores de rádiofrequências; aparelhos de transmissão de som; altifa-

lantes; altifalantes de áudio; colunas de som; altifalantes sem fios; altifalantes portáteis; 

caixas de altifalantes; altifalantes para computadores; altifalantes áudio para uso domésti-

co; altifalantes auxiliares para telefones móveis; amplificadores; sintonizadores de amplifi-

cador; amplificadores de imagem; amplificadores eletrónicos; amplificadores ópticos; am-

plificadores digitais; amplificadores eléctricos; amplificadores de sinal; amplificadores elec-

troacústicos; amplificadores de som; amplificadores de áudio; amplificadores estéreo; colu-

nas de som com amplificadores embutidos; amplificadores eléctricos para sinais sonoros; 

misturadores de som com amplificadores integrados; barras de som (soundbars); projecto-

res cinematográficos; sistemas de cinema em casa (home cinema); aparelhos e instrumentos 

cinematográficos; aparelhos para edição de filmes cinematográficos; conjuntos de terminais 

para televisão interactiva; software para televisão interactiva; aparelhos para televisão de 

circuito fechado; aparelhos para recepção de televisão por satélite; encriptadores de sinais 

de televisão por satélite; antenas de rádio e televisão; conversores de televisão e vídeo; fil-

tros para ecrãs de televisão; filtros para aparelhos de televisão; sistemas de televisão de cir-

cuito fechado (CCTV); monitores para receptores de televisão; câmaras de televisão de cir-

cuito fechado; gravadores de televisão digital programáveis; televisores HD (alta definição); 
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televisores de ultra alta definição; televisores IP (protocolo de Internet); televisores de alta 

definição (HDTVs); controlos remotos para televisores; televisores e gravadores de vídeo; 

aparelhos de transmissão para emissões televisivas; aparelhos de televisão para fins de pro-

jecção; antenas de rádio, de televisão; televisores com ecrã cristal líquido (LCD); televiso-

res DMB (difusão multimédia digital); televisores UHD (ultra alta definição); filtros antir-

reflexo para televisores; televisores de plasma (PDP); suportes de parede adaptados para 

monitores de televisão; repetidores para estações de rádio e televisão; programas de siste-

mas operativos de televisão inteligente; mecanismos operados por moedas para aparelhos 

de televisão; filtros de ecrã para computadores e televisores; aparelhos de transmissão e re-

cepção para emissões televisivas; suportes e braçadeiras de montagem adaptados para tele-

visores; cabos para transmissão e recepção de sinais de televisão por cabo; protetores de 

ecrã de televisão sendo escudos de acrílico para montagem sobre ecrãs de televisão; filtros 

de ecrã adaptados para utilização com televisores; filtros antirreflexo para televisores e mo-

nitores de computador; filtros de cor para câmaras de filmagem para cinema e televisão; 

dispositivos de visualização; televisores com acesso à Internet; televisores com protocolo 

de Internet; suportes para televisores; amplificadores de sinal de televisão; pratos de recep-

ção de televisão; aparelhos de monitorização de televisão; aparelhos de visualização de te-

levisão; tubos de câmara de televisão; conversores de televisão por cabo; conversores de 

normas televisivas; transmissores de televisão por cabo; televisores portáteis; televisores 

para automóveis; tomadas para televisão; câmaras de televisão; televisores; descodificado-

res de alta definição; descodificadores digitais; descodificadores; antenas de carro; estéreos 

para carro; aparelho áudio para carro; leitores de cassetes para carro; estéreos para veícu-

los; rádios para veículos; sistemas multicâmara para veículos; aparelhos de gravação de ví-

deo para veículos; bússolas de navegação; instrumentos de navegação; computadores de na-

vegação para carros; aparelhos para navegação marítima; dispositivos de navegação GPS; 

sistemas de navegação eletrónicos; aparelhos de navegação eletrónicos; máquinas de nave-

gação Loran; dispositivos de navegação por satélite; instrumentos de navegação elétricos; 

instrumentos de navegação por inércia; sistemas de navegação assistida por satélite; apare-

lhos de navegação com sonar subaquático; suportes para painéis de dispositivos de navega-

ção; software para sistemas de navegação por satélite; software para sistemas de navegação 

GPS; estojos para dispositivos de navegação por satélite; sistema de navegação por satélite 

para bicicletas; sistemas de sensores para aviões, nomeadamente sistemas de navegação; 

dispositivos de controlo para aparelhos de navegação para veículos; aplicações de computa-

dor para aparelhos de navegação para veículos; sistemas de navegação para veículos com 

ecrãs interactivos; aparelhos de navegação para veículos  (computadores de bordo); disposi-

tivos de navegação, orientação direccionamento e mapeamento; software informático inte-

ractivo que fornece informações de navegação e de viagem; programas de computador para 

uso na navegação autónoma de veículos; câmaras; invólucros para câmaras; correias para 

câmaras; bases para montar câmaras; lentes de câmara; filtros de câmara; pára-sóis para 

câmaras; estojos para câmaras; tripés para câmaras; suportes de câmara; flashes para câ-

maras; óculos para usa com câmaras; tampas para câmaras; bipés para câmaras; monopés 

para câmaras; caixas para câmaras; obturadores de câmara; câmaras de vídeo; câmaras de 

cinema; câmaras fotográficas; máquinas fotográficas; câmaras infravermelhas; câmaras de 

daguerreótipos; câmaras de segurança; câmaras subaquáticas; câmaras digitais; câmaras 

descartáveis; câmaras de exibição; câmaras de painel; câmaras de tv; câmaras de capacete; 

câmaras digitais para uso industrial; câmaras de reflexo de lente única digitais (DSLR); 

auscultadores; auscultadores para telefone; auscultadores sem fios; auscultadores de reali-

dade virtual; auscultadores sem fios para telefones inteligentes; auscultadores para telefo-

nes móveis; auscultadores para uso com computadores; auscultadores sem fios para telefo-

nes inteligentes; auscultadores sem fios para telefones móveis; auscultadores de mãos livres 
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para telefones celulares; auriculares; amplificadores para auriculares; consolas para auricu-

lares; auriculares estéreo; auriculares para música; combinações de auricular-microfone; 

auscultadores intra-auriculares; ligações de duas vias para auriculares; auriculares pessoais 

para aparelhos transmissores de som; auriculares pessoais para uso com sistemas de trans-

missão de som; inversores DC/AC; fontes de alimentação AC/DC; dispositivos periféricos 

de computador para usar junto ao corpo; equipamento áudio para usar junto ao corpo; ras-

treadores de actividade para usar junto ao corpo; telefones inteligentes para usar junto ao 

corpo; periféricos de computadores para usar junto ao corpo; aparelhos de telecomunica-

ções para usar junto ao corpo; monitores para usar junto ao corpo; computadores para usar 

junto ao corpo; relógios inteligentes; pulseiras inteligentes; braceletes de relógio que comu-

nicam dados a telefones inteligentes; braceletes com sensores, sendo braceletes de relógio 

que comunicam dados a assistentes pessoais digitais, telefones inteligentes e computadores 

pessoais através de sites na Internet e outras redes informáticas e de comunicações eletró-

nicas; pulseiras que comunicam dados a assistentes pessoais digitais, telefones inteligentes 

e computadores pessoais através de sites na Internet e outras redes informáticas e de comu-

nicações eletrónicas; software de realidade virtual; software de jogos de realidade virtual; 

aparelhos de visualização de vídeos para usar na cabeça (HMD); luvas virtuais; aparelhos 

de captura de dados; suportes para câmaras de capacete; câmaras para múltiplas finalida-

des; câmaras de filmar (action cam); rádios marítimos; pilotos automáticos marítimos; bús-

solas marítimas; aparelhos de comunicação marítima; sondas marítimas de profundidade; 

localizadores de profundidade marítima; computadores tipo tablet; PCs tipo tablet; moni-

tores para tablets; capas para tablets; computadores tipo tablet; tablets digitais; tablets elec-

trónicos; tablets para gráficos; estações de ancoragem para tablets; teclados para tablets; 

estojos para computadores tipo tablet; software para computadores tipo tablet; estojos de 

couro para computadores tipo tablet; capas «flip» para computadores tipo tablet; estojos de 

protecção para computadores tipo tablet; capas de proteção para computadores tipo tablet; 

suportes adaptados para computadores tipo tablet; suportes para tablet adaptados para uso 

em carros; filtros de ecrã adaptados para uso com computadores tipo tablet; computadores; 

terminais de computador; microcomputadores; computadores e hardware informático; 

computadores pessoais; computadores portáteis; computadores móveis; computadores 

transportáveis; microcomputadores; mainframes (computadores); computadores de bordo; 

computadores de processamento; netbooks; computadores para comunicações; computado-

res de secretária; computadores de bolso; computadores laptop; computadores para mergu-

lho subaquático; computadores-cliente magros (thin client); componentes e peças para 

computador; computadores de bolso para anotações; monitores; monitores (hardware in-

formático); monitores (programas informáticos); quadros para monitores informáticos; mo-

nitores para bebés; monitores comerciais; monitores LED; monitores LCD; monitores de 

tintagem; monitores a cores; monitores de visualização; altifalantes para monitores; ecrãs 

para monitores; monitores de respiração (não médicos); monitores panorâmicos; monitores 

para fins comerciais; monitores de vídeo para bebés; impressoras; compartilhadores para 

impressoras; programas para impressoras; impressoras de computador; impressoras de ma-

triz; impressoras ópticas; impressoras de plotagem; impressoras a cores; impressoras de di-

gitalização; impressoras xerográficas; impressoras a laser; impressoras térmicas; impresso-

ras de impacto; impressoras fotográficas; impressoras de vídeo; software para spooler de 

impressão; cabeças para impressão térmica; controladores para impressoras laser; impres-

soras jacto de tinta; suportes para impressoras; impressoras digitais a cores; impressoras de 

saída integrada; impressoras laser a cores; impressoras de raios laser; impressoras com par-

tilha de portas; impressoras de código de barras; impressoras de margarida; impressoras de 

filme seco; impressoras sem impacto; impressoras a cores de jacto de tinta; cabeças de im-

pressão para impressoras; impressoras de imagem a laser seco; impressoras para uso com 
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computadores; software de controlo para impressoras de computador; cartuchos de toner 

vazios para impressoras; impressoras a laser para filmes secos; cartuchos de tinta vazios 

para impressoras de computador; cabos de impressora; hubs de impressora; conversores de 

impressora; servidores de impressora; buffers de impressora; dispositivos de fax; máquinas 

de fax; dispositivos multifuncionais que incorporam funções de copiadora e fax de forma 

independente; scanners; scanners de imagem; scanners 3D; periféricos de computadores; 

aparelhos periféricos para computadores; dispositivos periféricos para computador; equi-

pamentos periféricos para computadores; periféricos de computador sem fios; software de 

UPI (interface periférico universal); dispositivos periféricos para a reprodução de dados; 

joysticks para computador; cabos para computadores; modems de computador; ratos de 

computador placas-mãe de computador; disquetes de computador; chipsets de computador; 

discos de computador; caixas de computador; memórias de computador; teclados de com-

putador; ecrãs tácteis (touchscreen) para computador; hardware informático; shareware in-

formático; groupware informático; programas de computador; teclados de computador; ter-

minais de computador; canetas de computador; cabos de computador; servidores para ba-

ses de dados informáticas; pacotes de software informático; roteadores para redes de com-

putador; equipamento de telefonia para computador; tapetes para ratos de computador; ra-

tos sem fios para computador; unidades de disco para computador; software informático 

descarregável; subconjuntos para computador; software informático antivírus; programas 

informáticos gravados; programas operativos para computadores; software informático de 

firewall; placas LAN para computadores; esferas de detecção (trackballs) (dispositivos in-

formáticos); dissipadores de calor para computadores; software de jogos de computador; 

discos com jogos de computador; programas de jogos de computador; adaptadores de car-

tões para computador; placas gráficas para computadores; cassetes com jogos de computa-

dor; cartuchos com jogos de computador; placas aceleradoras para computador; touchpads 

para computadores; dispositivos de entrada para computadores; aparelhos de armazena-

mento para dados informáticos; aparelhos de armazenamento para programas informáti-

cos; estantes de armazenamento para discos de computador; discos rígidos virgens para 

computadores; equipamento para redes informáticas e comunicação de dados; periféricos 

adaptados para uso com computadores; descansos de pulso para uso com computadores; 

descansos de pulso para uso com periféricos de computador; protecções contra pó para 

computadores; estojos para computador; estojos para DVDs; estojos para CDs; estojos para 

disquetes; estojos para discos compactos; estojos para transporte de computadores; estojos 

para transporte de laptops; estojos para PDAs; estojos de transporte para notebooks; esto-

jos adaptados para computadores; estojos adaptados para notebooks; estojos adaptados 

para notebooks; estojos de protecção para discos magnéticos; capas para laptops; software 

de jogos; jogos de computador; programas de jogos de vídeo; cassetes com jogos de vídeo; 

programas de jogos electrónicos; software de jogos de vídeo; cartuchos com jogos de vídeo; 

discos com jogos de vídeo; programas de jogos de computador interactivos; software de jo-

gos de computador descarregáveis; programas de jogos de vídeo descarregáveis; programas 

de jogos de vídeo interactivos; software de jogos de computador para uso com jogos inte-

ractivos online; DVDs pré-gravados contendo jogos; cartões de memória para máquinas de 

jogos de vídeo; software de jogos electrónicos para dispositivos sem fios; discos compactos 

pré-gravados contendo jogos; fitas de áudio pré-gravadas contendo jogos; fitas de vídeo pré-

-gravadas contendo jogos; discos laser pré-gravados contendo jogos; telefones celulares; te-

lefones celulares digitais; instrumentos de telecomunicações para uso em redes celulares de 

rádio; telefones inteligentes; fablets (tablets com telefone); alças para telefones celulares; 

capas para telefones inteligentes; estojos para telefones inteligentes; carregadores para tele-

fones inteligentes; ecrãs para telefones inteligentes; estações de ancoragem para telefones 

inteligentes; estojos protectores para telefones inteligentes; capas protectoras para telefones 
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inteligentes; estojos de couro para telefones inteligentes; alças para telefones móveis; esto-

jos para telefones móveis; estações de ancoragem para telefones móveis; carregadores para 

telefones móveis; baterias para telefones móveis; teclados para telefones móveis; estojos 

para telemóveis; software para telemóveis; ecrãs para telemóveis; transportadores adapta-

dos para telemóveis; apoios adaptados para telemóveis; painéis para montagem de telemó-

veis; software aplicativo para telemóveis; carregadores de baterias para telemóveis; estojos 

de couro para telemóveis; estojos adaptados para telemóveis; gráficos descarregáveis para 

telemóveis; software informático para telemóveis; capas «flip» para telemóveis; estojos de 

protecção para telemóveis; baterias auxiliares para telemóveis; módulos de visualização 

para telemóveis; suportes adaptados para telemóveis; toques descarregáveis telemóveis; fi-

chas à prova de pó para tomadas de telemóveis; protectores de ecrã para telemóveis sendo 

filmes; fontes de alimentação para telefones inteligentes; programas de sistemas operativos 

para telefones inteligentes; bastões para autorretratos (selfie sticks) utilizados como acessó-

rios de telefones inteligentes; películas protectoras de cristal líquido para telefones inteli-

gentes; telefones VOIP; telefones digitais; telefones de vídeo; telefones de internet; apare-

lhos de telecomunicações; equipamentos de telecomunicações; dispositivos de telecomuni-

cações; aparelhos electrónicos de telecomunicações; aparelhos de telecomunicações eléc-

tricos; aparelhos para audioconferências; aparelho para conferências áudio e vídeo; detec-

tores de alvos (telescópicos); detectores de alvos (satélite); detectores de alvos (ópticos); de-

tectores de alvos (electrónicos); detectores de alvos (eléctricos); reguladores da intensidade 

da luz; sensores de luz; díodos de luz; interruptores de iluminação; canetas ópticas; luzes 

para câmaras escuras; reguladores da intensidade da iluminação; baterias para iluminação; 

iluminação para câmara escura fotográfica; reguladores de iluminação para palcos; regula-

dores da intensidade da luz eléctrica; interruptores de luz eléctrica; balastros para lâmpa-

das de halogéneo; luzes de aviso (luzes intermitentes); luzes de sinalização (equipamento 

de segurança); fotovoltaicos; módulos fotovoltaicos; células fotovoltaicas; inversores foto-

voltaicos; módulos solares fotovoltaicos; instalações fotovoltaicas para gerar electricidade 

(centrais fotovoltaicas); células de referência fotovoltaicas calibradas; aparelhos e instala-

ções fotovoltaicas para a geração de energia solar; aparelho fotovoltaico para a conversão 

de radiação solar em energia eléctrica; painéis solares; módulos solares; baterias solares; 

células solares; placas solares; rádios alimentados a energia solar; matrizes de painéis sola-

res; carregadores de bateria solar; telefones alimentados a energia solar; baterias recarregá-

veis alimentadas a energia solar; placas para células solares; baterias solares para uso do-

méstico; painéis solares para a geração de electricidade; células solares para a geração de 

electricidade; baterias solares para uso industrial; sensores electrónicos para medição da 

radiação solar; colectores de energia solar para geração de electricidade; painéis solares 

portáteis para geração de electricidade; alarmes de segurança; software de segurança; apa-

relhos de aviso de segurança; aparelhos de controlo de segurança; aparelhos de vigilância 

de segurança; aparelhos de segurança holográfica; alarmes de segurança pessoal; teclados 

para alarmes de segurança; software informático aplicativo descarregável de segurança 

para telefones inteligentes/telefones móveis/televisores inteligentes/dispositivos de comuni-

cação eléctricos portáteis (para uso na Internet das Coisas); sensores de reconhecimento 

de movimento; sensores de giroscópios que utilizam funções de GPS; detectores de movi-

mento; sensores de invasão; sensores para protecção da privacidade; sensores de alarme 

para frigoríficos; sensores de alarme para máquinas de lavar roupa; sensores de distância; 

dispositivos sensoriais digitais; controladores de sensores; sensores de pressão; sensores de 

instrumentos de medição; sensores de detecção de abertura e encerramento de janelas; 

sensores de detecção de objectos; sensores de detecção de abertura e encerramento de por-

tas; aparelhos de controlo remoto; dongles USB (adaptadores de rede sem fios); transmisso-

res e receptores de sinais electrónicos; adaptadores para conexão de redes sem fios; botões 
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de toque multifuncionais; estações de sensores; monitores (hardware informático); fecha-

duras de portas (eléctricas); controlos remotos para tv; controlos remotos para produtos 

electrónicos; dispositivos para redes domésticas; sistemas de segurança elctrónicos para re-

des domésticas; dispositivos de automação doméstica; aplicação descarregável para telefo-

nes inteligentes (software); interfaces e dispositivos periféricos para computadores; servi-

dores em nuvem; servidores para sistemas de rede domésticos; servidores para automação 

doméstica; aparelhos de interface áudio digitais; receptores áudio/vídeo sem fios; aparelhos 

de comunicação sem fios; dispositivos para carregar baterias; software informático para o 

controlo remoto de aparelhos de segurança; software informático para o controlo remoto 

de máquinas de escritório; software informático para o controlo remoto de parelhos de ilu-

minação eléctrica; software aplicativo para o controlo remoto de aparelhos electrónicos/apa-

relhos domésticos; programas informáticos para o controlo remoto de aparelhos electróni-

cos/aparelhos domésticos (para instalação de aparelhos electrónicos/aparelhos domésti-

cos); software informático para o controlo remoto de telefones/telefones sem fios; software 

informático para o controlo remoto de aspiradores/impressoras/computadores; aparelhos 

para acesso de segurança (eléctricos); painéis de controlo para alarmes de segurança; sen-

sores de movimento para luzes de segurança; software para controlo de sistemas de am-

biente, acesso e segurança em edifícios; cartões codificados com características de seguran-

ça para fins de identificação; aparelhos de segurança para o processamento de sinais áudio; 

fotocélulas para uso com iluminação de segurança; aparelhos de controlo remoto para con-

trolar a iluminação; software informático para controlar e gerir aplicações de servidores de 

acesso; programas informáticos para ligar remotamente a computadores ou redes de com-

putadores; controladores electrónicos digitais; fichas; tomadas; fichas e outros contactos 

(conexões electrónicas); software e firmware informáticos usados para permitir que dispo-

sitivos electrónicos partilhem dados e comuniquem entre si; software de sistema operativo 

informático; controladores de software para dispositivos electrónicos que permitem que 

hardware informático e dispositivos electrónicos comuniquem entre si; middleware para 

gestão e funções de software em dispositivos electrónicos; software para segurança de re-

des e dispositivos; software informático para terceiros para uso no desenvolvimento de 

software para gerir, operar e ligar a Internet das Coisas (dispositivos electrónicos); software 

para gestão de dispositivos móveis; fechaduras eléctricas; fechaduras de porta digitais; apa-

relhos electrónicos de encerramento; fechaduras electrónicas operadas por cartões; fecha-

duras (eléctricas) com alarme; fechaduras mecânicas (eléctricas, de metal); fechaduras me-

cânicas com segredo (eléctricas); fechaduras (de metal) com combinação (eléctricas); fecha-

duras controladas por radiofrequência; aparelhos para o fecho de portas centrais; dispositi-

vos de bloqueio de segurança (eléctricos); controlos de fechaduras de porta operados por 

rádio; mecanismos electrónicos de bloqueio para cofres; detectores; detectores por infra-

vermelhos; detectores de aproximação; detectores de calor; detectores laser; detectores de 

fugas; detectores de voltagem; detectores de incêndio; detectores de chama; detectores de 

fumo; detectores por infravermelhos passivos; sensores e detectores; câmaras de infraver-

melhos; controladores de termóstatos; termóstatos eléctricos; circuitos de controlo; contro-

los programáveis; controlos de pressão; controlos eléctricos; controlos térmicos; controla-

dores digitais para controlo de processos; controladores de computadores; controladores 

multiportas; controladores (reguladores); controladores de movimento; controladores de 

potência; controladores de comunicações; controladores eléctricos; aparelhos para controlo 

de incêndios; dispositivos de controlo de acessos; aparelhos de controlo de termóstatos; 

dispositivos de controlo de energia; aparelhos de controlo de potência (eléctricos); unida-

des de controlo de processo (electrónicas); aparelhos de controlo de temperatura (termós-

tatos); sistemas de controlo de acesso biométrico; dispositivos de controlo da corrente eléc-

trica; transmissores e receptores sem fios para uso com aparelhos auditivos; instrumentos 
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de controlo de temporização electrónicos; aparelhos para controlo de acessos (eléctricos); 

instalações para controlo de acessos (eléctricas); unidades de controlo de acessos (eléctri-

cas); unidades de controlo de processo (eléctricas); cartões de controlo de acesso (codifica-

dos ou magnéticos); aparelhos para controlar a electricidade estática; unidades de trans-

missão de sinais de controlo múltiplos; sensores usados no controlo de fábricas; instrumen-

tos, indicadores e controladores de medição, detecção e monitorização; instrumentos de 

monitorização, unidades de monitorização eléctricas; aparelhos de monitorização, eléctri-

cos; aparelhos de monitorização de segurança (eléctricos); aparelhos de controlo de moni-

torização (eléctricos); software para monitorização de redes em nuvem; monitores de tem-

peratura para uso doméstico; monitores de temperatura para uso industrial; dispositivos de 

escuta para monitorizar bebés; câmaras de monitorização em rede para vigilância; câmaras 

de vídeo adaptadas para efeitos de monitorização; aparelho de monitorização de vapor 

para a detecção de fugas; controlos sem fios para monitorizar e controlar remotamente a 

função e o estado de sistemas de segurança; câmaras de vigilância em rede; instalações de 

vigilância de vídeo eléctricas e electrónicas; sirenes; campainhas eléctricas; sistemas de te-

levisão em circuito fechado (CCTV); baterias; baterias recarregáveis; baterias de lítio; bate-

rias secas; baterias eléctricas; baterias de ânodo; baterias galvânicas; acumuladores (bate-

rias); baterias de ignição; baterias a electricidade; unidades de alimentação (baterias); pi-

lhas secas; fontes de alimentação (baterias); baterias para iluminação; baterias eléctricas 

recarregáveis; baterias de cigarros electrónicos; baterias de alta tensão; baterias de armaze-

namento eléctrico; baterias de íon de lítio; baterias para telefones móveis; baterias de ní-

quel-cádmio; baterias secundárias de lítio; baterias de armazenamento eléctrico; pilhas e 

baterias eléctricas; baterias de armazenamento de níquel-cádmio; baterias para veículos; 

baterias para veículos eléctricos; power banks; carregadores para baterias eléctricas; adap-

tadores de bateria; kits de baterias; terminais de bateria; arrancadores de bateria; cabos de 

bateria; testadores de baterias; estojos de baterias; caixas de bateria; cabos de reforço de 

bateria; aparelhos de teste para baterias; equipamento para carregamento de baterias; car-

regadores de bateria para telemóveis para uso em veículos; carregadores de bateria para 

uso com telefones; aparelhos de diagnóstico para motores; software para diagnóstico e so-

lução de problemas; aparelhos de diagnóstico, sem serem para uso médico; aparelhos de 

teste para fins de diagnóstico (que não sejam médicos); programas utilitários para a reali-

zação de diagnósticos de sistemas informáticos; aplicações móveis; software aplicativo; pro-

cessadores de aplicativos; software informático aplicativo para tv; software aplicativo para 

serviços de computação em nuvem; cartões de crédito; terminais de cartões de crédito; car-

tões de crédito magnéticos; cartões de crédito codificados; leitores de cartões para cartões 

de crédito; máquinas de codificação de cartões de crédito; cartões de crédito pré-pagos co-

dificados; estojos para cartões de crédito (suportes equipados); software para facilitar as 

transações seguras com cartões de crédito; termóstatos para motores de veículos; triângu-

los de sinalização de avaria de veículo; luzes de sinalização de avaria de veículo; simulado-

res para treino na condução de veículos; sistemas de controlo da velocidade de veículos; pi-

loto automático para veículos; sistemas de condução de veículos autónomos contendo ecrãs 

interactivos; aplicações de computador para o controlo de condução automática de veícu-

los; aplicações de computador para controlo de estacionamento de veículos automatizado; 

sistemas electrónicos de bordo em veículos terrestres para a prestação de ajuda no estacio-

namento; monitores com ecrã para fornecerem uma visão de 360 graus num veículo; pro-

cessadores de vídeo para fornecerem uma visão de 360 graus num veículo; programas in-

formáticos para fornecerem uma visão de 360 graus num veículo; programas informáticos 

para utilização na condução assistida de veículos; indicadores automáticos de baixa pressão 

nos pneus de veículos; indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de veículos; sis-

temas electrónicos integrados de assistência ao condutor para veículos terrestres; alarmes e 
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equipamentos de aviso; fusíveis; fusíveis para veículos; cabos de ligação; bateria de arran-

que de emergência; aparelhos de teste de alcoolemia; peças e acessórios para todos os arti-

gos acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/06/21 1334654 比利時-盧森堡-荷蘭 Benelux

[210] 編號 N.º : N/118739 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : GIP Development

 地址 Endereço : 2-4, rue du Château d`Eau, L-3364 Leudelange, Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Unidades de esterilização para instrumentos médicos; aparelhos de iluminação, aqueci-

mento, produção de vapor, cozedura, arrefecimento, secagem, ventilação, fornecimento de 

água e instalações sanitárias; climatizadores; ar condicionado; filtros para ar condicionado; 

ventoinhas para ar condicionado; climatizadores de ambiente; climatizadores eléctricos; 

aparelhos de ar condicionado; instalações de ar condicionado; filtros de ar para ventilado-

res médicos; unidades de ar condicionado; dispositivos de ar condicionado; aparelhos de 

climatização; instalações de climatização; ventoinhas (ar condicionado); evaporadores para 

climatizadores; válvulas para climatizadores; aparelhos de ar condicionado móveis; unida-

des de ar condicionado residenciais; aparelhos de ar condicionado para janelas; aparelhos 

de ar condicionado domésticos; instalações de ar condicionado domésticas; instalações de 

ar condicionado centrais; instalações para ar condicionado; filtros para climatização; ven-

toinhas motorizadas para ar condicionado; aparelhos de ar condicionado de tipo centrali-

zado; extractores (ventilação ou ar condicionado); exaustores para aparelhos de ar condi-

cionado; ventoinhas para aparelhos de ar condicionado; ventoinhas axiais para ar condicio-

nado; unidades de ar condicionado para montagem em janelas; aparelhos e instalações de 

ar condicionado; ventiladores de ar movidos a eletricidade para fins de climatização; apare-

lhos e instrumentos de ventilação, ar condicionado e arrefecimento do ar; radiadores (para 

fins de climatização industrial); aparelhos de aquecimento e ar condicionado combinados; 

impulsores (peças para aparelhos de ar condicionado); instalações de ar condicionado para 

uso doméstico; instalações e aparelhos de ventilação (ar condicionado); sistemas de HVAC 

(aquecimento, ventilação e ar condicionado); instalações de ar condicionado centrais para 

uso doméstico; componentes para ar condicionado e sistemas de arrefecimento, nomeada-

mente refrigeradores de ar por evaporação; aparelhos humidificadores para uso com apare-

lhos de ar condicionado; equipamento de aquecimento, ventilação e climatização e purifi-

cação do ar (ambiente); peças para sistemas de aquecimento e ar condicionado, nomeada-

mente núcleos de aquecedores e refrigeradores de gás para veículos; aparelhos de secagem 

para uso em sistemas de aquecimento, sistemas de ventilação, sistemas de ar condicionado 

e sistemas de arrefecimento; instalações de secagem; armários de secagem; aparelhos de 

secagem; fornos de secagem; máquinas de secar (secadoras por calor); aparelhos para secar 

roupa (secagem a quente); instalações para secar roupa (secagem a quente); secadoras de 

roupa eléctricas (secagem a quente); aparelhos de ar condicionado para uso comercial; ins-
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talações de ar condicionado para uso comercial; aparelhos de ar condicionado para uso in-

dustrial; ar condicionado para salas de processamento de dados; ar condicionado para uso 

em transporte; instalações de ar condicionado para uso agrícola; instalações de ar condi-

cionado para fins industriais; aparelhos de ar condicionado (para fins industriais); apare-

lhos de ar condicionado para fins industriais; condicionadores de ar localmente induzidos 

(para fins industriais); instalações de ar condicionado central para fins industriais; instala-

ções de climatização central (para fins industriais); unidades de aquecimento; armações de 

aquecimento; cartuchos de aquecimento; anéis de aquecimento; barras de aquecimento; 

quadros de aquecimento; caldeiras de aquecimento; aparelhos de aquecimento; instalações 

de aquecimento; elementos de aquecimento; placas de aquecimento; radiadores (aqueci-

mento); forno de aquecimento de ar; aparelhos para aquecimento; electrodomésticos para 

aquecimento; instalações de aquecimento; aparelhos de aquecimento eléctricos; instalações 

de aquecimento eléctricas; filamentos de aquecimento eléctricos; ventiladores de aqueci-

mento eléctricos; aparelhos de aquecimento móveis; unidades de aquecimento residenciais; 

aparelhos de aquecimento solar; instalações de aquecimento solar; painéis de aquecimento 

solar; aparelhos para aquecimento do ambiente; fogões para aquecimento; aparelhos para 

aquecimento de pisos; aparelhos de aquecimento de ar; instalações de aquecimento de ar; 

aparelhos de aquecimento central; caldeiras de aquecimento central; instalações de aqueci-

mento central; utensílios de aquecimento domésticos; elementos de aquecimento eléctricos; 

elementos de aquecimento eléctrico; queimadores de aquecimento fixos; elementos de 

aquecimento planos; aparelhos de aquecimento industriais; fornos de aquecimento indus-

triais; instalações de aquecimento industriais; aparelhos de aquecimento de pavimentos; 

instalações de aquecimento de pavimentos; aparelhos de aquecimento de vapor; painéis de 

aquecimento por infravermelhos; fogões (aparelhos de aquecimento); radiadores de aqueci-

mento centrais; instalações de aquecimento central; instalações de aquecimento de circuito 

fechado; aparelhos eléctricos de aquecimento radiante; fornos para aquecimento central; 

aparelhos de aquecimento a gás; instalações de aquecimento a gás; instalações de aqueci-

mento para gás; aparelhos de aquecimento para recipientes; aparelhos de aquecimento para 

fornos; aparelhos de aquecimento para petróleo; aparelhos de aquecimento para lago; apa-

relhos de aquecimento de ar morno; aparelhos de aquecimento de ar quente; sistemas de 

aquecimento radiante para interiores; colectores solares térmicos (aquecimento); colectores 

de energia solar para aquecimento; aparelhos de aquecimento alimentados a energia solar; 

instalações de aquecimento alimentadas a energia solar; aparelhos de aquecimento opera-

do a gás; instrumentos de aquecimento e secagem para uso pessoal; humidificadores para 

radiadores de aquecimento central; painéis de aquecimento e arrefecimento utilizados para 

fins de aquecimento e arrefecimento de interiores; aparelhos de recolha de luz do sol para 

fins de aquecimento; filtros para uso com aparelhos de aquecimento; radiadores planos 

para instalações de aquecimento central; aparelhos de ventilação; ventoinhas para ventila-

ção; instalações de ventilação; ventiladores de sucção; unidades de ventilação; terminais de 

ventilação; ventiladores eólicos; ventiladores eléctricos; ventiladores de turbina (aparelhos 

de ventilação); exaustores; aparelhos para ventilação; ventoinhas para ventilação; coifas 

para ventilação de fornos; ventoinhas de exaustão; aparelhos de ventilação móveis; unida-

des de ventilação residenciais; ventiladores de ar comprimido; unidades de extracção (ven-

tilação); aparelhos para ventilação industrial; ventiladores de recuperação de energia; ven-

tiladores de recuperação de calor; aparelhos de ventilação alimentados a energia solar; coi-

fas de ventilação para fumo; coifas de ventilação para vapor; ventiladores para permutado-

res de calor; ventoinhas eléctricas para ventilação; ventiladores alimentados a electricidade 

para ventilação; ventiladores de incêndio para esgotar fumos; ventiladores de incêndio para 

esgotar fumo; ventiladores de incêndio para esgotar vapores; ventiladores de incêndio para 

esgotar gases; acessórios para ventoinhas de ventilação, nomeadamente grelhas; ventoinhas 
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movidos a electricidade para fins de ventilação; condutas de aparelhos de ventilação; coifas 

para aparelhos de ventilação; cortinas de ar para ventilação; frigoríficos; unidades refrige-

radas; caixas refrigeradas; prateleiras refrigeradas; expositores refrigerados; refrigeradores 

eléctricos; contentores de refrigeração; aparelhos de refrigeração; electrodomésticos para 

refrigeração; instalações de refrigeração; frigoríficos de uso doméstico; salas de refrigera-

ção; refrigeradores portáteis; armários de refrigeração; máquinas de refrigeração; câmaras 

de refrigeração; refrigeradores a gás; refrigeradores para kimchi; vitrinas refrigeradas; con-

tentores de refrigeração (eléctricos); unidades de distribuição de bebidas refrigeradas; apa-

relhos para arrefecimento de bebidas; caixas de refrigeração portáteis (eléctricas); instala-

ções de arrefecimento para refrigeração; equipamento de refrigeração e congelação; reci-

pientes de refrigeração para congelação; aparelhos e máquinas de refrigeração; aparelhos e 

instalações de refrigeração; congeladores; instalações com congeladores; prateleiras de 

congelação; expositores de congelação; armários de congelação; ultra-congeladores; placas 

de congelação; instalações de congelação; congeladores para exposição; frigoríficos-conge-

ladores; unidades de armazenamento para congelação; aparelhos de congelação; aparelhos 

de congelação de ar; instalações de congelação de ar; congeladores para gelados; instala-

ções de ultra-congelação; instalações para congelação; zonas de congelação; instalações de 

arrefecimento para congelação; aparelhos para congelar alimentos; exaustores para conge-

ladores; combinações de refrigeradores e congeladores; instalações de arrefecimento para 

ultra-congelação; congeladores eléctricos para uso doméstico; aparelhos de arrefecimento; 

instalações de arrefecimento; elementos de arrefecimento; arrefecedores de ambiente; ins-

talações de arrefecimento; fogões; fogões combinados; fogões a carvão; fogões domésticos; 

fogões a lenha; fogões para cozinhar; fogões de cozinha; fogões eléctricos; fogões a gás; fo-

gões para fazer comida; fogões eléctricos para cozinhar; fogões; placas de fogão; exaustores 

para fogões; fogões de micro-ondas; instalações para cozinhar; unidades para cozinhar; 

electrodomésticos para cozinhar; grelhas para cozinhar; fornos para cozinhar; aparelhos 

para cozinhar; instalações para cozinhar; fornos de micro-ondas para uso doméstico; for-

nos de micro-ondas para fins domésticos; fornos de micro-ondas para fins industriais; cal-

deiras de lavagem; panelas de cobre para lavagem; arrefecedores e aquecedores de água; 

aparelhos para purificação da água; aparelho para descalcificação da água; unidades de fil-

tragem de água domésticas; instalações de arrefecimento de água; instalações para purifi-

cação da água; instalações de aquecimento (água quente); aparelhos de aquecimento de 

água quente; aparelhos de aquecimento de água eléctricos; aquecedores e caldeiras de 

água; aparelhos para suavizar a água; aquecedores para fornecimento de água quente; apa-

relhos para desinfecção da água; instalações de arrefecimento para água; aquecedores de 

água para uso doméstico; aquecedores de água para uso industrial; instalações de purifica-

ção, dessalinização e condicionamento da água; acessórios de regulação e de segurança 

para instalações de água e gás; máquinas de café; máquinas para fazer café; torrefactores 

de café; cafeteiras eléctricas; máquinas de café expresso; coadoras de café eléctricas; perco-

ladores de café eléctricos; máquinas eléctricas para fazer café; torrefactores de café eléctri-

cos; máquinas de café elétricas; fervedores de café elétricos; urnas de café eléctricas; cafe-

teiras eléctricas sem fios; máquinas de torrefação de grãos de café; percoladores de café do-

mésticos (eléctricos); instalações automáticas para fazer café; cafeteiras eléctricas para uso 

doméstico; chaleiras; chaleiras eléctricas; chaleiras de chá (eléctricas); chaleiras de chá 

eléctricas (para fins domésticos); torradeiras; torradeiras de pão; torradeiras eléctricas; for-

nos eléctricos para torrar; sanduicheiras (torradeiras); torradeiras para sanduíches quentes; 

torradeiras eléctricas para sanduíches; torradeiras de pão domésticas (eléctricas); torradei-

ras elétricas (para fins domésticos); filtros para água potável; filtros de água de torneira 

para uso doméstico; fritadeiras eléctricas sem óleo; fritadeiras eléctricas para fritar com 

gordura; fritadeiras eléctricas; fritadeiras industriais; fritadeiras para catering comercial; 
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grelhadores; isqueiros de grelhadores; grelhadores a carvão; churrasqueiras; grelhadores 

eléctricos; grelhadores a gás; fogões com grelhador; placas de aquecimento para grelhado-

res; grelhadores (electrodomésticos para cozinhar); placas eléctricas; placas eléctricas para 

uso doméstico; placas de encastrar; placas de encastrar eléctricas; placas eléctricas para co-

zinhar; placas eléctricas (para uso doméstico); placas eléctricas para aquecer comida; gre-

lhadores eléctricos para exterior; grelhadores eléctricos para interior; aparelhos eléctricos 

para grelhar; pedra vulcânica para uso em churrasqueiras; briquetes de cerâmica para uso 

em churrasqueiras (não inflamáveis); conjuntos de raclete; máquinas para fazer pão em 

casa; tabuleiros de aquecimento; tabuleiros aquecidos; tabuleiros eléctricos para apresenta-

ção de comida; panelas para cozinhar arroz; panelas eléctricas para cozinhar arroz; panelas 

industriais para cozinhar arroz; panelas a vapor; dispositivos para cozinhar ovos; fogões 

para crepes; fogões de indução; fogões eléctricos; fogões a gás; panelas para cozedura lenta 

(eléctricas); panelas de pressão eléctricas; fogões a gás domésticos; máquina eléctricas para 

fazer pão; vaporizadores para roupa; vaporizadores para tecidos; panelas eléctricas para 

cozinhar arroz a vapor; panelas eléctricas para cozinhar legumes a vapor; panelas eléctri-

cas para cozinhar alimentos a vapor; panelas eléctricas para cozinhar ovos a vapor para uso 

doméstico; limpadores e purificadores a gás; formas eleéctricas para waffles; esterilizadores 

para escovas de dentes; secadoras de unhas; secadores de cabelo; secadores para o cabelo; 

secadores eléctricos de cabelo; instrumentos de secagem para o cabelo; aparelhos de seca-

gem do cabelo; secadores de cabelo fixos; secadores de cabelo para viagem; secadores de 

cabelo manuais; ventoinhas para secar o cabelo; secadores de cabelo eléctricos portáteis; 

aparelhos para secar o cabelo; secadores de cabelo (para fins domésticos); aparelhos de in-

fravermelhos para secar o cabelo; lâmpadas de infravermelhos para secar o cabelo; vapori-

zadores de cabelo para uso em salões de beleza; máquinas de secagem de cabelo para uso 

em salões de beleza; secadores de cabelo para uso em salões de beleza; vaporizadores de 

cabelo para uso em salões de cabeleireiro; secadores de ar quente para uso na secagem do 

cabelo; aquecedores de cera depilatória; iluminação; lâmpadas; instalações de luz; luminá-

rias; equipamentos de luz; conjuntos de luz; barras de luz; lâmpadas; abat-jours; reflectores 

de luz; difusores de luz; projectores de luz; difusores (luz); luzes estroboscópicas (efeitos de 

luz); luzes para jardim; luzes para atrelados; holofotes; luzes para anteparas; luzes para ve-

locípedes; luzes de secretária; luzes fluorescentes; luzes eléctricas; luzes para eutomóveis; 

candeeiros a gás; luzes para o interior de veículos; luzes decorativas; luzes para veículos; 

luzes solares; luzes de emergência; luzes de inspecção; luzes de capacete; luzes de ambien-

te; luzes para livros; luzes de aquário; luzes de bicicleta; luzes de mergulho; luzes de moto-

ciclos; canetas de luz; luzes de parede; luzes de leitura; projectores; luzes de tecto; ilumina-

ção de jardim; faixas de iluminação (aparelhos de iluminação); transformadores para ilu-

minação; unidades de iluminação; aparelhos de iluminação; iluminação eléctrica; elemen-

tos de iluminação; acessórios de iluminação; iluminação para exposição; armações para 

iluminação; iluminação de segurança; candeeiros de iluminação; grelhas de iluminação; 

iluminação decorativa; iluminação e refletores de iluminação; iluminação exterior; instala-

ções de iluminação; lâmpadas para iluminação; aparelhos para iluminação de palco; lumi-

nárias incandescentes; instalações de iluminação de veículos; aparelhos de iluminação de 

veículo; instalações de iluminação de emergência; aparelhos de iluminação de emergência; 

aparelhos de iluminação eléctricos; instalações de iluminação eléctricas; aparelhos para 

iluminação; iluminação para aquários; bolas de espelho iluminadas; aparelhos de ilumina-

ção com díodos emissores de luz (LED); luzes de travões para veículos; luzes eléctricas 

para períodos festivos; luzes subaquáticas de LED; luzes de ambiente de LED; luzes de 

paisagem de LED; lanternas de bolso; luzes nocturnas eléctricas; luzes de dínamo para bi-

cicletas; fios com luzes; invólucros para luzes; luzes estroboscópicas (decorativas); luzes de 

teto (candeeiros); luzes traseiras para veículos; gambiarras eléctricas decorativas; grelhas 
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para luzes; faróis para automóveis; luzes de díodo emissor de luz para automóveis; lâmpa-

das incandescentes; lâmpadas de halogéneo; máquinas de luzes de LED; lâmpadas de 

LED; lâmpadas em miniatura; torres de iluminação móveis; lâmpadas eléctricas; acessórios 

de luz eléctricos; luzes e reflectores de iluminação para veículos; instalações para ilumina-

ção de cenários de filmes; equipamentos de iluminação fluorescente para interiores; apare-

lhos e instalações de iluminação; lâmpadas para iluminação de veículos; aparelhos de ilu-

minação eléctricos decorativos; equipamentos de iluminação de descarga eléctrica; equipa-

mentos de iluminação eléctricos para exteriores; luzes interiores para veículos; luzes de se-

gurança sensíveis ao movimento; luzes para montagem em calhas; luzes para instalações 

externas; luzes para decorações festivas; luzes para montagem na parede; instalações de 

iluminação de LED; equipamentos de iluminação para uso comercial; equipamentos de 

iluminação para uso doméstico; candeeiros eléctricos para iluminação exterior; candeeiros 

eléctricos para iluminação interior; luzes de Natal (sem serem velas); lanternas de ilumina-

ção (de bolso); lanternas de bolso; lanternas de bolso recarregáveis; lanternas de bolso para 

iluminação; lanternas de bolso, eléctricas; lanternas a energia solar; lâmpadas a energia so-

lar; fornos a energia solar; unidades de iluminação a energia solar; candeeiros alimentados 

por energia solar; aquecedores de água a energia solar; painéis de recolha para aquecimen-

to solar; colectores solares térmicos (aquecimento); suportes adaptados para uso com tubos 

de aquecimento solar; lâmpadas para iluminação de segurança; iluminação de segurança 

operada por fotocélulas; iluminação de segurança que incorpora um sensor ativado por in-

fravermelhos; iluminação de segurança que incorpora um sensor activado por movimento; 

iluminação para uso com sistemas de segurança; iluminação de segurança que incorpora 

um sensor ativado por calor; purificadores do ar; purificadores do ar industriais; filtros para 

purificadores do ar; purificadores do ar para automóveis; purificadores do ar para uso do-

méstico; purificadores do ar (para fins domésticos); humidificadores do ar; humidificadores 

do ar (recipientes de água para radiadores de aquecimento central); desumidificadores do 

ar; isqueiros para grelhadores; dispensadores eléctricos para purificadores do ar; sistemas 

de distribuição de purificadores do ar; peças e acessórios para todos os artigos acima refe-

ridos.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/06/21 1334654 比利時-盧森堡-荷蘭 Benelux

[210] 編號 N.º : N/118762 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; movimentos de relojoaria; cronóme-

tros; mostradores [relojoaria]; correntes de relógios; vidros e cristais para relógios; estojos 

para relojoaria; cofres para relojoaria [apresentação]; metais preciosos em bruto ou semi-

-trabalhados; estojos e cofres para bijutaria; artigos de joalharia, artigos de ourivesaria, 

pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [jóias]; jóias em «cloisonné», brincos; ornamen-
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tos para chapéus [jóias], alfinetes [jóias], medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfi-

netes ornamentais, bijutaria; caixas em metais preciosos; cofres para jóias; porta-chaves.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/05 16/4285278 法國 França

[210] 編號 N.º : N/119116 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 22 Little West 12th Street, 4th Floor, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software de aplicação informática para dispositivos portáteis, móveis e multimédia sob 

a forma de telemóveis, leitores multimédia portáteis, tablets e computadores portáteis, 

nomeadamente software para utilização por hóspedes de hotéis, residentes em edifícios e 

ocupantes de escritórios para promoção de uma vida saudável e do bem-estar permitindo 

aos utilizadores comprarem produtos de bem-estar relacionados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/119117 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 22 Little West 12th Street, 4th Floor, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios comerciais e residenciais, salas comerciais e residenciais e quartos 

de hotel que promovam a saúde e o bem-estar e serviços de consultadoria relacionados com 

isso.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/119118 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 22 Little West 12th Street, 4th Floor, 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 
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[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Fabrico sob encomenda de decoração de interiores e mobiliário que promovam a saúde e o 

bem-estar, bem como serviços de consultadoria relacionados com isso.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/119119 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 22 Little West 12th Street, 4th Floor, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Design de edifícios comerciais e residenciais, de espaços comerciais e residenciais, de quar-

tos de hotel, de decoração de interiores e de mobiliário, e serviços de consultadoria relacio-

nados com isso; design de decoração de interiores e de mobiliário que promovam a saúde e 

o bem-estar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/119120 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 22 Little West 12th Street, 4th Floor, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios comerciais e residenciais, salas comerciais e residenciais e quartos 

de hotel que promovam a saúde e o bem-estar e serviços de consultadoria relacionados com 

isso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119121 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 22 Little West 12th Street, 4th Floor, 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 : 40

[511] 服務 Serviços : Fabrico sob encomenda de decoração de interiores e mobiliário que promovam a saúde e o 

bem-estar, bem como serviços de consultadoria relacionados com isso.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119122 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 22 Little West 12th Street, 4th Floor, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Design de edifícios comerciais e residenciais, de espaços comerciais e residenciais, de quar-

tos de hotel, de decoração de interiores e de mobiliário, e serviços de consultadoria relacio-

nados com isso; design de decoração de interiores e de mobiliário que promovam a saúde e 

o bem-estar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119123 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 22 Little West 12th Street, 4th Floor, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios comerciais e residenciais, salas comerciais e residenciais e quartos 

de hotel que promovam a saúde e o bem-estar e serviços de consultadoria relacionados com 

isso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119124 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 22 Little West 12th Street, 4th Floor, 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 : 40

[511] 服務 Serviços : Fabrico sob encomenda de decoração de interiores e mobiliário que promovam a saúde e o 

bem-estar, bem como serviços de consultadoria relacionados com isso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119125 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 22 Little West 12th Street, 4th Floor, New York, New York 10014 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Design de edifícios comerciais e residenciais, de espaços comerciais e residenciais, de quar-

tos de hotel, de decoração de interiores e de mobiliário, e serviços de consultadoria relacio-

nados com isso; design de decoração de interiores e de mobiliário que promovam a saúde e 

o bem-estar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119210 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : VENDEMMIA MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : Rm 705B, Join-In Hang Sing CTR, 2-16 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Extractos de frutas não alcoólicas; bebidas de sumos de frutas não alcoólicas; cervejas; co-

cktails à base de cerveja; cocktails, não alcoólicos; aperitivos, não alcoólicos; bebidas não 

alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119211 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : VENDEMMIA MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : Rm 705B, Join-In Hang Sing CTR, 2-16 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Aperitivos; cocktails; vinho; bebidas alcoólicas, com excepção de cervejas; bebidas alcoó-

licas contendo frutas; baijiu (bebida alcoólica destilada Chinesa); bebidas alcoólicas pré-

-misturas, excepto a base de cerveja; licores de hortelã-pimenta.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119257 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/10

[730] 申請人 Requerente : Safe Tree Sdn Bhd

 地址 Endereço : B2-12-1, Dataran Niaga Sungai Besi, Midfields Square East, Jalan 11/108C, Off Lebuhraya 

Sungai Besi, 57100 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Anticongelante; líquido de arrefecimento; fluido para direcção assistida; fluido de arran-

que; fluido para transmissão automática; fluido para travões; agentes de limpezas para uso 

industrial; agentes anti-incrustantes para vidros; agentes de reparação de pneus, prepara-

ções químicas para motores de combustão interna; aditivos de carburantes e óleo; produtos 

químicos para sistemas de arrefecimento; aditivos para parar o vazamento nos radiadores; 

agentes de fuga.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119466 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Well Living Lab Inc.

 地址 Endereço : 4th Floor, 22 Little West 12th Street New York NY 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Investigação na área da saúde e do bem-estar humano em ambientes fechados; ensaios, 

investigação e desenvolvimento de produtos, destinados a melhorar a saúde e o bem-estar 

dos utilizadores dos produtos; concepção e ensaio para o desenvolvimento de novos pro-

dutos para terceiros no domínio da saúde e do bem-estar; ensaios, investigação e desenvol-

vimento de produtos destinados a melhorar a saúde e o bem-estar dos utilizadores indivi-

duais; ensaios, investigação e desenvolvimento de produtos e tecnologias, concebidos para 

monitorizar e controlar as características ambientais dos edifícios e espaços interiores; 

serviços de acreditação, nomeadamente desenvolvimento de protocolos e avaliação e testes 

de conformidade com protocolos para produtos concebidos para melhorar a saúde e o bem-

-estar dos utilizadores individuais; serviços científicos e tecnológicos e serviços de pesquisa 

e concepção relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software informáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119487 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Kasperskian AG

 地址 Endereço : Industriestrasse 120, Postfach 120 CH-3952 Susten, Switzerland
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 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Peixe e caviar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119488 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Kasperskian AG

 地址 Endereço : Industriestrasse 120, Postfach 120 CH-3952 Susten, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Peixe vivo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119489 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Kasperskian AG

 地址 Endereço : Industriestrasse 120, Postfach 120 CH-3952 Susten, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Peixe e caviar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119490 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Kasperskian AG

 地址 Endereço : Industriestrasse 120, Postfach 120 CH-3952 Susten, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Peixe vivo.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119491 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Kasperskian AG

 地址 Endereço : Industriestrasse 120, Postfach 120 CH-3952 Susten, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Peixe e caviar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119492 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/16

[730] 申請人 Requerente : Kasperskian AG

 地址 Endereço : Industriestrasse 120, Postfach 120 CH-3952 Susten, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Peixe vivo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119520 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/17

[730] 申請人 Requerente : 杭州零零科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道良睦路1399號13號樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 照相機；照相機專用包；照相器材專用包；電影機器和設備；照相機套；照相機（攝影）；攝影器

具包；照相機用三角架；運載工具用電池；電池充電器；原電池；電池；蓄電池；移動電源（可充

電電池）；太陽能電池；USB充電器；光伏電池；無線充電器；鋰離子電池,；鋰蓄電池；為電動

車輛提供動力的充電電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119521 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/17

[730] 申請人 Requerente : 杭州零零科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道良睦路1399號13號樓 

 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 : 螺旋槳；螺旋槳飛機；旋翼飛機；直升飛機；空中運載工具；飛機；空間運載工具；遙控運載工具

（非玩具）；軍用無人機；民用無人機；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；航空裝置、機器和設備。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119522 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/17

[730] 申請人 Requerente : 杭州零零科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道良睦路1399號13號樓 

 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 : 室內遊戲玩具；玩具無人機；智能玩具；玩具照相機；積木（玩具）；拼插玩具積木；娛樂場用視

頻遊戲機；遊戲機控制器；視頻遊戲操縱杆。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119523 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/17

[730] 申請人 Requerente : 杭州零零科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道良睦路1399號13號樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 照相機；照相機專用包；照相器材專用包；電影機器和設備；照相機套；照相機（攝影）；攝影器

具包；照相機用三角架；運載工具用電池；電池充電器；原電池；電池；蓄電池；移動電源（可充

電電池）；太陽能電池；USB充電器；光伏電池；無線充電器；鋰離子電池,；鋰蓄電池；為電動

車輛提供動力的充電電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119524 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/17

[730] 申請人 Requerente : 杭州零零科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道良睦路1399號13號樓 

 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 : 螺旋槳；螺旋槳飛機；旋翼飛機；直升飛機；空中運載工具；飛機；空間運載工具；遙控運載工具

（非玩具）；軍用無人機；民用無人機；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；航空裝置、機器和設

備。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119525 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/17

[730] 申請人 Requerente : 杭州零零科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道良睦路1399號13號樓 

 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 : 室內遊戲玩具；玩具無人機；智能玩具；玩具照相機；積木（玩具）；拼插玩具積木；娛樂場用視

頻遊戲機；遊戲機控制器；視頻遊戲操縱杆。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119584 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; movimentos de relojoaria; cronóme-

tros; mostradores [relojoaria]; correntes de relógios; vidros e cristais para relógios; estojos 

para relojoaria; cofres para relojoaria [apresentação]; metais preciosos em bruto ou semi-

-trabalhados; estojos e cofres para bijutaria; artigos de joalharia, artigos de ourivesaria, 

pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [jóias]; jóias em «cloisonné», brincos; ornamen-

tos para chapéus [jóias], alfinetes [jóias], medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfi-

netes ornamentais, bijutaria; caixas em metais preciosos; cofres para jóias; porta-chaves.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/21 16/4288630 法國 França

[210] 編號 N.º : N/119585 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; movimentos de relojoaria; cronóme-

tros; mostradores [relojoaria]; correntes de relógios; vidros e cristais para relógios; estojos 



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7125

para relojoaria; cofres para relojoaria [apresentação]; metais preciosos em bruto ou semi-

-trabalhados; estojos e cofres para bijutaria; artigos de joalharia, artigos de ourivesaria, 

pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [jóias]; jóias em «cloisonné», brincos; ornamen-

tos para chapéus [jóias], alfinetes [jóias], medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfi-

netes ornamentais, bijutaria; caixas em metais preciosos; cofres para jóias; porta-chaves.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/21 16/4288632 法國 França

[210] 編號 N.º : N/119586 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; movimentos de relojoaria; cronóme-

tros; mostradores [relojoaria]; correntes de relógios; vidros e cristais para relógios; estojos 

para relojoaria; cofres para relojoaria [apresentação]; metais preciosos em bruto ou semi-

-trabalhados; estojos e cofres para bijutaria; artigos de joalharia, artigos de ourivesaria, 

pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [jóias]; jóias em «cloisonné», brincos; ornamen-

tos para chapéus [jóias], alfinetes [jóias], medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfi-

netes ornamentais, bijutaria; caixas em metais preciosos; cofres para jóias; porta-chaves.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/21 16/4288634 法國 França

[210] 編號 N.º : N/119606 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento relacionado com desenvolvimento, criação, produção, distribui-

ção, e pós-produção de programas de televisão; serviços de entretenimento, nomeadamen-

te, um programa de televisão permanente baseado em realidade actual fornecido através de 

transmissão via internet e serviços de streaming; entretenimento, nomeadamente um pro-

grama contínuo de televisão baseado na realidade transmitido através de sítios na internet 

e serviços de streaming; entretenimento, nomeadamente um programa contínuo baseado 

na realidade transmitido através da televisão, rádio, e sítios na internet; serviços de entrete-

nimento na forma de programas de televisão permanentes baseados em realidade actual.
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[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/19 70627 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/119607 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento relacionado com desenvolvimento, criação, produção, distri-

buição, e pós-produção de espectáculos de televisão; entretenimento relacionado com pro-

gramas de televisão em áreas de drama; serviços de entretenimento, nomeadamente séries 

apresentando drama fornecidos através de transmissão via internet e serviços de streaming; 

entretenimento, nomeadamente um espectáculo de drama contínuo transmitido através de 

sítios na internet e serviços de streaming; entretenimento, nomeadamente uma transmissão 

de drama contínua através da televisão, rádio, e sítios na internet.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/19 70628 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/119608 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Shaun PULFREY

 地址 Endereço : First & Second Floor, 205 Stockwell Road, London, SW9 9SL, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 刷子；個人衛生用的刷子；髮刷；髮梳；製刷材料；刷具和梳具用的套子和盒子；刷具支架；家

用、家庭用具及容器；髮刷容器；家用儲存罐；上述所有物品的零配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119614 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Azula Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britâni-

cas

 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 : Organização de arrendamentos e contratos de aluguer de bens imobiliários; avaliação e 

gestão de bens imobiliários; arrendamento de bens imobiliários; avaliações imobiliárias; 

gestão de bens imobiliários para aluguer; serviços de aquisição de bens imobiliários; for-

necimento de informações na área de bens imobiliários através da internet;  consultadoria 

de mercado imobiliário; serviços de agências imobiliárias; serviços de corretagem de bens 

imobiliários; serviços de gestão de bens imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/08/31 160104637 泰國 Tailândia

[210] 編號 N.º : N/119615 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Azula Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britâni-

cas

 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 : Hotéis [serviços de hotelaria]; serviços de motéis; fornecimento de serviços de casa de hós-

pedes temporária; fornecimento de serviços de alojamento temporário; serviços de reservas 

de alojamento em hotéis; serviços de reservas de restauração; serviços de bar de alimentos 

e bebidas; cafés; cafetarias; restaurantes de serviço rápido e permanente [snack-bars]; lojas 

de café; restaurantes; salões de cocktails; serviços de fornecimento de refeições [catering]; 

serviços para o fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de hotelaria; serviços de 

fornecimento de refeições em hotéis [catering]; serviços de reserva de alojamento em cru-

zeiros; serviços de alojamento em cruzeiros; serviços de salões de cocktails; aluguer de es-

paços para actividades sociais; organização e locação de alojamento para férias; serviços de 

agência de viagens para reservas de alojamento em hotéis; serviços de restauração; serviços 

de marcação e reservas para restaurantes e alojamento para férias; serviços de informa-

ção relacionados com hotéis [serviços de hotelaria]; serviços de informação relacionados 

com motéis [serviços de motéis]; serviços de informação relacionados com o fornecimento 

de serviços de casa de hóspedes temporária; serviços de informação relacionados com o 

fornecimento de serviços de alojamento temporário; serviços de informação relacionados 

com serviços de reservas de alojamento em hotéis; serviços de informação relacionados 

com serviços de reservas de restauração; serviços de informação relacionados com serviços 

de bar de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com cafés; serviços de 

informação relacionados com cafetarias; serviços de informação relacionados com restau-

rantes de serviço rápido e permanente [snack-bars]; serviços de informação relacionados 

com lojas de café; serviços de informação relacionados com restaurantes; serviços de in-

formação relacionados com salões de cocktails; serviços de informação relacionados com 

serviços de fornecimento de refeições [catering]; serviços de informação relacionados com 

serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com 

serviços de hotelaria; serviços de informação relacionados com serviços de fornecimento 

de refeições em hotéis [catering]; serviços de informação relacionados com serviços de 

reserva de alojamento em cruzeiros; serviços de informação relacionados com serviços de 

alojamento em cruzeiros; serviços de informação relacionados com serviços de salões de 
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cocktails; serviços de informação relacionados com aluguer de espaços para actividades 

sociais; serviços de informação relacionados com organização e locação de alojamento 

para férias; serviços de informação relacionados com serviços de agência de viagens para 

reservas de alojamento em hotéis; serviços de informação relacionados com serviços de res-

tauração; serviços de informação relacionados com serviços de marcação e reservas para 

restaurantes e alojamento para férias; serviços de aconselhamento relacionados com hotéis 

[serviços de hotelaria]; serviços de aconselhamento relacionados com motéis [serviços de 

motéis]; serviços de aconselhamento relacionados com o fornecimento de serviços de casa 

de hóspedes temporária; serviços de aconselhamento relacionados com o fornecimento de 

serviços de alojamento temporário; serviços de aconselhamento relacionados com serviços 

de reservas de alojamento em hotéis; serviços de aconselhamento relacionados com servi-

ços de reservas de restauração; serviços de aconselhamento relacionados com serviços de 

bar de alimentos e bebidas; serviços de aconselhamento relacionados com cafés; serviços 

de aconselhamento relacionados com cafetarias; serviços de aconselhamento relacionados 

com restaurantes de serviço rápido e permanente [snack-bars]; serviços de aconselhamento 

relacionados com lojas de café; serviços de aconselhamento relacionados com restaurantes; 

serviços de aconselhamento relacionados com salões de cocktails; serviços de aconselha-

mento relacionados com serviços de fornecimento de refeições [catering]; serviços de acon-

selhamento relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de 

aconselhamento relacionados com serviços de hotelaria; serviços de aconselhamento rela-

cionados com serviços de fornecimento de refeições em hotéis [catering]; serviços de acon-

selhamento relacionados com serviços de reserva de alojamento em cruzeiros; serviços de 

aconselhamento relacionados com serviços de alojamento em cruzeiros; serviços de acon-

selhamento relacionados com serviços de salões de cocktails; serviços de aconselhamento 

relacionados com aluguer de espaços para actividades sociais; serviços de aconselhamento 

relacionados com organização e locação de alojamento para férias; serviços de aconselha-

mento relacionados com serviços de agência de viagens para reservas de alojamento em 

hotéis; serviços de aconselhamento relacionados com serviços de restauração; serviços de 

aconselhamento relacionados com serviços de marcação e reservas para restaurantes e alo-

jamento para férias; serviços de consultoria relacionados com hotéis [serviços de hotelaria]; 

serviços de consultoria relacionados com motéis [serviços de motéis]; serviços de consulto-

ria relacionados com o fornecimento de serviços de casa de hóspedes temporária; serviços 

de consultoria relacionados com o fornecimento de serviços de alojamento temporário; 

serviços de consultoria relacionados com serviços de reservas de alojamento em hotéis; 

serviços de consultoria relacionados com serviços de reservas de restauração; serviços de 

consultoria relacionados com serviços de bar de alimentos e bebidas; serviços de consul-

toria relacionados com cafés; serviços de consultoria relacionados com cafetarias; serviços 

de consultoria relacionados com restaurantes de serviço rápido e permanente [snack-bars]; 

serviços de consultoria relacionados com lojas de café; serviços de consultoria relacionados 

com restaurantes; serviços de consultoria relacionados com salões de cocktails; serviços de 

consultoria relacionados com serviços de fornecimento de refeições [catering]; serviços de 

consultoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de 

consultoria relacionados com serviços de hotelaria; serviços de consultoria relacionados 

com serviços de fornecimento de refeições em hotéis [catering]; serviços de consultoria 

relacionados com serviços de reserva de alojamento em cruzeiros; serviços de consultoria 

relacionados com serviços de alojamento em cruzeiros; serviços de consultoria relaciona-

dos com serviços de salões de cocktails; serviços de consultoria relacionados com aluguer 

de espaços para actividades sociais; serviços de consultoria relacionados com organização 

e locação de alojamento para férias; serviços de consultoria relacionados com serviços de 

agência de viagens para reservas de alojamento em hotéis; serviços de consultoria relacio-
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nados com serviços de restauração; serviços de consultoria relacionados com serviços de 

marcação e reservas para restaurantes e alojamento para férias.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/08/31 160104637 泰國 Tailândia

[210] 編號 N.º : N/119709 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/25

[730] 申請人 Requerente : COFCO WOMAI.COM INVESTMENT LIMITED.

 地址 Endereço : RM18F-10, No. 8 Chao Yang Men South St., 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Bebidas medicinais; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; alimentos para 

bebés; depurativos; suplementos dietéticos para animais; incensos repelentes de mosquitos; 

fitas adesivas para fins medicinais; toalha de papel estéril; adesivos para próteses dentárias; 

fraldas para animais de estimação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119710 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/25

[730] 申請人 Requerente : COFCO WOMAI.COM INVESTMENT LIMITED.

 地址 Endereço : RM18F-10, No. 8 Chao Yang Men South St., 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; extractos de algas para a alimentação; alimentos à base de peixe; frutos, enlatados; 

aperitivos à base de frutas e vegetais; areca, em conserva; ovos; leite; óleos para alimen-

tação; saladas de fruta; geleias de fruta; nozes, preparados; cogumelos secos comestíveis; 

produtos de coalho de soja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119711 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/25

[730] 申請人 Requerente : COFCO WOMAI.COM INVESTMENT LIMITED.

 地址 Endereço : RM18F-10, No. 8 Chao Yang Men South St., 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de café; chá; bebidas à base de chá; açúcar; mel; aperitivos à base de cereais; 

bolachas; alimentos farináceos; preparados de cereais; farinha de soja; sorvete; condimen-
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tos; levedura; preparados aromáticos para alimentos; preparados para endurecer natas ba-

tidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119712 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/25

[730] 申請人 Requerente : COFCO WOMAI.COM INVESTMENT LIMITED.

 地址 Endereço : RM18F-10, No. 8 Chao Yang Men South St., 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Palmas (folhas de palmeira); grãos (cereais); plantas; animais vivos; nozes de bétele frescas; 

frutas, frescas; legumes, frescas; grãos (sementes); alimentos para animais de estimação; 

malte para fermentar e destilar; liteiras para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119713 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/25

[730] 申請人 Requerente : COFCO WOMAI.COM INVESTMENT LIMITED.

 地址 Endereço : RM18F-10, No. 8 Chao Yang Men South St., 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais (bebidas); bebidas de extractos de vegetais; bebida de lactose 

(produto de fruta, não a partir de produtos lácteos); águas (bebidas); kvas (bebidas não 

alcoólicas); bebidas isotónicas; bebidas não alcoólicas; sumos de frutas; preparados para 

fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119714 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/25

[730] 申請人 Requerente : COFCO WOMAI.COM INVESTMENT LIMITED.

 地址 Endereço : RM18F-10, No. 8 Chao Yang Men South St., 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Aguardente; extractos de frutas, alcoólicos; vinho amarela; baijiu (bebida alcoólica destila-

da Chinesa); bebidas alcoólicas; apetitivos; vinho; vodka; aguardente de arroz (sake); bebi-

das alcoólicas, com excepção de cervejas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119736 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/26

[730] 申請人 Requerente : Ooedo-Onsen Monogatari Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-9-4 Nihonbashi-honcho, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Prestação de alojamento temporário; prestação de alimentação e bebidas; gabinetes de 

alojamento; alojamento de animais; creches para crianças pré-escolares; prestação de salas 

de conferências; prestação de instalações para exposições;  aluguer de futons e mantas; alu-

guer de equipamento de cozinha para fins industriais; aluguer de máquinas de secar-loiça 

para restaurantes; aluguer de máquinas lava-loiça para fins industriais; aluguer de cozedo-

res não eléctricos; aluguer de bancadas de cozinha;  aluguer de pias de cozinha; aluguer de 

cortinas; aluguer de mobília; aluguer de decorações de parede; aluguer de revestimentos 

para pavimento; aluguer de toalhas; aluguer de tendas; aluguer de construções transpor-

táveis; prestação de serviços de lares para idosos; aluguer de salas para organização de 

recepções, conferências, convenções, exposições, seminários e reuniões; corretagem de 

reservas de alojamento incluindo hotéis; serviços de alojamento em hotéis; arrendamento 

de alojamento temporário; prestação de serviços de pousadas; prestação de serviços de res-

tauração; serviços de restaurantes self-service; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, 

artigos de vidro; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de distribuidores de água (bebe-

douros).

[540] 商標 Marca : 

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

2016/12/26 2016-144704 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/119737 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/26

[730] 申請人 Requerente : Ooedo-Onsen Monogatari Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-9-4 Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Prestação de banhos públicos; serviços de cuidados estéticos; serviços de barbearias; trata-

mento de jardins ou de canteiros; plantação de árvores de jardim; propagação de fertilizan-

tes; controlo de ervas daninhas; exterminação de vermes para a agricultura, silvicultura ou 

horticultura; massagens e massagens Shiatsu de fim terapêutico; quiroprática; moxibustão; 

tratamento de articulações deslocadas, entorses ou fracturas ósseas; acupunctura; serviços 

médicos; fornecimento de informação médica; clínicas de saúde; serviços de odontologia; 

distribuição de produtos farmacêuticos; consultoria nutricional e dietética; criação de 

animais; serviços de medicina veterinária; aluguer de plantas em vaso; aluguer de equipa-
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mento agrícola; aluguer de equipamento médico; aluguer de máquinas e aparelhos para 

utilização em salões de beleza e barbearias; aluguer de corta-relvas; arranjo de flores; ela-

boração de coroas; prestação de instalação para sauna; serviços de reflexologia; serviços de 

aromaterapia; serviços de centros de saúde termais; serviços de cuidados de saúde presta-

dos por um centro de saúde termal; cuidados de saúde; prestação de banhos públicos com 

finalidades sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/12/26 2016-144704 日本 Japão

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «aluguer de equipamento e instrumentos de pesca», por pertencer a outra 

classe.

[210] 編號 N.º : N/119738 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/26

[730] 申請人 Requerente : Ooedo-Onsen Monogatari Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-9-4 Nihonbashi-honcho, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Prestação de alojamento temporário; prestação de alimentação e bebidas; gabinetes de 

alojamento; alojamento de animais; creches para crianças pré-escolares; prestação de salas 

de conferências; prestação de instalações para exposições;  aluguer de futons e mantas; alu-

guer de equipamento de cozinha para fins industriais; aluguer de máquinas de secar-loiça 

para restaurantes; aluguer de máquinas lava-loiça para fins industriais; aluguer de cozedo-

res não eléctricos; aluguer de bancadas de cozinha; aluguer de pias de cozinha; aluguer de 

cortinas; aluguer de mobília; aluguer de decorações de parede; aluguer de revestimentos 

para pavimento; aluguer de toalhas; aluguer de tendas; aluguer de construções transpor-

táveis; prestação de serviços de lares para idosos; aluguer de salas para organização de 

recepções, conferências, convenções, exposições, seminários e reuniões; corretagem de 

reservas de alojamento incluindo hotéis; serviços de alojamento em hotéis; arrendamento 

de alojamento temporário; prestação de serviços de pousadas; prestação de serviços de res-

tauração; serviços de restaurantes self-service; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, 

artigos de vidro; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de distribuidores de água (bebe-

douros).

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/12/26 2016-144708 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/119739 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/26

[730] 申請人 Requerente : Ooedo-Onsen Monogatari Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 1-9-4 Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Prestação de banhos públicos; serviços de cuidados estéticos; serviços de barbearias; trata-

mento de jardins ou de canteiros; plantação de árvores de jardim; propagação de fertilizan-

tes; controlo de ervas daninhas; exterminação de vermes para a agricultura, silvicultura ou 

horticultura; massagens e massagens Shiatsu de fim terapêutico; quiroprática; moxibustão; 

tratamento de articulações deslocadas, entorses ou fracturas ósseas; acupunctura; serviços 

médicos; fornecimento de informação médica; clínicas de saúde; serviços de odontologia; 

distribuição de produtos farmacêuticos; consultoria nutricional e dietética; criação de 

animais; serviços de medicina veterinária; aluguer de plantas em vaso; aluguer de equipa-

mento agrícola; aluguer de equipamento médico; aluguer de máquinas e aparelhos para 

utilização em salões de beleza e barbearias; aluguer de corta-relvas; arranjo de flores; ela-

boração de coroas; prestação de instalação para sauna; serviços de reflexologia; serviços de 

aromaterapia; serviços de centros de saúde termais; serviços de cuidados de saúde presta-

dos por um centro de saúde termal; cuidados de saúde; prestação de banhos públicos com 

finalidades sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/12/26 2016-144708 日本 Japão

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «aluguer de equipamento e instrumentos de pesca», por pertencer a outra 

classe.

[210] 編號 N.º : N/119988 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : Alamo Drafthouse Cinemas, LLC

 地址 Endereço : 612 East 6th Street, Austin, Texas, 78701, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Cinemas; serviços de cinema.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119989 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



7134 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119990 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119991 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119992 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119993 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119994 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119995 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119996 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119997 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119998 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119999 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120000 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120001 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120002 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120003 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H

 地址 Endereço : Diehlgasse 27, 1050 Vienna, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器弦；樂器用鬆香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120024 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 活色生香國際有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭穗禾號1號豐利工業中心8樓23室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥用飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥；藥用和獸醫用

製劑；醫用衛生製劑；膏藥；繃敷材料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120025 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 活色生香國際有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭穗禾號1號豐利工業中心8樓23室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 保險套；避孕用具，衛生或預防裝置；身體按摩器；隱私部位用按摩器；性刺激用按摩器；個人

擺動器；性玩具（幫助夫婦間）；陰莖用環，刺激生殖器用環；上述提及產品的零件及配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120026 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 活色生香國際有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭穗禾號1號豐利工業中心8樓23室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥用飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥；藥用和獸醫用

製劑；醫用衛生製劑；膏藥；繃敷材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120027 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 活色生香國際有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭穗禾號1號豐利工業中心8樓23室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 保險套；避孕用具，衛生或預防裝置；身體按摩器；隱私部位用按摩器；性刺激用按摩器；個人

擺動器；性玩具（幫助夫婦間）；陰莖用環，刺激生殖器用環；上述提及產品的零件及配件。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120028 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 活色生香國際有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭穗禾號1號豐利工業中心8樓23室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥用飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥；藥用和獸醫用

製劑；醫用衛生製劑；膏藥；繃敷材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120029 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 活色生香國際有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭穗禾號1號豐利工業中心8樓23室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥用飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥；藥用和獸醫用

製劑；醫用衛生製劑；膏藥；繃敷材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120030 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 活色生香國際有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭穗禾號1號豐利工業中心8樓23室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥用飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥；藥用和獸醫用

製劑；醫用衛生製劑；膏藥；繃敷材料。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120031 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 活色生香國際有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭穗禾號1號豐利工業中心8樓23室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥用飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥；藥用和獸醫用

製劑；醫用衛生製劑；膏藥；繃敷材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120041 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : Diamond Quest Limited

 地址 Endereço : OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, 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 : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙；雪茄煙；煙草；煙末；煙絲；煙斗；抽煙用打火機；捲煙紙；香煙過濾嘴；香煙盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120072 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 陳財傑 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市海滄區興港五里66號1102室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 美容面膜，化妝劑，睫毛用化妝製劑，成套化妝品，化妝品，帶香味的水，香水，護膚用化妝劑，

唇彩，洗面奶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120073 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 深圳百事樂投資管理企業（有限合夥） 

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區登良路南側漢京大廈E 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6
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[511] 產品 Produtos : 普通金屬合金，裝甲金屬板，金屬門，建築用金屬附件，金屬門廊（建築），金屬大門，金屬門

板，門用金屬附件，金屬鎖（非電），門用鐵製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120074 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 深圳百事樂投資管理企業（有限合夥） 

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區登良路南側漢京大廈E 

 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 : 監視器（計算機硬件），智能手機，揚聲器，照相機（攝影），電源材料（電線、電纜），集成電

路，插頭、插座和其它接觸器（電連接），報警器，眼鏡，原電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120075 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 深圳百事樂投資管理企業（有限合夥） 

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區登良路南側漢京大廈E 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 木材，石料，非金屬地板磚，塗層（建築材料），非金屬耐火建築材料，非金屬窗，非金屬門，非

金屬地板，非金屬建築物，建築玻璃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120076 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 深圳百事樂投資管理企業（有限合夥） 

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區登良路南側漢京大廈E 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱，陳列櫃（傢俱），衣服罩（衣櫃），貯存架，餐具架，鏡子（玻璃鏡），床，盥洗台（傢俱），

傢俱門，門的非金屬附件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120077 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 深圳百事樂投資管理企業（有限合夥） 

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區登良路南側漢京大廈E 
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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 : 21

[511] 產品 Produtos : 餐具（刀、叉、匙除外），家用器皿，玻璃杯（容器），瓷、陶瓷、陶土或玻璃藝術品，飲用器皿，紙

巾盒，梳，未加工或半加工玻璃（建築玻璃除外），掃帚，水缸（室內水族池）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120078 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/09

[730] 申請人 Requerente : 深圳百事樂投資管理企業（有限合夥） 

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區登良路南側漢京大廈E 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 裝飾織品，無紡布，紡織品制牆上掛毯，氈，紡織品毛巾，被子，傢俱遮蓋物，門簾，旗幟，紡織

織物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120088 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/10

[730] 申請人 Requerente : 廣東賽曼投資有限公司

   Guangdong Saiman Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區荔灣路陳家祠道48號自編2棟310房

   Room 310, Zibian Building 2, No. 48 Chenjiaci Avenue, Liwan Road, Liwan District, 

Guangzhou, 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 : 進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場行銷；為商品和服

務的買賣雙方提供在線市場；特許經營的商業管理；商業管理諮詢；為第三方進行商業貿易的

談判和締約；為零售目的在通訊媒體上展示商品；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120141 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : 梭坤敬(香港)有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界屯門建發街13號建發工業中心508-510室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉湯；牛肉清湯；湯料；腌製水果；豬肉食品；肉湯濃縮汁；冷凍水果；湯；肉；果肉；魚（非活）；

魚製食品；肉罐頭；以水果為主的零食小吃。 
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 [540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120147 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : 廣東樂心醫療電子股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區東利路105號A區 

 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 : 可視電話；智能手機；頭戴式耳機；DV D播放機；便攜式媒體播放器；電子圖書閱讀器；太陽

鏡；3D眼鏡；智能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據處理）；自拍杆（手持單腳架）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120148 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/13

[730] 申請人 Requerente : 廣東樂心醫療電子股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區東利路105號A區 

 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 : 手錶；原子鐘；錶；電子萬年檯曆；首飾用禮品盒；裝飾品（首飾）；測時儀器；計時器（手錶）；

控制時鐘；裝飾品（珠寶）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120152 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 江泰保險經紀股份有限公司

   Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd.

 地址 Endereço : 北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路20號3號樓A-0291室

   Room A-0291, Building 3, No. 20 Yong’an Road, Shilong Economic Development Zone, 

Mentougou District, Beijing, China 102308

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；保險承保；保險諮詢；保險資訊；有價證券經紀；基金投資；經紀；信託。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120252 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : TOURCOM GIE

 地址 Endereço : 20, Boulevard Montmartre, 75009 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informação em matéria de seguros; negócios financeiros e monetários; 

emissão de cheques de viagem e títulos de crédito; seguros; serviços de cartões de crédito; 

serviços de transferência eletrónica de fundos; serviços financeiros; serviços bancários; 

serviços de gestão de fundos e investimentos; administração de fundos e investimentos; 

serviços financeiros informáticos; avaliações financeiras online; negócios imobiliários; 

administração de propriedades; arrendamento de apartamentos e flats [andares]; agências 

imobiliárias; gestão imobiliária; avaliações imobiliárias; arrendamento de bens imobiliá-

rios; informação e consultoria nas áreas atrás mencionadas; cotações na bolsa; corretagem 

na bolsa; angariação de fundos para caridade; organização de angariação de fundos; patro-

cínio financeiro; serviços de informação e consultoria relacionados em matéria de seguros, 

banco directo [home banking] e serviço bancário pela internet, títulos e ações.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/120253 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : TOURCOM GIE

 地址 Endereço : 20, Boulevard Montmartre, 75009 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; passeios turísticos; organização e reserva de viagens e férias; serviços de trân-

sito; transporte e acompanhamento de viajantes; organização de cruzeiros e passeios turís-

ticos; reserva de lugares (viagens); reserva de bilhetes; aluguer de veículos, barcos e aero-

naves; distribuição de jornais; informações para turistas (transporte); serviços de motorista 

[chauffeur].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : as cores azul, preto e cinza tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/120254 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : TOURCOM GIE

 地址 Endereço : 20, Boulevard Montmartre, 75009 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Reserva e aluguer de hotéis e alojamento temporário; serviços de hotelaria; serviços para o 

fornecimento de refeições; bares; cafés-restaurante, cafeterias; restaurantes self-service [au-

to-serviço]; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e vidraria; aluguer de salas de reu-

niões; restaurantes de serviço rápido e permanente [snack-bars]; serviços de fornecimento 

de  alimentos e bebidas [catering]; fornecimento de alojamento em hotel; fornecimento de 

terrenos para acampamento; serviços de campos de férias (alojamento); lares para idosos; 

casas para turistas [casas de férias]; serviços de motel; pensões; reservas de pensões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : as cores azul, preto e cinza tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/120265 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 拓勝（北京）科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市大興區金星西路5號及5號院5號樓717室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包（錢夾）；書包；背包；海濱浴場用手提袋；手提包；旅行包；公文包；旅行用具（皮件）；帆

布背包；運動包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120266 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 拓勝（北京）科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市大興區金星西路5號及5號院5號樓717室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 織物；紡織織物；布；紡織的彈性布料；起絨粗呢（布）；印花絲織品；紡織纖維織物；紡織品毛

巾；浴巾；餐具墊（非紙制）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120267 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 拓勝（北京）科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市大興區金星西路5號及5號院5號樓717室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25



7146 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

[511] 產品 Produtos : 服裝；運動衫；背心式緊身運動衣；乳罩；游泳帽；游泳褲；游泳衣；鞋（腳上的穿著物）；海濱浴

場用鞋；防水服。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120268 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 拓勝（北京）科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市大興區金星西路5號及5號院5號樓717室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 體育活動用球；護脛（體育用品）；游泳用鴨腳蹼；游泳腳蹼；護肘（體育用品）；護膝（運動用

品）；翼型浮袋；游泳圈；游泳浮力背心；游泳用打水板；衝浪板；滑水橇；游泳池（娛樂用品）；

玩具；積木（玩具）；玩具手槍；玩具娃娃；玩具娃娃衣；長毛絨玩具；拼圖玩具；填充玩具；玩

具模型；玩具小塑像。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120269 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 拓勝（北京）科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市大興區金星西路5號及5號院5號樓717室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；香皂；浴液；浴鹽；清潔製劑；去漬劑；去霧水；化妝品；香水；防曬劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120270 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : 拓勝（北京）科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市大興區金星西路5號及5號院5號樓717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 : 潛水服；潛水用耳塞；救生圈；救生衣；潛水面罩；潛水和游泳用鼻夾；體育護目鏡；防水衣；眼

鏡；智能手錶（數據處理）；智能眼鏡（數據處理）；便攜式媒體播放器；動畫片。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120289 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/15

[730] 申請人 Requerente : DORCO CO., LTD.

 地址 Endereço : (Golim-Dong), 350 Kyungahnchun-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, República da 

Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de barbear não eléctricos; lâminas de barbear; lâminas de barbear descartáveis; 

estojos para aparelhos de barbear; facas; lâminas [ferramentas manuais]; máquinas de bar-

bear; corta-calos; facas utilitárias; facas de aparar; facas para uso doméstico; descascadores 

de batatas; moedores de carne [ferramentas manuais]; picadoras [facas]; facas para escalar; 

cutelos; facas para cortar carne [ferramentas manuais]; facas de cozinha; facas de legu-

mes; facas de lâmina fina [utensílios de cozinha]; picadores de legumes; garfos (cutelaria); 

afiadores de facas [ferramentas manuais]; trinchete [faca de sapateiro]; tesouras [utensílios 

domésticos]; tesouras [para uso na cozinha]; conchas [ferramentas manuais]; cortadores 

manuais [fatiadores]; cutelaria de mesa [facas e/ou garfos e colheres]; garfos de mesa; facas 

de mesa; cortadores de legumes; fatiadores de legumes; garfos; colheres; facas de cerâmica; 

pedras para afiar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120297 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 永藝家具股份有限公司

   UE Furniture Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省安吉縣遞鋪鎮永藝西路1號

   NO.1, YongYi West Road, Dipu Town, Anji County, Zhejiang Province, China

 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 : 沙發；椅子（座椅）；傢俱；傢俱用非金屬附件；軟墊；非金屬門把手。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120309 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 韋清泉 

 地址 Endereço : 中國廣東省普寧市大壩鎮華東村宮前後畔園63號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；貴重金屬盒；項鏈（首飾）；貴重金屬藝術品；珠寶首飾；戒指（首

飾）；玉雕首飾；鐘錶構件；電子鐘錶；手錶；瑪瑙；首飾盒；小飾物（首飾）；翡翠；銀製工藝

品；寶石；貴重金屬藝術品；人造珠寶；首飾配件；念珠。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120310 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 馮琥 

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市礄口區古田二路101-1號5樓2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 : 眼鏡；電子防盜裝置；擴音器；教學儀器；攝影用屏；幻燈片放映設備；電子圖書閱讀器；電子

公告牌；視頻顯示屏；導航儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120311 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 馮琥 

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市礄口區古田二路101-1號5樓2號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶；電子鐘錶；鐘；首飾配件；戒指（首飾）；未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；珠寶首飾；錶

用禮品盒；貴重金屬合金。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120312 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 馮琥 

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市礄口區古田二路101-1號5樓2號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革；動物皮；手提包；手提旅行包（箱）；背包；錢包（錢夾）；手杖；傘；馬具配件；寵物服

裝。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120313 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 馮琥 

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市礄口區古田二路101-1號5樓2號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；腰帶；領帶；防水服；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套

（服裝）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120316 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 廣州德家日用品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市番禺區橋南街陳涌工業區興業大道承業路東2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 : 計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；已錄製的計算機操作程序；計算機遊戲

軟件；計算機軟件（已錄製）；智能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據處理）；電子筆（視覺演

示裝置）；電子防盜裝置；移動電源（可充電電池）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120317 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 廣州德家日用品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市番禺區橋南街陳涌工業區興業大道承業路東2號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；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；商業管理諮詢；特

許經營的商業管理；通過網站提供商業信息；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線

市場；市場營銷；文字處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120318 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/16

[730] 申請人 Requerente : 廣州德家日用品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市番禺區橋南街陳涌工業區興業大道承業路東2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 : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；計算機輔助信息和圖像傳送；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供全球計

算機網絡用戶接入服務；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服務；提供在線論壇；數據流傳

輸；計算機終端通訊；視頻點播傳輸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120370 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京嘀嘀無限科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路8號院34號樓 

 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）；計算機程序（可下載軟件）；計算機軟件（已錄製）；計步器；停

車計時器；投幣啟動的停車場門；車輛故障警告三角牌；運載工具用導航儀器（隨載計算機）；

衛星導航儀器；便攜式媒體播放器；測量器械和儀器；定向羅盤；運載工具用測速儀；轉數表；

教學儀器；運載工具駕駛和控制模擬器；望遠鏡；滅火器；安全頭盔；防盜報警器；太陽鏡；運

載工具用電池；幻燈片（照相）；便攜式遙控阻車器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120371 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京嘀嘀無限科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路8號院34號樓 

 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 : 運送乘客；商品包裝；出租車運輸；司機服務；導航系統出租；貨物貯存；信件投遞；旅行預訂；

交通信息；汽車運輸；運載工具（車輛）出租；快遞服務（信件或商品）；安排遊覽；輪椅出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120372 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京嘀嘀無限科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺西路8號院34號樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；車輛性能檢測；包裝設計；計算機程序複製；計算機軟件安裝；計算機軟件設計；替

他人創建和維護網站；電子數據存儲；遠程數據備份；網站設計諮詢；軟件運營服務[SaaS]；信

息技術諮詢服務；地圖繪製服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120373 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州輕工工貿集團有限公司

   GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND TRADE GROUP LTD.

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區沿江西路147號

   147, Yanjiangxi Road, Guangzhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 冰茶；糖；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；冰淇淋；冰糕；食用品香料（含

醚香料和香精油除外）；除香精油外的食物用調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120374 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : Troikaa Pharmaceuticals Ltd.

 地址 Endereço : Commerce House-1, Satya Marg, Bodakdev, Ahmedabad, Gujarat, India - 380054

 國籍 Nacionalidade : 印度 Indiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120381 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東伊萊特電器有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東鳳鎮東海五路永益工業小區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 發光二極管（LED）照明器具；運載工具用燈；空氣淨化用殺菌燈；電炊具；燃氣爐；多功能電

鍋；烹飪用電高壓鍋；電熱水壺；電力煮咖啡機；烤爐；微波爐（廚房用具）；電冷藏箱；廚房用抽

油煙機；空氣調節裝置；頭髮用吹風機；熱氣裝置；水管龍頭；浴室裝置；消毒設備；電暖器。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120382 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東伊萊特電器有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東鳳鎮東海五路永益工業小區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；木材加工機；混合機（機器）；製食品用電動機械；電動製飲料機；包裝機械；洗碗

機；廚房用電動機器；家用電動榨水果機；家用電動打蛋器；洗衣機；化學工業用電動機械；運

輸機（機器）；金屬加工機械；機器人（機械）；非手動的手持工具；發電機；泵（機器、引擎或馬

達部件）；空氣冷凝器；電動清潔機械和設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120383 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東伊萊特電器有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東鳳鎮東海五路永益工業小區 

 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；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業審計；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的

零售或批發服務；進出口代理；商業管理輔助；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；自由職

業者的商業管理；商業企業遷移；在計算機數據庫中更新和維護數據；尋找贊助；自動售貨機

出租；銷售展示架出租；商業評估；為公司提供外包行政管理；電視廣告；點擊付費廣告；廣告

片製作；市場營銷；計算機網絡上的在線廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120384 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東伊萊特電器有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東鳳鎮東海五路永益工業小區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；木材加工機；混合機（機器）；製食品用電動機械；電動製飲料機；包裝機械；洗碗

機；廚房用電動機器；家用電動榨水果機；家用電動打蛋器；洗衣機；化學工業用電動機械；運

輸機（機器）；金屬加工機械；機器人（機械）；非手動的手持工具；發電機；泵（機器、引擎或馬

達部件）；空氣冷凝器；電動清潔機械和設備。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120385 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東伊萊特電器有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東鳳鎮東海五路永益工業小區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 發光二極管（LED）照明器具；運載工具用燈；空氣淨化用殺菌燈；電炊具；燃氣爐；多功能電

鍋；烹飪用電高壓鍋；電熱水壺；電力煮咖啡機；烤爐；微波爐（廚房用具）；電冷藏箱；廚房用抽

油煙機；空氣調節裝置；頭髮用吹風機；熱氣裝置；水管龍頭；浴室裝置；消毒設備；電暖器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120386 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東伊萊特電器有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東鳳鎮東海五路永益工業小區 

 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；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業審計；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的

零售或批發服務；進出口代理；商業管理輔助；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；自由職

業者的商業管理；商業企業遷移；在計算機數據庫中更新和維護數據；尋找贊助；自動售貨機

出租；銷售展示架出租；商業評估；為公司提供外包行政管理；電視廣告；點擊付費廣告；廣告

片製作；市場營銷；計算機網絡上的在線廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120387 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東伊萊特電器有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東鳳鎮東海五路永益工業小區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；木材加工機；混合機（機器）；製食品用電動機械；電動製飲料機；包裝機械；洗碗

機；廚房用電動機器；家用電動榨水果機；家用電動打蛋器；洗衣機；化學工業用電動機械；運

輸機（機器）；金屬加工機械；機器人（機械）；非手動的手持工具；發電機；泵（機器、引擎或馬

達部件）；空氣冷凝器；電動清潔機械和設備。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120388 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東伊萊特電器有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東鳳鎮東海五路永益工業小區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 發光二極管（LED）照明器具；運載工具用燈；空氣淨化用殺菌燈；電炊具；燃氣爐；多功能電

鍋；烹飪用電高壓鍋；電熱水壺；電力煮咖啡機；烤爐；微波爐（廚房用具）；電冷藏箱；廚房用抽

油煙機；空氣調節裝置；頭髮用吹風機；熱氣裝置；水管龍頭；浴室裝置；消毒設備；電暖器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120389 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/17

[730] 申請人 Requerente : 廣東伊萊特電器有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東鳳鎮東海五路永益工業小區 

 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；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業審計；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的

零售或批發服務；進出口代理；商業管理輔助；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；自由職

業者的商業管理；商業企業遷移；在計算機數據庫中更新和維護數據；尋找贊助；自動售貨機

出租；銷售展示架出租；商業評估；為公司提供外包行政管理；電視廣告；點擊付費廣告；廣告

片製作；市場營銷；計算機網絡上的在線廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120397 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/20

[730] 申請人 Requerente : Westin Hotel Management, L.P.

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento em hotel; alojamento temporário; serviços de hotel, motel, motor 

inn e pousadas; realização de eventos e fornecimento de instalações para reuniões e even-

tos; serviços de restaurante, bar, salões públicos (‘’lounges’’), salões de cocktail, cafés, 

cocktail e catering; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de porteiro 

para hóteis; oferta de instalações para reuniões e funções; oferta de instalações para con-

ferências e exibições; exploração de hóteis e pousadas, restaurantes e bares; preparação de 

alimentos e bebidas; aconselhamento a turistas e viajantes de negócios sobre os destinos 
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de hóteis e restaurantes; fornecimento de informações personalizadas sobre hotéis e aloja-

mento temporário em viagem, através da Internet; serviços de restaurante, nomeadamente 

fornecimento de alimentos e bebidas para consumo dentro e fora de instalações; serviço de 

comida e bebidas; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120398 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/20

[730] 申請人 Requerente : Westin Hotel Management, L.P.

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento em hotel; alojamento temporário; serviços de hotel, motel, motor 

inn e pousadas; realização de eventos e fornecimento de instalações para reuniões e even-

tos; serviços de restaurante, bar, salões públicos (‘’lounges’’), salões de cocktail, cafés, 

cocktail e catering; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de porteiro 

para hóteis; oferta de instalações para reuniões e funções; oferta de instalações para con-

ferências e exibições; exploração de hóteis e pousadas, restaurantes e bares; preparação de 

alimentos e bebidas; aconselhamento a turistas e viajantes de negócios sobre os destinos 

de hóteis e restaurantes; fornecimento de informações personalizadas sobre hotéis e aloja-

mento temporário em viagem, através da Internet; serviços de restaurante, nomeadamente, 

fornecimento de alimentos e bebidas para consumo dentro e fora de instalações; serviço de 

comida e bebidas; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120399 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/20

[730] 申請人 Requerente : Au Depart Group Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro; imitações de couro; sacos de mão; bolsas; malinhas de mão; sacos de lona para 

compras; malas de viagem; sacos de viagem; baús; bagagem de viagem; sacos para ginásio; 

etiquetas e porta-etiquetas de bagagem; carteiras; carteiras e suportes para cartões-de-

-visita; estojos e carteiras para cartões de crédito; carteiras de chaves; pastas; malas para 

documentos; pastas para desenhos; sacos de desporto; sacos a tiracolo; mochilas; mochilas 

com duas alças; sacolas; malas para estafeta; sacos reutilizáveis para as compras; sacos e es-

tojos para cosméticos e artigos de higiene pessoal; estojos para artigos de higiene pessoal; 

bolsas de couro; bolsas feitas de imitação de couro; estojos em tecido para jóias; chapéus-

-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalões e bengalas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120400 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/20

[730] 申請人 Requerente : Au Depart Group Limited

 地址 Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

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

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

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

meias de vidro; sutiãs; lenços de pescoço e cabeça; luvas; xailes; estolas; pijamas; vestuário 

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

escocesas; calçado; sapatos; calçado de salto alto; sapatos de salto alto; sapatos de salto-

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

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

tihas de ballet; chinelos; peúgas; artigos de chapelaria; chapéus; bonés; viseiras; agasalhos; 

ponchos; mantilhas; roupa de desporto; vestuário para bebés; produtos de matérias têxteis 

para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120419 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/21

[730] 申請人 Requerente : 江蘇中煙工業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市中山北路406-3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；卷煙；雪茄煙；鼻煙；香煙嘴；煙灰缸；火柴；吸煙用打火機；卷煙紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120420 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/21

[730] 申請人 Requerente : 江蘇中煙工業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市中山北路406-3號 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；香煙；卷煙；雪茄煙；鼻煙；香煙嘴；煙灰缸；火柴；吸煙用打火機；卷煙紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120421 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/21

[730] 申請人 Requerente : 江蘇中煙工業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市中山北路406-3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；卷煙；雪茄煙；鼻煙；香煙嘴；煙灰缸；火柴；吸煙用打火機；卷煙紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120422 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/21

[730] 申請人 Requerente : 江蘇中煙工業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市中山北路406-3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；卷煙；雪茄煙；鼻煙；香煙嘴；煙灰缸；火柴；吸煙用打火機；卷煙紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120423 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/21

[730] 申請人 Requerente : 江蘇中煙工業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市中山北路406-3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；卷煙；雪茄煙；鼻煙；香煙嘴；煙灰缸；火柴；吸煙用打火機；卷煙紙。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120424 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/21

[730] 申請人 Requerente : 江蘇中煙工業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市中山北路406-3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；卷煙；雪茄煙；鼻煙；香煙嘴；煙灰缸；火柴；吸煙用打火機；卷煙紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120426 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/21

[730] 申請人 Requerente : ARPAJON Inc.

 地址 Endereço : 1-25 Shimonaga 2-Chome Hachinohe Aomori Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 甜食；麵包和小圓麵包；三明治；包子；漢堡包；披薩餅；熱狗三明治；肉餡餅。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120427 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/21

[730] 申請人 Requerente : L. Perrigo Company

 地址 Endereço : 515 Eastern Avenue, Allegan, Michigan 49010 U.S.A.

 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 : Cremes e pomadas tópicos não medicinais; produtos de lavagem não medicinais para a hi-

giene feminina para uso externo; produtos de lavagem vaginal para a higiene ou desodori-

zação pessoal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120428 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/21

[730] 申請人 Requerente : L. Perrigo Company

 地址 Endereço : 515 Eastern Avenue, Allegan, Michigan 49010 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Analgésicos; medicamentes de venda livre para a tosse e constipações; medicamentos de 

venda livre para alergias; cremes e unguentos de uso tópico; preparações de venda livre 

para promover o sono; produtos medicinais para os cuidados do cabelo; champôs medici-

nais; loções medicinais para os cabelos; champôs secos medicinais; preparações medicinais 

para o crescimento do cabelo; produtos para os cuidados dos olhos; produtos medicinais 

para lavagens oculares; produtos para desabituação do tabaco; produtos de higiene femini-

na; antiácidos; produtos para o tratamento de hemorróidas; preparações anti-hemorróidas; 

produtos amaciadores de fezes e laxantes; geles tópicos de primeiros socorros; antifúngicos 

vaginais; produtos de lavagem vaginal para fins medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120441 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/21

[730] 申請人 Requerente : Abbott Products Operations AG

 地址 Endereço : Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, Switzerland

 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 e medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120443 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Diageo Brands B.V.

 地址 Endereço : Molenwerf 12, 1014 BG Amsterdam, Países Baixos

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120453 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Top Cut Foods Pty Limited
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 地址 Endereço : Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, Mentone Victoria 3194, Austrália

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, aves (não vivas); caça (não viva); carnes processadas; presuntos; salsichas; toucinho 

fumado [bacon]; charcutaria; carnes preparadas; carnes salgadas; carnes fumadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120454 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Top Cut Foods Pty Limited

 地址 Endereço : Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, Mentone Victoria 3194, Austrália

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, aves (não vivas); caça (não viva); carnes processadas; presuntos; salsichas; toucinho 

fumado [bacon]; charcutaria; carnes preparadas; carnes salgadas; carnes fumadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120455 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Top Cut Foods Pty Limited

 地址 Endereço : Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, Mentone Victoria 3194, Austrália

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, aves (não vivas); caça (não viva); carnes processadas; presuntos; salsichas; toucinho 

fumado [bacon]; charcutaria; carnes preparadas; carnes salgadas; carnes fumadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120456 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Top Cut Foods Pty Limited

 地址 Endereço : Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, Mentone Victoria 3194, Austrália

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, aves (não vivas); caça (não viva); carnes processadas; presuntos; salsichas; toucinho 

fumado [bacon]; charcutaria; carnes preparadas; carnes salgadas; carnes fumadas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120463 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Australian By Nature Pty Ltd.

 地址 Endereço : 23/9 Powells Road Brookvale NSW 2100 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；精油；牙膏；香料；香精油；洗髮液和護髮素；化妝品；皮膚清潔劑和護膚品；口腔芳香

劑，口腔清潔劑，口腔噴霧；唇膏；內含蜂蜜及/或蜂蜜製品為原料製成的化妝品及個人護理產

品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120464 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Australian By Nature Pty Ltd.

 地址 Endereço : 23/9 Powells Road Brookvale NSW 2100 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品；醫用衛生製劑；維他命和礦物質補充品及其製劑；藥劑；醫用營養品；咽喉噴霧劑，

減輕傷風及普通流感症狀的製劑；藥膏；內含蜂蜜及/或蜂蜜製品為原料製成的藥品及醫用製

劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120465 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Australian By Nature Pty Ltd.

 地址 Endereço : 23/9 Powells Road Brookvale NSW 2100 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 保健食品；天然蜂蜜產品；內含蜂蜜及/或蜂蜜製品為原料製成的保健食品及蜂蜜產品；蜂蜜；

醋。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120466 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Australian By Nature Pty Ltd.

 地址 Endereço : 23/9 Powells Road Brookvale NSW 2100 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；精油；牙膏；香料；香精油；洗髮液和護髮素；化妝品；皮膚清潔劑和護膚品；口腔芳香

劑，口腔清潔劑，口腔噴霧；唇膏；內含蜂蜜及/或蜂蜜製品為原料製成的化妝品及個人護理產

品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120467 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Australian By Nature Pty Ltd.

 地址 Endereço : 23/9 Powells Road Brookvale NSW 2100 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品；醫用衛生製劑；維他命和礦物質補充品及其製劑；藥劑；醫用營養品；咽喉噴霧劑，

減輕傷風及普通流感症狀的製劑；藥膏；內含蜂蜜及/或蜂蜜製品為原料製成的藥品及醫用製

劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120468 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Australian By Nature Pty Ltd.

 地址 Endereço : 23/9 Powells Road Brookvale NSW 2100 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 保健食品；天然蜂蜜產品；內含蜂蜜及/或蜂蜜製品為原料製成的保健食品及蜂蜜產品；蜂蜜；

醋。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120478 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/23

[730] 申請人 Requerente : 東洋稻米株式會社

   TOYO RICE CORPORATION

 地址 Endereço : 〒640-8341　日本國和歌山縣和歌山市黑田12番地

   12, Kuroda, Wakayama-shi, Wakayama 640-8341 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz; arroz cozido embalado destinado a ser aquecido num forno de microondas ou em 

água fervente; arroz cozido; arroz instantâneo; refeições preparadas à base de arroz; arroz 
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cozido no vapor; papas de farinha; almoços embalados compostos por arroz, com adição de 

carne, peixe ou legumes; onigiri [bolas de arroz]; sushi; de farinha de arroz na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores cinzenta, branca e vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/120479 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/23

[730] 申請人 Requerente : 東洋稻米株式會社

   TOYO RICE CORPORATION

 地址 Endereço : 〒640-8341　日本國和歌山縣和歌山市黑田12番地

   12, Kuroda, Wakayama-shi, Wakayama 640-8341 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz integral; arroz integral cozido embalado destinado a ser aquecido num forno de mi-

croondas ou em água fervente; arroz integral cozido; arroz integral instantâneo; refeições 

preparadas à base de arroz integral; arroz integral cozinhado; papas de farinha de arroz 

integral; almoços embalados compostos por arroz integral, com adição de carne, peixe ou 

legumes; bolas de arroz integral; sushi de arroz integral; farinha de arroz integral na classe 

30.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, branca e castanha clara tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/120481 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/23

[730] 申請人 Requerente : PIRELLI & C. S.P.A.

 地址 Endereço : Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milão, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não compreendidos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120484 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/23

[730] 申請人 Requerente : 威馬汽車技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區淶港路77號510-523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 : 9

[511] 產品 Produtos : 運載工具用導航儀器（隨載計算機）；導航儀器；運載工具用無線電設備；運載工具用蓄電池；

蓄電瓶；電池充電器；已錄製的計算機程序（程序）；投幣啟動設備用機械裝置；運載工具輪胎

低壓自動指示器；運載工具用測速儀；運載工具用里程表；運載工具用自動轉向裝置；運載工具

用電壓調節器；遙控信號用電動裝置；聲波定位儀器。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120485 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/23

[730] 申請人 Requerente : 威馬汽車技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區淶港路77號510-523室 

 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 : 小汽車；無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）；高爾夫球車（車輛）；跑車；野營車；房車； 陸地車

輛連接器；車輛用拖車連接裝置；汽車底盤；車輛倒退警報器；車輛引擎罩；陸地車輛傳動齒

輪；陸地車輛用電動機；陸地車輛用離合器；車軸；轂罩；輪轂箍；陸地車輛傳動馬達；汽車兩

側腳踏板；陸地車輛聯動機件；陸地車輛推進裝置；陸地車輛用飛輪；汽車上的滑雪板架；後

視鏡；汽車車身；汽車保險杠；汽車減震器；陸地車輛變速箱；陸地車輛用傳動鏈；陸地車輛用

扭矩變換器；陸地車輛減速齒輪；陸地車輛用連杆（非馬達和引擎部件）；電動後擋板（陸地車

輛部件）；車用遮陽擋；陸地車輛傳動軸；氣囊（汽車安全裝置）；汽車 剎車片；汽車車輪；汽

車車輪轂；車輛防盜設備；汽車輪胎；氣泵（運載工具附件）；運載工具用懸置減震器；運載工

具用減震彈簧；運載工具輪胎用防滑裝置；運載工具座椅頭靠；運載工具用行李架；運載工具

用扭力杆；運載工具座椅用安全帶；運載工具用輪轂；運載工具底盤；運載工具用液壓回路；兒

童安全座（運載工具用）；運載工具輪平衡器；擋風玻璃刮水器；運載工具用行李網；運載工具

用剎車；運載工具座椅套；擋風玻璃；運載工具用門；運載工具用輪輻；運載工具用懸掛彈簧；

運載工具用輪圈；運載工具用座椅；運載工具底架；運載工具內裝飾品；運載工具用窗戶；運載

工具防盜設備；運載工具遮光裝置；運載工具防盜報警器；運載工具用喇叭；運載工具用制動

蹄；運載工具用蓋罩（成形）；運載工具轉向信號裝置；運載工具用方向盤；運載工具座椅用安

全束帶；運載工具用擾流板；前燈刮水器；運載工具用側後視鏡；運載工具用操縱杆；電動運載

工具；汽車；遙控運載工具（非玩具）；摩托車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛引

擎；運載工具用輪胎；補內胎用全套工具；運載工具用剎車盤；汽車用煙灰缸。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120486 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/23

[730] 申請人 Requerente : 威馬汽車技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區淶港路77號510-523室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7165

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 汽車保養和修理；運載工具保養服務；運載工具電池更換服務；運載工具故障修理服務；運載工

具清洗服務；運載工具上光服務；運載工具防銹處理服務；車輛服務站（加油和保養）；輪胎動

平衡服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120509 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : CR&F, Unipessoal, Lda.

 地址 Endereço : Rua Álvaro Benamor, n.º 8 B, Carnide, 1600-894 Lisboa, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, excluindo cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120510 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : CR&F, Unipessoal, Lda.

 地址 Endereço : Rua Álvaro Benamor, n.º 8 B, Carnide, 1600-894 Lisboa, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, excluindo cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco pérola, verde musgo e cinzento, tal como representados na figura.

[210] 編號 N.º : N/120512 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : Café; cacau; bebidas à base de café; chá; bebidas à base de chá; confeitaria de açúcar; pão; 

bolos; sanduíches; alimentos de snack à base de cereais; pizzas; gelados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120513 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Moinhos [máquinas]; máquinas para preparação de bebidas, electromecânicas; máquinas 

para o fabrico de briquetes; moinhos de café, excepto os accionados manualmente; moi-

nhos centrífugos; máquinas para fazer chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120514 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos electrotérmicos de uso doméstico; máquinas de café eléctricas; torrefactores 

para café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120515 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Guardanapos de papel; papelão; produtos de impressão; tubos de cartão; cartazes; revistas 

[periódicos]; suportes de fotografias; filtros de papel para café; artigos de papelaria; instru-

mentos de escrita.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120516 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Artigos de mesa, excepto facas, garfos e colheres; tigelas de vidro; artigos de cerâmica; or-

namentos de louça; cafeteiras não eléctricas; bules para chá; serviços de café [louça]; uten-

sílios cosméticos; garrafas de refrigeração; cristal [vidraria].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120517 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calças para bebés [vestuário], fatos de banho; vestuário impermeável; fatos de 

máscaras; calçado; chapelaria para vestir; hosiery; luvas [vestuário]; bandanas [lenços de 

pescoço].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120518 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos lácteos; leite; legumes congelados; frutos congelados; produtos de carne transfor-

mados; legumes e frutos processados; leite de soja [substituto do leite].

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120519 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; cacau; bebidas à base de café; chá; bebidas à base de chá; confeitaria de açúcar; pão; 

bolos; sanduíches; alimentos de snack à base de cereais; pizzas; gelados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120520 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; bebidas de sumo de frutos não alcoólicas; águas [bebidas]; bebidas não alcoólicas; 

sumos de legumes [bebidas]; xaropes para bebidas; essências para fazer bebidas; bebidas de 

soro de leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120521 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Emissão, pagamento e gestão de cartões de fidelidade; gestão de negócios; administração 

de negócios; promoção de vendas para terceiros; consultoria profissional de negócios; pes-

quisa de marketing; fornecimento de informações sobre vendas comerciais; agências de 

importação e exportação; serviços de venda por grosso de café; serviços de lojas de venda 

a retalho; fornecimento de mercados on-line para os compradores e vendedores de bens e 

serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120522 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Sopragem de vidro; cozedura de cerâmica; conservação de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120523 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; restaurante; serviços de lojas de café, snack-bares; restaurantes self-service; serviços 

de cadeias de restaurantes; serviços prestados no fornecimento de alimentos e bebidas pre-

paradas para consumo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120524 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Moinhos [máquinas]; máquinas para preparação de bebidas, electromecânicas; máquinas 

para o fabrico de briquetes; moinhos de café, excepto os accionados manualmente; moi-

nhos centrífugos; máquinas para fazer chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120525 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos electrotérmicos de uso doméstico; máquinas de café eléctricas; torrefactores 

para café.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120526 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Guardanapos de papel; papelão; produtos de impressão; tubos de cartão; cartazes; revistas 

[periódicos]; suportes de fotografias; filtros de papel para café; artigos de papelaria; instru-

mentos de escrita.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120527 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Artigos de mesa, excepto facas, garfos e colheres; tigelas de vidro; artigos de cerâmica; or-

namentos de louça; cafeteiras não eléctricas; bules para chá; serviços de café [louça]; uten-

sílios cosméticos; garrafas de refrigeração; cristal [vidraria].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120528 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calças para bebés [vestuário], fatos de banho; vestuário impermeável; fatos de 

máscaras; calçado; chapelaria para vestir; hosiery; luvas [vestuário]; bandanas [lenços de 

pescoço].

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120529 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos lácteos; leite; legumes congelados; frutos congelados; produtos de carne transfor-

mados; legumes e frutos processados; leite de soja [substituto do leite].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120530 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; cacau; bebidas à base de café; chá; bebidas à base de chá; confeitaria de açúcar; pão; 

bolos; sanduíches; alimentos de snack à base de cereais; pizzas; gelados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120531 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; bebidas de sumo de frutos não alcoólicas; águas [bebidas]; bebidas não alcoólicas; 

sumos de legumes [bebidas]; xaropes para bebidas; essências para fazer bebidas; bebidas de 

soro de leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120532 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Sopragem de vidro; cozedura de cerâmica; conservação de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120533 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : DOUTOR COFFEE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10-1, Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; restaurante; serviços de lojas de café, snack-bares; restaurantes self-service; serviços 

de cadeias de restaurantes; serviços prestados no fornecimento de alimentos e bebidas pre-

paradas para consumo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120539 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ervas (condimentos), não para uso medicinal; ketchup; marinadas; aromas, sem serem óle-

os essenciais, para bebidas; preparações aromáticas para alimentos, sem serem óleos essen-

ciais; misturas de especiarias; especiarias; pimenta; molhos; molho de malagueta; temperos 

sob a forma de um pó; chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120540 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios de franchise; serviços de assessoria empresarial relacionados com a 



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7173

constituição e exploração de franchises; assistência comercial relacionada com o franchising; 

assistência comercial relacionada com a constituição de franchises; consultadoria de 

empresas relacionadas com franchising; serviços de franchising; serviços de consultadoria 

de gestão relacionados com franchising; prestação de assistência (negócios) na exploração 

de franchises; fornecimento de informações comerciais relativas a franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; a reunião, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo aos clien-

tes ver e comprar convenientemente esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120541 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de catering; 

reserva de serviços de catering; serviços de beneficência sob a forma de fornecimento de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

catering; serviços de assessoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e 

bebidas; serviços de assessoria relacionados com serviços de catering; serviços de consulta-

doria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120542 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento; serviços de informação relacionados com serviços de licencia-

mento; serviços de assessoria relacionados com serviços de licenciamento; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de licenciamento.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120543 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ervas (condimentos), não para uso medicinal; ketchup; marinadas; aromas, sem serem óle-

os essenciais, para bebidas; preparações aromáticas para alimentos, sem serem óleos essen-

ciais; misturas de especiarias; especiarias; pimenta; molhos; molho de malagueta; temperos 

sob a forma de um pó; chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120544 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios de franchise; serviços de assessoria empresarial relacionados com a 

constituição e exploração de franchises; assistência comercial relacionada com o franchising; 

assistência comercial relacionada com a constituição de franchises; consultadoria de 

empresas relacionadas com franchising; serviços de franchising; serviços de consultadoria 

de gestão relacionados com franchising; prestação de assistência (negócios) na exploração 

de franchises; fornecimento de informações comerciais relativas a franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; a reunião, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo aos clien-

tes ver e comprar convenientemente esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120545 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939
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 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de catering; 

reserva de serviços de catering; serviços de beneficência sob a forma de fornecimento de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

catering; serviços de assessoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e 

bebidas; serviços de assessoria relacionados com serviços de catering; serviços de consulta-

doria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120546 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento; serviços de informação relacionados com serviços de licencia-

mento; serviços de assessoria relacionados com serviços de licenciamento; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de licenciamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120547 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ervas (condimentos), não para uso medicinal; ketchup; marinadas; aromas, sem serem óle-

os essenciais, para bebidas; preparações aromáticas para alimentos, sem serem óleos essen-

ciais; misturas de especiarias; especiarias; pimenta; molhos; molho de malagueta; temperos 

sob a forma de um pó; chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120548 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd



7176 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios de franchise; serviços de assessoria empresarial relacionados com a 

constituição e exploração de franchises; assistência comercial relacionada com o franchising; 

assistência comercial relacionada com a constituição de franchises; consultadoria de 

empresas relacionadas com franchising; serviços de franchising; serviços de consultadoria 

de gestão relacionados com franchising; prestação de assistência (negócios) na exploração 

de franchises; fornecimento de informações comerciais relativas a franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; a reunião, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo aos clien-

tes ver e comprar convenientemente esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120549 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de catering; 

reserva de serviços de catering; serviços de beneficência sob a forma de fornecimento de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

catering; serviços de assessoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e 

bebidas; serviços de assessoria relacionados com serviços de catering; serviços de consulta-

doria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120550 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento; serviços de informação relacionados com serviços de licencia-

mento; serviços de assessoria relacionados com serviços de licenciamento; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de licenciamento.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120551 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ervas (condimentos), não para uso medicinal; ketchup; marinadas; aromas, sem serem óle-

os essenciais, para bebidas; preparações aromáticas para alimentos, sem serem óleos essen-

ciais; misturas de especiarias; especiarias; pimenta; molhos; molho de malagueta; temperos 

sob a forma de um pó; chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120552 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios de franchise; serviços de assessoria empresarial relacionados com a 

constituição e exploração de franchises; assistência comercial relacionada com o franchising; 

assistência comercial relacionada com a constituição de franchises; consultadoria de 

empresas relacionadas com franchising; serviços de franchising; serviços de consultadoria 

de gestão relacionados com franchising; prestação de assistência (negócios) na exploração 

de franchises; fornecimento de informações comerciais relativas a franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; a reunião, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo aos clien-

tes ver e comprar convenientemente esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120553 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de catering; 

reserva de serviços de catering; serviços de beneficência sob a forma de fornecimento de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

catering; serviços de assessoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e 
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bebidas; serviços de assessoria relacionados com serviços de catering; serviços de consulta-

doria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120554 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento; serviços de informação relacionados com serviços de licencia-

mento; serviços de assessoria relacionados com serviços de licenciamento; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de licenciamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120555 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ervas (condimentos), não para uso medicinal; ketchup; marinadas; aromas, sem serem óle-

os essenciais, para bebidas; preparações aromáticas para alimentos, sem serem óleos essen-

ciais; misturas de especiarias; especiarias; pimenta; molhos; molho de malagueta; temperos 

sob a forma de um pó; chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120556 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios de franchise; serviços de assessoria empresarial relacionados com a 

constituição e exploração de franchises; assistência comercial relacionada com o franchising; 

assistência comercial relacionada com a constituição de franchises; consultadoria de 

empresas relacionadas com franchising; serviços de franchising; serviços de consultadoria 

de gestão relacionados com franchising; prestação de assistência (negócios) na exploração 

de franchises; fornecimento de informações comerciais relativas a franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; a reunião, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo aos clien-

tes ver e comprar convenientemente esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120557 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de catering; 

reserva de serviços de catering; serviços de beneficência sob a forma de fornecimento de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

catering; serviços de assessoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e 

bebidas; serviços de assessoria relacionados com serviços de catering; serviços de consulta-

doria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120558 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento; serviços de informação relacionados com serviços de licencia-

mento; serviços de assessoria relacionados com serviços de licenciamento; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de licenciamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120559 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ervas (condimentos), não para uso medicinal; ketchup; marinadas; aromas, sem serem óle-

os essenciais, para bebidas; preparações aromáticas para alimentos, sem serem óleos essen-

ciais; misturas de especiarias; especiarias; pimenta; molhos; molho de malagueta; temperos 

sob a forma de um pó; chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120560 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios de franchise; serviços de assessoria empresarial relacionados com a 

constituição e exploração de franchises; assistência comercial relacionada com o franchising; 

assistência comercial relacionada com a constituição de franchises; consultadoria de 

empresas relacionadas com franchising; serviços de franchising; serviços de consultadoria 

de gestão relacionados com franchising; prestação de assistência (negócios) na exploração 

de franchises; fornecimento de informações comerciais relativas a franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; a reunião, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo aos clien-

tes ver e comprar convenientemente esses produtos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120561 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de catering; 

reserva de serviços de catering; serviços de beneficência sob a forma de fornecimento de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

catering; serviços de assessoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e 

bebidas; serviços de assessoria relacionados com serviços de catering; serviços de consulta-

doria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120562 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento; serviços de informação relacionados com serviços de licencia-

mento; serviços de assessoria relacionados com serviços de licenciamento; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de licenciamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120563 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939
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 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ervas (condimentos), não para uso medicinal; ketchup; marinadas; aromas, sem serem óle-

os essenciais, para bebidas; preparações aromáticas para alimentos, sem serem óleos essen-

ciais; misturas de especiarias; especiarias; pimenta; molhos; molho de malagueta; temperos 

sob a forma de um pó; chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120564 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios de franchise; serviços de assessoria empresarial relacionados com a 

constituição e exploração de franchises; assistência comercial relacionada com o franchising; 

assistência comercial relacionada com a constituição de franchises; consultadoria de 

empresas relacionadas com franchising; serviços de franchising; serviços de consultadoria 

de gestão relacionados com franchising; prestação de assistência (negócios) na exploração 

de franchises; fornecimento de informações comerciais relativas a franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; a reunião, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo aos clien-

tes ver e comprar convenientemente esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120565 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de catering; 

reserva de serviços de catering; serviços de beneficência sob a forma de fornecimento de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

catering; serviços de assessoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e 

bebidas; serviços de assessoria relacionados com serviços de catering; serviços de consulta-
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doria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120566 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Seafood Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento; serviços de informação relacionados com serviços de licencia-

mento; serviços de assessoria relacionados com serviços de licenciamento; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de licenciamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120567 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Group of Restaurants Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ervas (condimentos), não para uso medicinal; ketchup; marinadas; aromas, sem serem óle-

os essenciais, para bebidas; preparações aromáticas para alimentos, sem serem óleos essen-

ciais; misturas de especiarias; especiarias; pimenta; molhos; molho de malagueta; temperos 

sob a forma de um pó; chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120568 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Group of Restaurants Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios de franchise; serviços de assessoria empresarial relacionados com a 

constituição e exploração de franchises; assistência comercial relacionada com o franchising; 

assistência comercial relacionada com a constituição de franchises; consultadoria de 

empresas relacionadas com franchising; serviços de franchising; serviços de consultadoria 

de gestão relacionados com franchising; prestação de assistência (negócios) na exploração 

de franchises; fornecimento de informações comerciais relativas a franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; a reunião, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo aos clien-

tes ver e comprar convenientemente esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120569 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Group of Restaurants Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de catering; 

reserva de serviços de catering; serviços de beneficência sob a forma de fornecimento de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

catering; serviços de assessoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e 

bebidas; serviços de assessoria relacionados com serviços de catering; serviços de consulta-

doria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120570 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jumbo Group of Restaurants Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939
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 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento; serviços de informação relacionados com serviços de licencia-

mento; serviços de assessoria relacionados com serviços de licenciamento; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de licenciamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120572 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jones Lang LaSalle IP, Inc.

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de imobiliário; serviços financeiros, avaliação financeira, corretagem, e serviços 

de aluguer de imóveis; consultoria e gestão relacionada com investimento em imobiliário e 

interesse imobiliário; investimento em imóveis, investimento em interesse imobiliário; ser-

viços financeiros relacionados com interesses em imóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120573 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Jones Lang LaSalle IP, Inc.

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de desenvolvimento imobiliário, consultoria e gestão de construção, supervisão da 

construção de edifícios, construção e reparação de edifícios, inspecção de edifícios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120574 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ervas (condimentos), não para uso medicinal; ketchup; marinadas; aromas, sem serem óle-

os essenciais, para bebidas; preparações aromáticas para alimentos, sem serem óleos essen-

ciais; misturas de especiarias; especiarias; pimenta; molhos; molho de malagueta; temperos 

sob a forma de um pó; chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120575 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios de franchise; serviços de assessoria empresarial relacionados com a 

constituição e exploração de franchises; assistência comercial relacionada com o franchising; 

assistência comercial relacionada com a constituição de franchises; consultadoria de 

empresas relacionadas com franchising; serviços de franchising; serviços de consultadoria 

de gestão relacionados com franchising; prestação de assistência (negócios) na exploração 

de franchises; fornecimento de informações comerciais relativas a franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; a reunião, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo aos clien-

tes ver e comprar convenientemente esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120576 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de catering; 

reserva de serviços de catering; serviços de beneficência sob a forma de fornecimento de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

catering; serviços de assessoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e 

bebidas; serviços de assessoria relacionados com serviços de catering; serviços de consulta-

doria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120577 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento; serviços de informação relacionados com serviços de licencia-

mento; serviços de assessoria relacionados com serviços de licenciamento; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de licenciamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120578 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ervas (condimentos), não para uso medicinal; ketchup; marinadas; aromas, sem serem óleos 

essenciais, para bebidas; preparações aromáticas para alimentos, sem serem óleos essen-

ciais; misturas de especiarias; especiarias; pimenta; molhos; molho de malagueta; temperos 

sob a forma de um pó; chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120579 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios de franchise; serviços de assessoria empresarial relacionados com a 

constituição e exploração de franchises; assistência comercial relacionada com o franchising; 

assistência comercial relacionada com a constituição de franchises; consultadoria de 

empresas relacionadas com franchising; serviços de franchising; serviços de consultadoria 

de gestão relacionados com franchising; prestação de assistência (negócios) na exploração 

de franchises; fornecimento de informações comerciais relativas a franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; a reunião, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo aos clien-

tes ver e comprar convenientemente esses produtos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120580 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de catering; 

reserva de serviços de catering; serviços de beneficência sob a forma de fornecimento de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

catering; serviços de assessoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e 

bebidas; serviços de assessoria relacionados com serviços de catering; serviços de consulta-

doria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120581 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento; serviços de informação relacionados com serviços de licencia-

mento; serviços de assessoria relacionados com serviços de licenciamento; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de licenciamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120582 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7189

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ervas (condimentos), não para uso medicinal; ketchup; marinadas; aromas, sem serem óleos 

essenciais, para bebidas; preparações aromáticas para alimentos, sem serem óleos essen-

ciais; misturas de especiarias; especiarias; pimenta; molhos; molho de malagueta; temperos 

sob a forma de um pó; chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120583 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

nistração de negócios de franchise; serviços de assessoria empresarial relacionados com a 

constituição e exploração de franchises; assistência comercial relacionada com o franchising; 

assistência comercial relacionada com a constituição de franchises; consultadoria de 

empresas relacionadas com franchising; serviços de franchising; serviços de consultadoria 

de gestão relacionados com franchising; prestação de assistência (negócios) na exploração 

de franchises; fornecimento de informações comerciais relativas a franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; a reunião, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo aos clien-

tes ver e comprar convenientemente esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120584 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de cate-

ring; reserva de serviços de catering; serviços de beneficência sob a forma de fornecimento 

de catering de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de informação relacionados com serviços de 

catering; serviços de assessoria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e 

bebidas; serviços de assessoria relacionados com serviços de catering; serviços de consulta-

doria relacionados com serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de catering.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120585 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/24

[730] 申請人 Requerente : Ng Ah Sio Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 4 Kaki Bukit Avenue 1 #03-08, Singapore 417939

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento; serviços de informação relacionados com serviços de licencia-

mento; serviços de assessoria relacionados com serviços de licenciamento; serviços de con-

sultadoria relacionados com serviços de licenciamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120695 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desem-

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); 

software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7191

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; 

software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável 

com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas 

com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-

teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica, 

computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio 

electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop 

holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

vos para telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamen-

to global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo 

(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equi-

pamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de 

armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões 

de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, 

vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositi-

vos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões 

de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120696 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 
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aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 
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e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120697 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 
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em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de 

segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de 

autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenti-

cação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de da-

dos electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação 

em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com 

base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; arma-

zenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120722 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desem-

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); softwa-

re 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, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de compu-

tador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; 

software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável 

com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas 

com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-

teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica, 

computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio 

electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop 

holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 
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software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

vos para telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamen-

to global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo 

(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equi-

pamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de 

armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões 

de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, 

vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositi-

vos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões 

de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120723 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel e cartão; produtos de impressão; artigos para 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos 

de papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e 

artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com ex-

cepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem; caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120724 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de natal; 

figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de brincar; jogos de 

tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bo-

necas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar com bonecas; mah-jong; skates 

(pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; ursos de pelú-

cia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão electrónicos, sem ser os concebidos 

para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico 

e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem utilizadas com recep-

tores de televisão; brinquedos; jogos de acção de perícia; bonecos articulados e acessórios 

para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crianças; con-

juntos de badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de ba-

sebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; 

blocos de construção para crianças; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer 

bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de jogos de xadrez; cosméticos de brin-

car para crianças; meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; móbiles para berços; 

brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; 

equipamento vendido em unidades para jogar cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; 

luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electróni-

cos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de papel; 

truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a 

forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de salão; lembranças para festas sob 

a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; 

marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos 

de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos com alvos; bolas de 

ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brincar; trotinetas 

para brincar; carros de brincar; «kits» para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; brinquedos de corda; brin-

quedos com piões e discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel para festas; ma-

rionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; máquinas de lançamento de bolas; más-

caras (brinquedos); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; todos incluídos 

na classe 28.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120725 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 
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com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 
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grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120726 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 
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uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 
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colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120727 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de 

negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação 

empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 
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digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 

radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinemato-

gráficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de pro-

gramas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo 

de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpre-

tação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento 

de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo 

salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de inter-

pretação; programas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de 

educação e formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de 

lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na classe 41.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120728 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 
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telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de 

segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de 

autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenti-

cação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de da-

dos electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação 

em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com 

base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; arma-

zenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120729 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 
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e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desem-

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); 

software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comuni-

cação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; 

software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável 

com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas 

com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-

teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica, 

computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio 

electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop 

holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

vos para telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamen-

to global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo 

(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equi-

pamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de 

armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões 

de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, 

vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositi-

vos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões 

de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; 

tudo incluído na classe 9.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120730 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel e cartão; produtos de impressão; artigos para 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos 

de papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e 

artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com ex-

cepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem; caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120731 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de natal; 

figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de brincar; jogos de 

tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bo-

necas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar com bonecas; mah-jong; skates 

(pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; ursos de pelú-



7208 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

cia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão electrónicos, sem ser os concebidos 

para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico 

e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem utilizadas com recep-

tores de televisão; brinquedos; jogos de acção de perícia; bonecos articulados e acessórios 

para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crianças; con-

juntos de badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de ba-

sebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; 

blocos de construção para crianças; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer 

bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de jogos de xadrez; cosméticos de brin-

car para crianças; meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; móbiles para berços; 

brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; 

equipamento vendido em unidades para jogar cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; 

luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electróni-

cos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de papel; 

truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a 

forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de salão; lembranças para festas sob 

a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; 

marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos 

de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos com alvos; bolas de 

ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brincar; trotinetas 

para brincar; carros de brincar; «kits» para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; brinquedos de corda; brin-

quedos com piões e discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel para festas; ma-

rionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; máquinas de lançamento de bolas; más-

caras (brinquedos); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; todos incluídos 

na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120732 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-
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minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-
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sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120733 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-
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rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/120734 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de 

negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação 

empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 

radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, 
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gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinemato-

gráficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de pro-

gramas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo 

de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpre-

tação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento 

de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo 

salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de inter-

pretação; programas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de 

educação e formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de 

lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120735 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-
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das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de 

segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de 

autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenti-

cação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de da-

dos electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação 

em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com 

base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; arma-
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zenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120738 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/01

[730] 申請人 Requerente : Actial Farmaceutica S.r.l.

 地址 Endereço : Viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, médicos e veterinários; preparados sanitários para fins médi-

cos; limentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso médico ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparados farmacêuticos para o tratamento de doenças o 

sistema digestivo, doenças ginecológicas e doenças da pele; preparados veterinários para o 

tratamento de doenças no sistema digestivo, doenças ginecológicas e doenças da pele; pre-

parados médicos para a higiene, nomeadamente preparados médicos para a higiene íntima 

da mulher; substâncias dietéticas para uso medicinal, nomeadamente alimentos para dietas 

médicas restritas; comida para bebé; e suplementos alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120785 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/03

[730] 申請人 Requerente : LA MAISON MOREAU

 地址 Endereço : 102 Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria; perfumes; óleos essenciais; cosméticos; 

loções para os cabelos; dentífricos; água perfumada; águas de toilette; extratos de flores; 

maquilhagem; produtos cosméticos para os cuidados da pele; produtos cosméticos para os 

cuidados dos cabelos; produtos cosméticos para as unhas; produtos de maquilhagem para 

os olhos; produtos de maquilhagem para os lábios; preparações cosméticas para as maçãs 

do rosto; cosméticos para sobrancelhas; adstringentes para uso em cosmética; preparações 

cosméticas para o banho; cremes de base; pó de arroz; corretores de imperfeições para 

aplicar com pincel; sombras para os olhos; lápis para as sobrancelhas; batons para os lábios; 
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glosses para os lábios; delineadores para lábios; máscara [rímel]; produtos para realçar as 

pestanas; lápis para as sobrancelhas; fixadores de sobrancelhas; cremes, nomeadamente 

cremes cosméticos; tónico para os olhos; conjuntos de maquilhagem facial; cremes para 

a pele; cremes para o cabelo; cremes de hidratação e proteção; creme para branquear a 

pele; água de colónia; loções para a pele; loção para limpar a pele; loções corporais; loções 

hidratantes para a pele; produtos antitranspirantes; desodorizantes para uso pessoal; pro-

dutos de limpeza para uso pessoal; incenso; preparações para perfumar o ar; pez para sapa-

teiros; cera para sapateiros; cera para alfaiates.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120786 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/03

[730] 申請人 Requerente : LA MAISON MOREAU

 地址 Endereço : 102 Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos óticos, nomeadamente óculos; óculos de sol; óculos corretivos; lentes de 

contacto; armações de óculos; lentes para óculos de ver; caixas para óculos; dispositivos 

eletrotérmicos para frisar os cabelos; óculos de proteção; lentes antirreflexo; óculos an-

tirreflexo; óculos anti encandeamento; lentes para óculos de sol; óculos de sol e armações 

para óculos de sol; óculos para desporto; estojos para lentes de contacto; estojos de prote-

ção para transporte de telefones portáteis e telemóveis; estojos de proteção para transporte 

de computadores portáteis e dispositivos «tablet» eletrónicos; computadores em forma de 

tablet; telefones portáteis; telefones celulares; correias para telefones móveis; baterias de 

telemóveis; estojos de proteção para transporte de leitores de música portáteis, incluindo 

leitores de mp3; leitores de música portáteis; óculos [ótica]; proteções para a cabeça; capa-

cetes de proteção para desporto; máscaras de proteção; vestuário e calçado para proteção 

contra acidentes, irradiação e fogo; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodé-

sicos, fotográficos, cinematográficos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo 

(inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente elétrica; apa-

relhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de dados 

magnéticos; discos de gravação; discos compactos; DVDs e outros suportes de gravação 

digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; calculadoras; 

equipamento para o tratamento de informação; computadores; programas de computador; 

extintores; agenda eletrónica; aparelhos de verificação de selos postais; máquinas de voto; 

fotocopiadoras; luzes de néon; auscultadores telefónicos; taxímetros; indicadores de velo-

cidade; amperímetros; instrumentos de cosmografia; fios telefónicos; tubos em carbono; 

chips eletrónicos; ecrãs fluorescentes; aparelhos de monitorização remota; filamentos para 

a condução da luz; neutralizadores de sobretensão; aparelhos de radiologia para uso indus-

trial; alarme; desenhos animados; vestuário aquecido por energia elétrica; dispositivos de 

limpeza para discos acústicos; ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros de música des-

carregáveis; toques descarregáveis para telefones móveis; publicações eletrónicas descar-

regáveis; cadeias ou correntes para óculos; cordões para óculos pince-nez; imanes [ímans]; 
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ímanes decorativos; tapetes para ratos de computador; estojos para óculos; armações de 

óculos; apoios de pulsos para utilização com computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120787 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/03

[730] 申請人 Requerente : LA MAISON MOREAU

 地址 Endereço : 102 Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia, joalharia verdadeira e bijutaria, tudo feito de vários materiais; joalharia feita de 

metais preciosos; artigos de joalharia em metal não precioso; artigos de joalharia esmalta-

dos; jóias em «cloisonné»; bijutaria; estojos para jóias; cofres para jóias; caixas para jóias; 

caixas para relógios de mesa ou de parede; joalharia de ouro; strass, imitações de pedras 

preciosas; joalharia de âmbar amarelo; missangas para fazer jóias; adornos para as orelhas 

sob a forma de joalharia; ligas de metais preciosos; pedras de joalharia; relojoaria e ins-

trumentos cronométricos; relógios de pulso ou de bolso; braceletes para relógios; correias 

para relógios; acessórios para relógios; peças para relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios e relógios de pulso elétricos; relógios não elétricos; relógios de pulso não elétricos; 

correntes pendentes para relógios; estruturas para relógios e relógios de pulso; caixas de 

relógios; braçais, pulseiras; broches; bustos em metais preciosos; amuletos [bijutarias]; tra-

vessões; botões de punho; brincos de orelhas; bolsas pequenas; pingentes [joalharia]; me-

dalhões; medalhas; colares; contas decorativas; anéis; ornamentos para sapatos [em metais 

preciosos]; fios de metais preciosos; alfinetes de gravatas; fixa [prende] -gravatas; porta-

-chaves de fantasia; porta-chaves e correntes para chaves.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120788 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/03

[730] 申請人 Requerente : LA MAISON MOREAU

 地址 Endereço : 102 Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Peles de animais; malas e maletas de viagem; bolsas para bagagem; chapéus-de-chuva e 

chapéus-de-sol; anéis para chapéus-de-chuva; barbas de baleia para chapéus-de-chuva 

ou chapéus-de-sol; bengalas de chapéus-de-chuva; armações de chapéus-de-chuva ou de 

chapéus-de-sol; estojos de chapéus-de-chuva; bengalas; chicotes e selaria; bandoleiras [cor-

reias] em couro; cordões em couro; caixas para chapéus em couro; estojos em couro ou em 
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cartão-couro [imitação de couro]; bolsas de malhas; caixas em couro ou em cartão-couro 

[imitação de couro]; necessaires de maquilhagem [vazios]; armações de sacos de mão; 

pastas para estudantes; cartão-couro [imitação do couro]; correias de couro [tiras]; cober-

turas em pele; couro em bruto ou semitrabalhado; bolsas para chaves; sacos de rede para 

compras; fios de couro; mochilas com uma alça; trelas em pele [couro]; pastas; pastas para 

documentos; protetores de queixo em couro; imitações de couro; peles de camurça sem ser 

para limpeza; pegas de malas [de viagem]; porta-cartões; carteiras; porta-música; sacos em 

couro para ferramentas [vazios]; sacos de lazer; mochilas com duas alças; sacos de mão; 

sacos para compras; sacos de praia; sacos de ginástica; sacos para a embalagem (em couro); 

sacos porta-fatos [para viagem]; conjuntos de viagem em couro; malas de mão; artigos de 

viagem; porta-documentos; malas de executivos; estojos de viagem; maletas para documen-

tos; bolsas; porta-notas; estojos para chaves [marroquinaria]; sacos; sacos de bagagem de 

mão; sacos para colocar ao ombro; sacos de desporto multiusos; sacos de desporto; sacos 

de viagem; malinhas de mão; sacos de equipamento [com formato cilíndrico]; sacos de via-

gem para sapatos; sacos para cosméticos e produtos de toilette vendidos vazios; mochilas; 

sacos para as costas; sacos de tiracolo; carteiras de bolso; pastas para estudantes; malas de 

senhora para cerimónia; pequenos artigos em couro; porta-moedas; estojos de transporte; 

porta-gravatas para viagem; capas e estojos de transporte (não adaptados) para produtos 

elétricos, computadores, computadores «tablet», telemóveis, leitores multimédia portáteis e 

assistentes pessoais digitais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120789 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/03

[730] 申請人 Requerente : LA MAISON MOREAU

 地址 Endereço : 102 Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; meias de senhora; boás; meias-calças; artigos de malha; calças; lingerie, incluin-

do corpetes; cintos; cintos em couro; cintos para dinheiro [vestuário]; xailes; pulôveres; 

meias; camisas; espartilhos; corpinhos; fatos; fatos de banho; roupa de praia; gravatas; 

encaixes de camisa; echarpes; cachecóis; peliças; gabardinas; cintas; luvas [vestuário]; cole-

tes; casacos impermeáveis [vestuário]; camisolas de malha; saias; saiotes; jérsei [vestuário]; 

jaquetas; mantilhas; parkas; roupões de banho; bolsos para vestuário; ponchos; pijamas; 

vestidos clássicos [frocks]; presilhas para calças; roupa interior; soutiens; t-shirts; togas; 

vestuário de malha; pronto-a-vestir; roupas exteriores; vestuário de ginástica; vestuário 

em couro; vestuário em imitação de couro; calçado; botas; botinas; borzeguins; chinelos; 

botas de futebol; calçado de praia; botas de esqui; calçado de desporto; calças de montar a 

cavalo; alpargatas; galochas; tamancos; sandálias; sandálias de banho; solas para calçado; 

palmilhas para calçado; calçado; sapatos para o banho; calçado de ginástica; tacões [calça-

do de salto]; solas interiores; chapelaria; bandanas [lenços para pescoço]; fitas para usar na 

cabeça [vestuário]; boinas; bonés [artigos de chapelaria]; capuzes para vestuário; chapéus; 

tapa-orelhas; chapéus-altos; coberturas de proteção; viseiras.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120790 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/03

[730] 申請人 Requerente : LA MAISON MOREAU

 地址 Endereço : 102 Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização de desfiles de moda para fins promocionais; decoração de montras; venda 

a retalho, incluindo em linha, e venda por encomenda postal de cosméticos, perfumaria, 

óculos, joalharia, porta-chaves, argolas para chaves e correntes para chaves; venda a reta-

lho, incluindo em linha, e venda por encomenda postal de vestuário, incluindo meias de se-

nhora, boás, meias-calças, artigos de malha, calças, lingerie, incluindo corpetes, cintos, 

cintos em couro, cintos para dinheiro [vestuário], xailes, pulôveres, meias, camisas, esparti-

lhos, corpinhos, fatos, fatos de banho, roupa de praia, gravatas, encaixes de camisas, échar-

pes, cachecóis, peliças, gabardinas, cintas, luvas, coletes, casacos impermeáveis, malhas, 

saias, saiotes, jérsei [vestuário], jaquetas, mantilhas, parkas, roupões de banho, algibeiras 

de vestuário, ponchos, pijamas, vestidos clássicos [frocks], presilhas para calças, roupa inte-

rior, soutiens, t-shirts, togas, vestuário de malha, pronto-a-vestir, vestuário exterior, vestuário 

para ginástica, vestuário em couro, vestuário em imitações de couro; venda a retalho, 

incluindo em linha, e venda por encomenda postal de calçado, incluindo botas, botinas, 

borzeguins, chinelos, botas de futebol, calçado de praia, botas para esqui, sapatos de des-

porto, calças de montar a cavalo, alpargatas, galochas, tamancos, sandálias, sandálias de 

banho, solas para calçado, palmilhas para calçado, sapatos, sapatos de banho, calçado de 

ginástica, tacões, solas interiores; venda a retalho, incluindo em linha, e venda por enco-

menda postal de chapelaria, incluindo bandanas fitas para a cabeça [vestuário], boinas, bo-

nés, carapuços para vestuário, chapéus, tapa-orelhas; chapéus altos, coberturas de prote-

ção, viseiras; venda a retalho, incluindo em linha, e venda por encomenda postal de artigos 

em couro, incluindo malas (baús) e sacos de viagem, chapéus-de-chuva, caixas em couro 

para chapéus, caixas em couro ou cartão-couro, artigos de bagagem, estojos em couro ou 

em cartão-couro, estojos de toilette não guarnecidos, couro em bruto ou semitrabalhado, 

bolsas para chaves, sacos de rede para compras, pastas, pastas para documentos, imitações 

de couro, porta-cartões, carteiras, porta-música, sacos em couro para ferramentas, vazios, 

sacos de lazer, mochilas com duas alças, sacos de mão, sacos de compras, sacos de praia, 

sacos de ginástica, sacos em couro para embalagem, conjuntos de viagem em couro, malas 

de viagem, artigos de bagagem, estojos para documentos, estojos profissionais, estojos de 

viagem, maletas para documentos, porta-moedas, estojos para chaves, sacos, sacos de baga-

gem de mão, sacos para colocar ao ombro, sacos de desporto multiusos, sacos multiusos, 

pochetes, sacos para produtos de toilette e cosméticos, vendidos vazios, mochilas, sacos 

para as costas, carteiras de bolso, sacos escolares, malas de senhora para cerimónia, peque-

nos artigos em couro, porta-moedas, estojos de transporte, porta-documentos, carteiras 

para passaportes, carteiras para livros de cheques, agendas de viagem, suportes para grava-

tas, capas e estojos de transporte para produtos elétricos, computadores, computadores 
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«tablet», telemóveis, leitores multimédia portáteis e assistentes pessoais digitais; serviços 

de promoção de vendas; serviços de marketing; promoção televisiva de produtos com ofer-

tas comerciais; organização de eventos com fins comerciais; informações ou esclarecimen-

tos em matéria de negócios; consultadoria em gestão de negócios; investigações para negó-

cios comerciais; consultadoria relacionada com organização empresarial; serviços de relo-

calização para empresas; agências de importação-exportação; consultadoria de gestão de 

pessoal; auditorias de empresas; compilação de dados numa base de dados informática; 

agrupamento, para terceiros, de uma variedade de produtos, especificamente cosméticos, 

perfumaria, óculos, joalharia, porta-chaves, argolas para chaves e correntes para chaves; 

agrupamento, para terceiros, de uma variedade de produtos, especificamente vestuário, in-

cluindo meias de senhora, boás, meias-calças, artigos de malha, calças, lingerie, incluindo 

corpetes, cintos, cintos em couro, cintos para dinheiro [vestuário], xailes, pulôveres, meias, 

camisas, espartilhos, corpinhos, fatos, fatos de banho, roupa de praia, gravatas, encaixes de 

camisas, écharpes, cachecóis, peliças, gabardinas, cintas, luvas, coletes, casacos impermeá-

veis, malhas, saias, saiotes, jérsei [vestuário], jaquetas, mantilhas, parkas, roupões de ba-

nho, algibeiras de vestuário, ponchos, pijamas, vestidos clássicos [frocks], presilhas para 

calças, roupa interior, soutiens, t-shirts, togas, vestuário de malha, pronto-a-vestir, vestuá-

rio exterior, vestuário para ginástica, vestuário em couro, vestuário em imitações de couro; 

agrupamento, para terceiros, de uma variedade de produtos, especificamente calçado, in-

cluindo botas, botinas, borzeguins, chinelos, botas de futebol, calçado de praia, botas para 

esqui, sapatos de desporto, calças de montar a cavalo, alpargatas, galochas, tamancos, san-

dálias, sandálias de banho, solas para calçado, palmilhas para calçado, sapatos, sapatos de 

banho, calçado de ginástica, tacões, solas interiores; agrupamento, para terceiros, de uma 

variedade de produtos, especificamente chapelaria, incluindo bandanas, fitas para a cabeça 

[vestuário], boinas, bonés, carapuços para vestuário, chapéus, tapa-orelhas, chapéus altos, 

coberturas de proteção, viseiras; agrupamento, para terceiros, de uma variedade de produ-

tos, especificamente artigos em couro, incluindo malas (baús) e sacos de viagem, chapéus-

-de-chuva, caixas em couro para chapéus, caixas em couro ou cartão-couro, artigos de ba-

gagem, estojos em couro ou em cartão-couro, estojos de toilette não guarnecidos, couro em 

bruto ou semitrabalhado, bolsas para chaves, sacos de rede para compras, pastas, pastas 

para documentos, imitações de couro, porta-cartões, carteiras, porta-música, malas em 

couro para ferramentas (vazios), sacos de lazer, mochilas com duas alças, sacos de mão, sa-

cos de compras, sacos de praia, sacos de ginástica, sacos em couro para embalagem, con-

juntos de viagem em couro, malas de viagem, artigos de bagagem, estojos para documentos, 

estojos profissionais, estojos de viagem, maletas para documentos, porta-moedas, estojos 

para chaves, sacos, sacos de bagagem de mão, sacos para colocar ao ombro, sacos de des-

porto multiusos, sacos multiusos, pochetes, sacos para produtos de toilette e cosméticos, 

vendidos vazios, mochilas, sacos para as costas, carteiras de bolso, sacos escolares, malas 

de senhora para cerimónia, pequenos artigos em couro, porta-moedas, estojos de transpor-

te, porta-documentos, carteiras para passaportes, carteiras para livros de cheques, agendas 

de viagem, suportes para gravatas, capas e estojos de transporte para produtos elétricos, 

computadores, computadores «tablet», telemóveis, leitores multimédia portáteis e assisten-

tes pessoais digitais, permitindo aos clientes ver e comprar comodamente esses produtos 

em lojas, incluindo em centros comerciais; estabelecimentos de venda a retalho de vestuá-

rio, estabelecimentos de venda a retalho de calçado, estabelecimentos de venda a retalho 

de artigos em couro e sacos, estabelecimentos de venda a retalho de artigos de desporto e 

estabelecimentos de venda a retalho de equipamento de desporto; agrupamento, para ter-

ceiros, de cosméticos, perfumaria, óculos, joalharia, porta-chaves, argolas para chaves e 

correntes para chaves; agrupamento, para terceiros, de vestuário, incluindo meias de se-

nhora, boás, meias-calças, artigos de malha, calças, lingerie, incluindo corpetes, cintos, 



7222 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

cintos em couro, cintos para dinheiro [vestuário], xailes, pulôveres, meias, camisas, esparti-

lhos, corpinhos, fatos, fatos de banho, roupa de praia, gravatas, encaixes de camisas, échar-

pes, cachecóis, peliças, gabardinas, cintas, luvas, coletes, casacos impermeáveis, malhas, 

saias, saiotes, jérsei [vestuário], jaquetas, mantilhas, parkas, roupões de banho, algibeiras 

de vestuário, ponchos, pijamas, vestidos clássicos [frocks], presilhas para calças, roupa inte-

rior, soutiens, t-shirts, togas, vestuário de malha, pronto-a-vestir, vestuário exterior, vestuário 

para ginástica, vestuário em couro, vestuário em imitações de couro; agrupamento, 

para terceiros, de calçado, incluindo botas, botinas, borzeguins, chinelos, botas de futebol, 

calçado de praia, botas para esqui, sapatos de desporto, calças de montar a cavalo, alparga-

tas, galochas, tamancos, sandálias, sandálias de banho, solas para calçado, palmilhas para 

calçado, sapatos, sapatos de banho, calçado de ginástica, tacões, solas interiores; agrupa-

mento, para terceiros, de chapelaria, incluindo bandanas, fitas para a cabeça [vestuário], 

boinas, bonés, carapuços para vestuário, chapéus, tapa-orelhas, chapéus altos, coberturas 

de proteção, viseiras; agrupamento, para terceiros, de artigos em couro, incluindo malas 

(baús) e sacos de viagem, chapéus-de-chuva, caixas em couro para chapéus, caixas em cou-

ro ou cartão-couro, artigos de bagagem, estojos em couro ou em cartão-couro, estojos de 

toilette não guarnecidos, couro em bruto ou semitrabalhado, bolsas para chaves, sacos de 

rede para compras, pastas, pastas para documentos, imitações de couro, porta-cartões, car-

teiras, porta-música, malas em couro para ferramentas (vazias), sacos de lazer, mochilas 

com duas alças, sacos de mão, sacos de compras, sacos de praia, sacos de ginástica, sacos 

em couro para embalagem, conjuntos de viagem em couro, malas de viagem, artigos de ba-

gagem, estojos para documentos, estojos profissionais, estojos de viagem, maletas para do-

cumentos, porta-moedas, estojos para chaves, sacos, sacos de bagagem de mão, sacos para 

colocar ao ombro, sacos de desporto multiusos, sacos multiusos, pochetes, sacos para pro-

dutos de toilette e cosméticos, vendidos vazios, mochilas, sacos para as costas, carteiras de 

bolso, sacos escolares, malas de senhora para cerimónia, pequenos artigos em couro, porta-

-moedas, estojos de transporte, porta-documentos, carteiras para passaportes, carteiras 

para livros de cheques, agendas de viagem, suportes para gravatas, capas e estojos de trans-

porte para produtos elétricos, computadores, computadores «tablet», telemóveis, leitores 

multimédia portáteis e assistentes pessoais digitais, permitindo aos clientes ver e comprar 

comodamente esses produtos através de sítios web na internet; aluguer de máquinas de 

venda automáticas; organização de exposições de arte com fins comerciais e publicitários; 

serviços de leilões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120924 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/07

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

 地址 Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos descarregáveis para dispositivos móveis; discos contendo jogos de vídeo; 

software de jogos de vídeo; circuitos electrónicos para armazenamento de programas de 
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jogos de vídeo; circuitos electrónicos para gravação de programas destinados a aparelhos 

de diversão para serem usados com ecrãs de cristais líquidos; programas de jogos on-line; 

programas de jogos de computador em formato electrónico; software de jogos de realidade 

virtual on-line; software de jogos de computador descarregáveis através de uma rede in-

formática global e via dispositivos sem fios; programas de computador pré-gravados para 

jogos; programas de jogos de vídeo de computador; programas de jogos de computador 

de multimédia interactiva; software de jogos de computador destinados a telemóveis; pro-

gramas de jogos de computador descarregáveis através da Internet; programas de jogos de 

computador; discos ópticos de música pré-gravados; ficheiros de música descarregáveis; de-

senhos animados; tapetes de rato.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120925 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/07

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

 地址 Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos; serviços de jogos on-line através de aplicações para dispositivos móveis; 

serviço de jogos on-line; exploração de instalações de jogos de PC; serviços de salões de 

jogos de arcadas; distribuidor de software de jogos; exploração e gestão de instalações de 

divertimento; planeamento/gestão/organização de competições de jogos on-line e de outras 

competições de jogos; serviços de acampamento de férias (divertimento); prestação de in-

formação sobre jogos; fornecimento on-line de conteúdos de jogos; exploração de sites de 

jogos na Internet; edução de habilidades em jogos; serviços de reportagens de informação; 

fornecimento on-line de vídeos (não descarregáveis); publicação de livros; fornecimento de 

publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; publicação on-line de livros e revistas 

electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120939 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/08

[730] 申請人 Requerente : 伊蒲高科技有限公司

   ePURGO Technology Limited

 地址 Endereço : Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1
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[511] 產品 Produtos : Produtos químicos utilizados na indústria, ciência, fotografia, agricultura, horticultura, 

silvicultura; adubos (naturais e artificiais); composições extintoras de fogo; produtos para 

temperar e preparações químicas para soldar; substâncias químicas para a conservação de 

géneros alimentícios; matérias tanantes; substâncias adesivas utilizadas na indústria; agen-

tes impermeabilizantes de humidade.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : ePurgo – pantone # 299C

   伊蒲高 – pantone # 300C

   (tal como representado no exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/120940 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/08

[730] 申請人 Requerente : 伊蒲高科技有限公司

   ePURGO Technology Limited

 地址 Endereço : Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes; fragrâncias; desodorizantes para uso pessoal; óleos essenciais; preparações para 

limpeza; artigos de higiene pessoal; sabões; removedores de manchas e limpadores de dre-

nos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : ePurgo – pantone # 299C

   伊蒲高 – pantone # 300C

   (tal como representado no exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/120941 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/08

[730] 申請人 Requerente : 伊蒲高科技有限公司

   ePURGO Technology Limited

 地址 Endereço : Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações germicidas; líquidos e desinfectantes; preparações para exterminar ervas 

daninhas e destruir vermes; insecticidas; repelentes de insectos; rodenticidas; bobinas e ta-

petes para mosquito; preparações anti-traça; anti-sépticos; fungicidas; purificadores de ar; 

desodorizadores de ar, produtos para purificação do ar e desodorizantes de salas; desodori-

zantes para tecido; desinfetante de ar; preparações aromáticas para refrescar o ar.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : ePurgo – pantone # 299C

   伊蒲高 – pantone # 300C

   (tal como representado no exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/120942 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/08

[730] 申請人 Requerente : 伊蒲高科技有限公司

   ePURGO Technology Limited

 地址 Endereço : Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Instalações e aparelhos para aquecimento, arrefecimento, refrigeração, secagem, ar-con-

dicionado, humidificação e desumidificação; vaporizadores eléctricos para líquidos que 

contenham insecticidas, substâncias desinfectantes e desodorizantes para uso doméstico; 

dispensador de fragrâncias eléctrico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : ePurgo – pantone # 299C

   伊蒲高 – pantone # 300C

   (tal como representado no exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/120943 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/08

[730] 申請人 Requerente : 伊蒲高科技有限公司

   ePURGO Technology Limited

 地址 Endereço : Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de limpeza, incluindo refrescar, desodorizar e perfumar, em relação a viaturas 

[carros] e aparelhos de ventilação para viaturas [carros]; controle de pragas; controlo de 

pragas para prevenção da infestação de insectos; controlo de pragas relativas a aves; con-

trolo de pragas relativas a edifícios; tratamento de superfícies com fórmulas de controle 

de pragas; serviços de sanitização; prestação de serviços de instalação, manutenção e 

substituição de unidades de dispensação de refrescamento do ar e produtos de refresca-

mento do ar.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : ePurgo – pantone # 299C

   伊蒲高 – pantone # 300C

   (tal como representado no exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/120944 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/08

[730] 申請人 Requerente : 伊蒲高科技有限公司

   ePURGO Technology Limited

 地址 Endereço : Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais, incluindo purificação do ar, desodorização do ar, refrescamento 

do ar; serviços de conversão de resíduos em energia; serviços de tratamento de água.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : ePurgo – pantone # 299C

   伊蒲高 – pantone # 300C

   (tal como representado no exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/120945 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/08

[730] 申請人 Requerente : 伊蒲高科技有限公司

   ePURGO Technology Limited

 地址 Endereço : Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; cuidados de higiene para seres humanos ou animais; serviços de higiene; 

serviços veterinários e tratamento de beleza de animais; destruição de vermes (para agri-

cultura, horticultura e silvicultura).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : ePurgo – pantone # 299C

   伊蒲高 – pantone # 300C

   (tal como representado no exemplar da marca)
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[210] 編號 N.º : N/121055 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/13

[730] 申請人 Requerente : Montres Tudor SA

 地址 Endereço : Rue François-Dussaud 3, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de parede e mesa e relojoaria, nomeadamente relógios, relógios de pulso, compo-

nentes para artigos de relógios de parede e mesa e relojoaria e acessórios para artigos de 

relógios de parede e mesa e relojoaria não incluídos noutras classes, relógios de parede e 

mesa e outros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios de parede e 

mesa e relojoaria), pulseiras para relógios, ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa 

e relojoaria), caixas e estojos para oferta para relógios de parede e mesa e relojoaria e ar-

tigos de joalharia, mecanismos e peças para relógios para os mesmos; artigos de joalharia; 

pedras preciosas e pedras semipreciosas; metais preciosos e suas ligas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/13 61237/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/121102 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/14

[730] 申請人 Requerente : MONTENAPO 79 S.R.L.

 地址 Endereço : Via Montenapoleone 5, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Camisas; blusas; soutiens; espartilhos; camisetas desportivas de alças; combinações; ves-

tuário para a noite; pijamas; robes de senhora; pulôveres; roupões de banho; fatos de banho; 

luvas; casacos de malha; camisolas jérsei; gravatas; lenços de seda para a cabeça; laços de 

pescoço; camisolas de lã; peúgas; meias-calças; collants; calças; polainas (polainas de lã); 

polainas (calças); saias; casacos curtos; corpetes de couro para homem; camisas; coletes 

para homem; coletes de senhora; camisolões de lã; fatos de treino; blusas; calças de ganga; 

cuecas de senhora; ceroulas; calções bermuda; t-shirts; camisolas de treino; fatos e vesti-

dos; sobretudos; casacos; anoraques; gabardinas; cintos; suspensórios; foulards (artigos de 

vestuário); sapatos; botas; chinelos; sandálias; chapéus; bonés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121103 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/14

[730] 申請人 Requerente : MONTENAPO 79 S.R.L.

 地址 Endereço : Via Montenapoleone 5, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Franquias, nomeadamente serviços prestados por um franchisador, que é a transferência de 

saber-fazer (know-how’s) empresariais e organizacionais, assistência no desenvolvimento e 

gestão de uma empresa comercial; serviços de vendas a retalho e a grosso, também on-line, 

para vestuário, calçado, chapelaria; administração comercial para o licenciamento de bens 

e serviços para terceiros; processamento administrativo de ordens de compra; publicidade; 

publicidade por correspondência; difusão de anúncios publicitários; informações e aconse-

lhamento comerciais para consumidores (loja de aconselhamento ao consumidor); análise 

do preço de custos; assistência em gestão comercial; consultoria de gestão profissional; 

informação de negócios; consultoria de gestão e organização de empresas; pesquisa comer-

cial; demonstração de produtos; distribuição de amostras; organização de exposições para 

fins comerciais ou publicitários; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; 

serviços de agência de importação-exportação; pesquisa e estudos de mercado; modelação 

para publicidade ou promoção de vendas; publicidade on-line numa rede informática; apre-

sentação de produtos em meios de comunicação, para fins de vendas a retalho; serviços de 

aquisição para terceiros (compra de produtos e serviços para outras empresas); publicitá-

rios; promoção de vendas para terceiros; decoração de montras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121104 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/14

[730] 申請人 Requerente : MONTENAPO 79 S.R.L.

 地址 Endereço : Via Montenapoleone 5, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Franquias, nomeadamente serviços prestados por um franchisador, que é a transferência 

de saber-fazer (know-how’s) técnico; consultaria relacionadas com planeamento e design 

da disposição de lojas, decoração de interiores de lojas e sinais conexos; consultoria arqui-

tectónica; arquitectura; pesquisa cosmética; design de decoração de interiores; design de 

vestuário; controlo de qualidade; design industrial, nomeadamente estilismo; pesquisa 

técnica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121128 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/15

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件；通過移動電話網絡上下載的視頻電腦遊戲；互動

電腦遊戲；多媒體計算機遊戲程序；從計算機網絡上下載的互動電腦遊戲軟件；錄音帶；電子

筆記本；磁片；錄有電腦程式之光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電腦軟件（錄製好
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的）；電子書；唱片；動畫片；電腦網路用儲值卡；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之光碟；

電子字典；數碼影音光碟；流動手提電話；電腦程式；電腦硬體；網路儲存設備；網路硬體設

備；網路通訊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121129 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/15

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通過移動電話提供電子遊戲服務；通過互聯網、電話和移動電話網絡提供電腦遊戲服務；通過

計算機終端或移動電話的通信提供遊戲服務；網路遊戲；虛擬實境遊戲場；提供關於休閒方面

之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查詢；雜誌之查

詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；電子遊藝場；提

供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；提供線上遊戲服務（由電腦網絡提供）；舉

辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網

絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；線上電子書籍及雜誌

之出版；書刊之編輯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121130 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/15

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件；通過移動電話網絡上下載的視頻電腦遊戲；互動

電腦遊戲；多媒體計算機遊戲程序；從計算機網絡上下載的互動電腦遊戲軟件；錄音帶；電子

筆記本；磁片；錄有電腦程式之光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電腦軟件（錄製好

的）；電子書；唱片；動畫片；電腦網路用儲值卡；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之光碟；

電子字典；數碼影音光碟；流動手提電話；電腦程式；電腦硬體；網路儲存設備；網路硬體設

備；網路通訊設備。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121131 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/15

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通過移動電話提供電子遊戲服務；通過互聯網、電話和移動電話網絡提供電腦遊戲服務；通過

計算機終端或移動電話的通信提供遊戲服務；網路遊戲；虛擬實境遊戲場；提供關於休閒方面

之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查詢；雜誌之查

詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；電子遊藝場；提

供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；提供線上遊戲服務（由電腦網絡提供）；舉

辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網

絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；線上電子書籍及雜誌

之出版；書刊之編輯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121132 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/15

[730] 申請人 Requerente : DAREZ INC.

 地址 Endereço : 502,5F,210, Dosan -Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Rep. of Korea

 國籍 Nacionalidade : 朝鮮民主主義人民共和國 Republica Popular Democratica da Coreia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Desmaquilhante facial; máscaras de beleza; cosméticos; preparações cosméticas para o 

cuidado da pele; creme anti-rugas; creme para branqueamento da pele; preparações de co-

lagénio para fins cosméticos; preparações de protecção solar; óleos essenciais; sabonetes; 

aromáticas para uso doméstico; perfumaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121133 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/15

[730] 申請人 Requerente : DAREZ INC.

 地址 Endereço : 502, 5F, 210, Dosan -Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Rep. of Korea

 國籍 Nacionalidade : 朝鮮民主主義人民共和國 Republica Popular Democratica da Coreia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de centro comercial virtual através da internet; serviços de lojas relativos relativos 

a preparações para higiene pessoal fornecidos on-line and off-line; serviços de lojas rela-

tivos a cosméticos para rosto e corpo fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas relati-

vos a cosméticos de cuidados corporais e de beleza fornecidos on-line e off-line; serviços 

de lojas relativos a preparações cosméticas anti-envelhecimento fornecidas on-line e off-
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-line; serviços de lojas relativos a cosméticos para massagem fornecidos on-line e off-line; 

serviços de lojas relativos a preparações cosméticas para banhos fornecidos on-line e off-

-line; serviços de lojas relativos a cosméticos fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas 

relativos cosméticos com protector solar fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas 

relativos a maquilhagem fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas relativos a cremes 

para remoção de maquilhagem fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas relativos a 

maquilhagem para rosto e corpo fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas relativos a 

velas aromáticas fornecidas on-line e off-line.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121134 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/15

[730] 申請人 Requerente : DAREZ INC.

 地址 Endereço : 502, 5F, 210, Dosan -Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Rep. of Korea

 國籍 Nacionalidade : 朝鮮民主主義人民共和國 Republica Popular Democratica da Coreia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Desmaquilhante facial; máscaras de beleza; cosméticos; preparações cosméticas para o 

cuidado da pele; creme anti-rugas; creme para branqueamento da pele; preparações de co-

lagénio para fins cosméticos; preparações de protecção solar; óleos essenciais; sabonetes; 

aromáticas para uso doméstico; perfumaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121135 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/15

[730] 申請人 Requerente : DAREZ INC.

 地址 Endereço : 502, 5F, 210, Dosan -Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Rep. of Korea

 國籍 Nacionalidade : 朝鮮民主主義人民共和國 Republica Popular Democratica da Coreia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de centro comercial virtual através da internet; serviços de lojas relativos relativos 

a preparações para higiene pessoal fornecidos on-line and off-line; serviços de lojas rela-

tivos a cosméticos para rosto e corpo fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas relati-

vos a cosméticos de cuidados corporais e de beleza fornecidos on-line e off-line; serviços 

de lojas relativos a preparações cosméticas anti-envelhecimento fornecidas on-line e off-

-line; serviços de lojas relativos a cosméticos para massagem fornecidos on-line e off-line; 

serviços de lojas relativos a preparações cosméticas para banhos fornecidos on-line e off-

-line; serviços de lojas relativos a cosméticos fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas 

relativos cosméticos com protector solar fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas 

relativos a maquilhagem fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas relativos a cremes 

para remoção de maquilhagem fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas relativos a 

maquilhagem para rosto e corpo fornecidos on-line e off-line; serviços de lojas relativos a 

velas aromáticas fornecidas on-line e off-line.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121148 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/15

[730] 申請人 Requerente : 福建偉發食品有限公司

   FUJIAN WEIFA FOOD CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市永春縣蓬壺鎮孔裡工業區工業路001號

   No.001 Industry Road, Kongli Industrial Zone, Penghu Town, Yongchun Conunty, Quan-

zhou City, Fujian Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 食品用糖蜜，以穀物為主的零食小吃，穀粉製食品，麵粉，穀類製品，米，穀粉製食用麵團，麵

條為主的預製食物，豆粉，烹飪食品用增稠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121167 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : Bigpoint Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais couros; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121168 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : Bigpoint Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121169 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : 友聯食品製造有限公司

   YLF MANUFACTURING SDN.BHD.

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡市浦種8號

   No. 8, Jalan 3/152, Taman Perindustrian O.U.G., Batu 6, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lum-

pur, 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 : 咖啡；茶；可可；糖；米；食用澱粉；西米；咖啡代用品；麵粉及穀類製品；麵包；糕點及糖果；冰

製食品；蜂蜜；糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；沙司（調味品）；調味用香料；飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121174 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : Bigpoint Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais couros; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121175 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : Bigpoint Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, 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 : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121176 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : Bigpoint Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121177 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), 

pulseiras (artigos de joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), 

alfinetes de peito (artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos 

para relógios, ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismos 

para relógios de parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes 

para relógios, caixas em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/12/01 64677/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/121185 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários; geradores de acetileno; aparelhos 

para a desodorização do ar; aparelhos de arrefecimento de ar; instalações e aparelhos de 

ar condicionado; instalação, aparelhos e máquinas de filtradores de ar; queimadores de 

álcool; dispositivos anti-encandeantes para veículos (guarnições de lâmpadas); aparelhos 

de filtragem, aquecedores e lâmpadas de iluminação para aquários; lâmpadas de arco; 

autoclaves (panelas de pressão eléctricas); fornos de padaria; churrasqueiras; banheiras e 

instalações de banho; aquecedores para camas; aparelhos para o arrefecimento de bebidas; 

bidés; cobertores, eléctricos, sem ser para fins médicos; caldeiras, sem ser partes de má-

quinas; torradeiras; máquinas para fazer pão; queimadores; lâmpadas de tecto; radiadores 

de aquecimento central; fios de luzes para decorações festivas; aparelhos de cromatografia 

para fins industriais; máquinas de café, eléctrico; fogões; utensílios de cozinha, eléctricas; 

aparelhos e instalações de cozinhar; instalações, aparelhos e máquinas de refrigeração; 

válvulas de controlo de fluxo (aquecimento); descongelador para veículos; fornos dentários; 

aparelhos de desodorização, sem ser para uso pessoal; instalações de dessalinização; apa-

relhos de dessecação; aparelhos de desinfecção; sacos de esterilização descartáveis; apare-

lhos de destilação; projectores de mergulho; difusores de irrigação gota a gota; aparelhos e 

instalações de secagem; evaporadores; exaustores de cozinha; ventiladores (climatização); 

filtros (partes de instalações domésticas ou industriais); lareiras, domésticas; foguetes lu-

minosos; aquecedores para os pés, eléctricos ou não eléctricos; forjas, portáteis; repuxos; 

congeladores; torrefadores de frutos; economizadores de combustíveis; aparelhos de fumi-

gação, sem ser para fins médicos; grelhas de lareiras; fornos, sem ser para uso em laborató-

rios; lavadores de gás (partes de instalações de gás); condensadores de gás, sem ser partes 

de máquinas; queimadores germicidas; aparelhos para aquecer a cola; secador de cabelo; 

aparelhos para secar mãos para casas de banho; lareiras; bombas de aquecimento; instala-

ções de aquecimento; aparelhos de aquecimento, eléctrico; placas aquecedoras; bocas-de-

-incêndio; máquinas e aparelhos de gelo; caixas de gelo; incineradores; chaleiras, eléctricas; 

cozedores; fornalhas de cozinha (fornos); queimadores de laboratório; candeeiros; caldei-

ras de lavandaria; secadores de roupa, eléctricos; pedras de lava para grelhadores; válvulas 

reguladoras de nível nos reservatórios; lâmpadas de iluminação; aparelhos de iluminação 

de díodos emissores de luz [LED]; isqueiros; aparelhos e instalações de iluminação; luzes 

para veículos; lâmpadas, eléctricas, para árvores de natal; fornos microondas (aparelhos 

para cozinhar); microondas para fins industriais; reactores nucleares; pilhas atómicas; 

queimadores a óleo; jatos de água ornamentais; pasteurizadores; canos (para instalações 

sanitárias); aquecedores de bolso; instalações de polimerização; radiadores (aquecimento); 

aparelhos e instalações de refrigeração; acessórios de regulação e de segurança para apa-

relhos e condutas de água ou a gás; aparelhos para grelhar; grelhas (aparelhos para cozi-

nhar); grelhadores (aparelhos para cozinhar); assadores; aparelhos e instalações sanitárias; 

instalações para sauna e banheiras de hidromassagem; chuveiros; lava–loiças; tomadas 

para luzes eléctricas; colectores solares térmicas (aquecimento); instalações de geração de 

vapor; esterilizadores; alambiques; fogões; aparelhos de cloração para piscinas; aparelhos 

para bronzear (espreguiçadeiras); torneiras (bicas); válvulas termostáticas (partes de ins-

talações de aquecimento); sanitas (sanitas com autoclismo); holofotes; urinóis (sanitários); 

instalações e aparelhos de ventilação (climatização); gaufriers, eléctricos; panelas aquece-

doras; lavatórios (partes de instalações sanitárias); aquecedores de água; instalações para 

distribuição de água; aparelhos e máquinas para filtrar a água; autoclismos; instalações de 

rega, automáticas; máquinas de irrigação para fins agrícolas; aparelhos para massagem com 

água; peças, peças acessórias e acessórios para todos os produtos supra citados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121186 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

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

dispositivos para a aeronáutica; veículos aéreos; balões aerostáticos; almofada de ar (dis-

positivos de segurança para automóveis); dispositivos anti-encandeantes para veículos; 

correntes antiderrapantes; dispositivos anti-roubo para veículos; automóveis; fusos de ei-

xos; chumbos para a equilibragem de rodas de veículos; avisadores sonoros para veículos; 

descansos para bicicletas; velocípedes; barcos; travões para veículos; aparelhos e instala-

ções de transporte por cabos; carroças (veículos); autocaravanas; canoas; caravanas; vagões 

(caminhos-de-ferro); carros; carroças; cadeiras (assentos) de teleférico; isqueiros para 

automóveis; drones civis e militares; betoneiras automóveis; sinais de direcção para veícu-

los; veículos sem condutor (veículos autónomos); assentos ejectáveis para aviões; motores, 

motores eléctricos e mecanismos de propulsão para veículos; defesas para barcos; funicu-

lares; carrinhos de golfe; limpadores para veículos; hidroplanos; planos inclinados para 

barcos; trenós a pé; lanchas; carrinhos elevadores; locomotivas; camiões; veículos militares 

para transporte; veículos (scooters) para pessoas com mobilidade reduzida; ciclomotores; 

autocarros; camionetas; motociclos; antiderrapantes para pneus (pneumáticos) de veículos; 

pára-quedas; pontões; vigias; carrinhos de bebé; bombas para pneus de veículos; carrinhos 

para crianças; redes mosquiteiras ajustadas para carrinhos de criança; veículos frigoríficos; 

veículos de comando à distância, que não sejam brinquedos; equipamentos para a repara-

ção de câmaras-de-ar; jantes de rodas de veículos; remos de barcos; lemes; alforges para 

velocípedes; cintos de segurança para assentos de veículos; assentos de segurança para 

crianças, para veículos; propulsores a hélice; gingas (remos da popa); hidroaviões; carros 

laterais para motocicletas; espelhos laterais e retrovisores e ecrãs (displays) para veículos; 

sensores para veículos; trenós; motoneve; naves espaciais; persianas adaptadas para auto-

móveis; basculantes de vagões, partes de vagões e camiões; reboques; triciclos; carrinhos; 

câmaras-de-ar para pneumáticos (pneus); camiões para transporte de bagagem; carrinhos 

de mão para transportar sacos; pneus para rodas para veículos; sub-estruturas de veículos; 

estofamento para veículos; camionetas; rodas de veículos; chassis de veículos; pára-choques 

de veículos; estribos de veículos; molas de suspensão para veículos; assentos de veículos; 

coberturas para veículos (modelados); joysticks para veículos; veículos eléctricos; veículos 

de locomoção por terra, por ar, por água ou sobre carris; vagões; carrinhos-de-mão; ca-

deiras de rodas; janelas de veículos; pára-brisas; iates; peças, peças acessórias e acessórios 

para todos os produtos supra citados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121187 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e beleza para seres humanos 

ou animais; serviços de agricultura, horticultura e florestais; pulverização aérea e terres-

tre de fertilizantes e outros produtos químicos agrícola; serviços de medicina alternativa; 

criação e tratamento de animais; serviços de aquicultura; serviços de aromaterapia; in-

seminação artificial e em serviços de fecundação vitro; preparação de receitas médicas 

por farmacêuticos; serviços de bancos de sangue; serviços de bancos de tecidos humanos; 

serviços de piercing corporal; quiroprática; serviços de lares de convalescença; serviços de 

odontologia; aluguer de equipamentos de agricultura; serviços de arranjos florais; jardina-

gem; implantação de cabelo; cabeleireiros; cuidado de saúde; serviços de estações termais; 

serviços de centros de saúde; aconselhamento de saúde; prestação de informações de nu-

trição; prestação de informações de bem-estar (saúde); serviços hospitalares; concepção de 

jardins; massagem; serviços de clínica médica; assistência médica; aluguer de equipamentos 

médicos; aconselhamento médico para indivíduos com deficiências; serviços de parteira; 

serviços de lares com acompanhamento médico; enfermagem, médico; serviços de oculis-

ta; serviços de ortodontia; cuidados paliativos; aconselhamento farmácia; fisioterapia; ser-

viços de viveiros de plantas; cirurgia plástica; serviços de um psicólogo; serviços de banhos 

públicos para fins de higiene; serviços de reflorestação; reabilitação para pacientes de abu-

so de substâncias; serviços de casa de repouso; serviços de sanatório; aluguer de instalações 

sanitárias; serviços de sauna; serviços de solário; serviços de salões de beleza; serviços de 

terapia de fala; tatuagens; serviços de telemedicina; serviços de monitorização remota de 

pacientes; serviços de análises médicas relacionadas com o tratamento de pessoas; diag-

nóstico, tratamento e reabilitação de doenças; serviços de soluções clínicas relacionadas ao 

tratamento de pacientes para melhoria da interacção paciente/médico; serviços de terapia; 

cirurgia arbórea; plantação de árvores para fins de compensação de carbono; serviços de 

banhos Turcos; serviços de controlo de pragas de extermínio de vermes para agricultura, 

aquacultura, horticultura e florestais; assistência veterinária; exterminação de ervas dani-

nhas; confecção de coroas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121188 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : NEOPHARM CO., LTD.

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos funcionais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121189 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : NEOPHARM CO., LTD.

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos funcionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121190 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : NEOPHARM CO., LTD.

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para lavar o rosto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121191 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : NEOPHARM CO., LTD.

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para lavar o rosto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121192 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : NEOPHARM CO., LTD.

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para lavar o rosto.



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7239

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121193 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : NEOPHARM CO., LTD.

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para lavar o rosto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121197 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : YUMMY DELIGHT LIMITED

 地址 Endereço : Room 803-605, 6.F, Vanta Induistrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, New 

Territories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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 organiza-

ção 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 pro-

visão 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/121198 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/16

[730] 申請人 Requerente : McDonald’s International Property Company Limited

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road - Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Estados Unidos da Amé-

rica
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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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante, incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121199 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 戴學民 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路人才大市場大廈 

 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 : 衛生墊，衛生內褲，失禁用尿布，中藥袋，醫用營養食物，嬰兒食品，漂白粉（消毒），衛生消毒

劑，殺蟲劑，中藥成藥，醫用放射性物質，浴用氧氣，心電圖描記器電極用化學導體，人工授精

用精液，隱形眼鏡用溶液，培養細菌用介質，寵物尿布，空氣淨化製劑，獸醫用洗液，補藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121200 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 戴學民 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路人才大市場大廈 

 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 : 奶瓶，奶瓶用奶嘴，吸奶器，奶瓶閥，非化學避孕用具，腹帶，出牙咬環，嬰兒用安撫奶嘴，醫療

器械和儀器，理療設備，植髮用毛髮，縫合材料，失禁用墊，分娩襯墊，孕婦托腹帶，矯形用物

品，醫用氣墊，電動牙科設備，醫用體育活動器械，醫用墊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121201 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 戴學民 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路人才大市場大廈 
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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 : 16

[511] 產品 Produtos : 小冊子（手冊），印刷品，書籍，帶有電子發聲裝置的兒童圖書，雜誌（期刊），圖畫，紙，複印紙

（文具），紙巾，包裝紙，書籍裝訂材料，家具除外的辦公必需品，硯台，號碼機，書寫工具，製

圖尺，繪畫材料，教學材料（儀器除外），建築模型。  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“皮製行李標簽”，因屬其他類

別。 

[210] 編號 N.º : N/121202 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 戴學民 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路人才大市場大廈 

 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 : 嬰兒床，嬰兒搖床，枕頭，搖籃，家俱，嬰兒學步車，嬰兒用高椅，玩具箱，嬰兒更換尿布用墊，

藤編製品（不包括鞋、帽、席、墊），䌫繩和管道用非金屬夾，鏡子（玻璃境），未加工或半加工

角、牙、介製品，展示板，食品用塑料裝飾品，家養寵物窩，非金屬製身份鍳別手環，棺材，家俱

門，窗用非金屬附件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121203 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 戴學民 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路人才大市場大廈 

 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 : 除蚊器（非電），家用或廚房用容器，日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸），瓷器裝飾品，水晶工

藝品，嬰兒浴盆（便攜式），牙刷，刷子，化妝用具，家用海綿，日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、

餐具、缸、壇、罐），酒具，梳，製刷用獸毛，牙籤，食物保温容器，水晶（玻璃製品），飲水槽，室

內植物培養箱，香爐。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121204 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 戴學民 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路人才大市場大廈 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 布，織物，無紡布，紡織品製牆上掛毯，紡織品毛巾，床上用覆蓋物，睡袋（被子替代物），家俱

遮蓋物，門簾，洗滌用手套，紡織品製馬桶蓋罩，紡織品製印刷機墊，伊斯蘭教隱士用龕（布），

哈達，旗幟，蚊帳，毛巾布，睡袋襯裏，嬰兒更換尿布用布單。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121205 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 戴學民 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路人才大市場大廈 

 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，內褲，鞋，帽，襪，圍巾，皮帶（服飾用），婚紗，手套（服裝），游泳衣，雨

衣，戲裝，宗教服裝，浴帽，嬰兒褲（服裝），非紙製圍涎，童裝，嬰兒睡袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121206 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 戴學民 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路人才大市場大廈 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : 地毯，墊席，葦席，席，枕席，地墊，防滑墊，地板覆蓋物，牆紙，浴室防滑墊，墊席，人工草皮，

體操墊，非紡織品製牆上掛毯，汽車用墊毯，地毯地襯，門前擦鞋墊，橡膠地墊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121207 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 戴學民 
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 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路人才大市場大廈 

 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 : 游戲機，鞦韆，玩具，棋，運動用球，鍛煉身體器械，體育活動器械，游泳池（娛樂用器），（冰

刀）冰鞋，聖誕樹用裝飾器（照明用物品和糖果除外），塑膠跑道，射箭用器具，擊球手用手套

（運動器件），口哨，釣魚用具，拉拉隊用指揮棒，偽裝掩蔽物（體育用品），抽獎用刮刮卡，球

拍用吸汗帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121208 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門新財富高新技術交易所有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈4樓U，T座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營，實業管理。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121209 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門新財富高新技術交易所有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈4樓U，T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 : 36

[511] 服務 Serviços : 金融。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、黃色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/121210 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門新財富高新技術交易所有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈4樓U，T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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121211 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門新財富高新技術交易所有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈4樓U，T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 : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121212 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門新財富高新技術交易所有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈4樓U，T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 : 45

[511] 服務 Serviços : 由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務，為保護財產和人身安全的服務。  

[540] 商標 Marca : 

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



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7245

[210] 編號 N.º : N/121213 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門新財富高新技術交易所有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈4樓U，T座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營，實業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121214 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門新財富高新技術交易所有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈4樓U，T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 : 36

[511] 服務 Serviços : 金融。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121215 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門新財富高新技術交易所有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈4樓U，T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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121216 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門新財富高新技術交易所有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈4樓U，T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 : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121217 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門新財富高新技術交易所有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈4樓U，T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 : 45

[511] 服務 Serviços : 由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務，為保護財產和人身安全的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121218 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 蔡美雲

   CHOY MEI WAN

 地址 Endereço : 澳門馬場海邊馬路32A-B號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121219 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 彭錦樂 

 地址 Endereço : 澳門美的路主教街2號祐欣大廈1樓B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121220 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : MACAU CLÍNICA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Da Praia Grande, No. 619, Edif. Comercial Si Toi, 14º andar, Apar. F&G, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de manutenção, reparação, actualização e instalação para hardware de computa-

dor, periféricos de computador, redes de computador, equipamento de telecomunicações e 

dispositivos electrónicos de consumo; serviços de consultadoria, informações e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, cinzento, vermelho tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/121226 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中心18樓

   18/F., Maxim’s Centre, No. 17, Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 為他人提供及準備作外賣消費的食品；餐廳，咖啡店及提供餐食服務；全屬第43類。

   Fornecimento e preparação de comida para consumo por terceiros no exterior; restaurante, 

café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121227 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 蔡美雲

   CHOY MEI WAN

 地址 Endereço : 澳門馬場海邊馬路32A-B號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121228 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 郭泰

   KWOK TAI

 地址 Endereço : 澳門馬場海邊馬路32A-B號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，藥油，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/121229 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 陳耀然

   CHEN, YAORAN

 地址 Endereço : 香港新界葵涌工業街23-31號美聯工業大廈12樓B室

   Room B, 12/F, Mai Luen Industrial Building, 23-31 Kung Yip Street, Kwai Chung, NT, HK

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用花粉；以水果為主的零食小吃；碎杏仁；果皮；果肉；加工過的堅果；加工過的花生；加工

過的葵花籽；加工過的種子；以果蔬為主的零食小吃。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121230 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 宜蘭食品工業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣宜蘭縣蘇澳鎮新城路13號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 穀粉；麵包；可可；可可飲料；咖啡；咖啡飲料；甜食；蜂蜜；天然或人造冰；冰淇淋；油酥麵團；

蛋糕；米；以米為主的零食小吃；糖果；穀類製品；以穀物為主的零食小吃；茶；燕麥食品；巧克

力；巧克力飲料；糕餅；薄片（穀類產品）；麵條；麵條為主的預製食物；家用嫩肉劑；食用芳香

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121231 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 宜蘭食品工業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣宜蘭縣蘇澳鎮新城路13號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 穀粉；麵包；可可；可可飲料；咖啡；咖啡飲料；甜食；蜂蜜；天然或人造冰；冰淇淋；油酥麵團；

蛋糕；米；以米為主的零食小吃；糖果；穀類製品；以穀物為主的零食小吃；茶；燕麥食品；巧克

力；巧克力飲料；糕餅；薄片（穀類產品）；麵條；麵條為主的預製食物；家用嫩肉劑；食用芳香

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121232 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 活力司國際有限公司

   VITAMIN BOOST GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港北角威菲路道18號萬國寳通中心1604室

   Flat/Rm 1604, Citicorp Centre, 18 Whitefield Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥品；補藥；醫用營養食物；醫用營養品；酪蛋白膳食補充劑；酵母膳食補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121233 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 外婆家餐飲集團有限公司 
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 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市西湖區紫荊花路2號B座二層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）、酒店、備辦宴席、咖啡館、餐館、飯店、酒吧服務、茶館、汽車旅館、

流動飲食供應、旅館預訂；會議室出租；養老院；日間托兒所（看孩子）；為動物提供食宿；出租

椅子、桌子、桌布和玻璃器皿，烹飪設備出租，飲水機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121234 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 外婆家餐飲集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市西湖區紫荊花路2號B座二層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）、酒店、備辦宴席、咖啡館、餐館、飯店、酒吧服務、茶館、汽車旅館、

流動飲食供應、旅館預訂；會議室出租；養老院；日間托兒所（看孩子）；為動物提供食宿；出租

椅子、桌子、桌布和玻璃器皿，烹飪設備出租，飲水機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121235 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 外婆家餐飲集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市西湖區紫荊花路2號B座二層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）、酒店、備辦宴席、咖啡館、餐館、飯店、酒吧服務、茶館、汽車旅館、

流動飲食供應、旅館預訂；會議室出租；養老院；日間托兒所（看孩子）；為動物提供食宿；出租

椅子、桌子、桌布和玻璃器皿，烹飪設備出租，飲水機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121236 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 歐中商會（澳門）

   Associação dos comerciantes Europa - China (Macau), em inglês: Europe - China Cham-

ber of Commerce (Macao)
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 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場322-362號誠豐商業中心5樓OPQ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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育及培訓服務；俱樂部服務（娛樂或教育）；組織及指導座談會、會議、專業會議、討論會、研

討會及培訓工作坊；書籍出版；電子書籍及日記的在線出版；電子桌面排版；提供在線電子出版

物（不可下載）；現場表演的演出；組織舞會；組織文化或教育目的之展覽；以娛樂為目的之展

覽；研討會的安排；專題討論會的安排；以文化為目的之活動安排；以娛樂為目的之活動安排；

社交及娛樂活動的安排。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121237 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 鉅記食品有限公司

   COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門大三巴街24A及24B興華樓地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 鹿茸，冬蟲草，參茸，燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121238 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 鉅記食品有限公司

   COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門大三巴街24A及24B興華樓地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 海味、乾貝、魚翅、乾鮑魚、罐頭鮑魚、魚膠、海參、臘腸、肉汁、醃漬、乾製的水果、蜜餞。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121239 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 鉅記食品有限公司

   COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門大三巴街24A及24B興華樓地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 花生糖、糖果類、杏仁餅類、中式餅類、西式餅類、蛋卷類、麵粉及穀類製品、蟲草雞精、冰糖

燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121240 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 鉅記食品有限公司

   COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門大三巴街24A及24B興華樓地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 鹿茸，冬蟲草，參茸，燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121241 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 鉅記食品有限公司

   COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI LIMITADA
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 地址 Endereço : 澳門大三巴街24A及24B興華樓地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 海味、乾貝、魚翅、乾鮑魚、罐頭鮑魚、魚膠、海參、臘腸、肉汁、醃漬、乾製的水果、蜜餞。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121242 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : 鉅記食品有限公司

   COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門大三巴街24A及24B興華樓地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 花生糖、糖果類、杏仁餅類、中式餅類、西式餅類、蛋卷類、麵粉及穀類製品、蟲草雞精、冰糖

燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121246 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/17

[730] 申請人 Requerente : BHDW ELECTRONIC CO., LIMITED

 地址 Endereço : 中國香港香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心1座4樓409室

   Rm 409,4/F Tower One Silvercord CTR 30 Canton Rd, TST Kln, 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 : 半導體；電阻材料；積體電路；電子管；電線連接物；電腦；導航儀器；電子監控裝置；蓄電池；

感測器。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121248 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/20

[730] 申請人 Requerente : 蔡潔輝

   Choi Kit Fai

 地址 Endereço : 澳門連勝馬路163號連勝大廈3樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具氣球，閙劇玩具，演戲面具，麻將牌，玩具，晚會，舞會道具，骰子，帶惡作劇玩具（新穎

的），活動木偶，木偶，戲劇面具，玩具面具，魔術器械，活動玩具，棋類遊戲，萬花筒，紙牌，撲

克牌，五彩紙屑。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121249 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/20

[730] 申請人 Requerente : 蔡潔輝

   Choi Kit Fai

 地址 Endereço : 澳門連勝馬路163號連勝大廈3樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂，文娛節目、演出，組織競賽（教育或娛樂），函授課程，提供娛樂設施，無線電文娛節目、

培訓教學，教學，講課、戲劇製作，表演製作，節目製作，電視文娛節目，舞台佈景出租，俱樂部

服務（娛樂或教育）、安排和組織學術討論會，安排組織大會，遊戲，現場表演，組織表演（演

出）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121250 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121259 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/20

[730] 申請人 Requerente : IT’S SKIN CO., LTD.

 地址 Endereço : (Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; cosméticos funcionais; preparações cosméticas para os cuidados da pele; 

cosméticos como a maquilhagem; preparados cosméticos para os cuidados corporais; pre-

parados cosméticos para o cabelo e para o couro cabeludo; cosméticos para sobrancelhas; 

preparados cosméticos para banhos; preparados cosméticos para o tratamento dos lábios; 

preparados para remover a maquilhagem; perfume; óleos perfumados para o fabrico de 

produtos cosméticos; máscaras de beleza; algodão em rama e cotonetes para fins cosméti-

cos; sabonetes de beleza; champô; dentífricos; adesivos para pestanas, cabelos e unhas pos-

tiços; óleos essenciais; toalhetes de limpeza pré-humedecidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121261 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/20

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), 

pulseiras (artigos de joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), 

alfinetes de peito (artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos 

para relógios, ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismos 

para relógios de parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes 

para relógios, caixas em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/01/03 50038/2017 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/121287 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires La Prairie SA

 地址 Endereço : Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1
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[511] 產品 Produtos : Matérias-primas e substâncias activas naturais e sintéticas para fabricar e para utilizar em 

produtos cosméticos, desde que incluídas nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121288 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires La Prairie SA

 地址 Endereço : Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, Suiça

 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 : Cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121289 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

 地址 Endereço : Sektkellereistraße 5, 06632 Freyburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, excluindo cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121290 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

 地址 Endereço : Sektkellereistraße 5, 06632 Freyburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, excluindo cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121291 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 百度在線網絡技術（北京）有限公司

   BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.

 地址 Endereço : 中国北京市海淀區上地十街10号百度大厦

   Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10th Street, Haidian District, Beijing, People’s Republic of 

China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）；遙控車（非玩具）；電動車輛；手推車；車輛用輪胎；空中運載

工具；水車；車輛防盜警鈴；小汽車；車輛內裝飾品；自行車；電動自行車。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121293 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : E. & J. GALLO WINERY

 地址 Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121294 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : E. & J. GALLO WINERY

 地址 Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121295 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : E. & J. GALLO WINERY

 地址 Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121296 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : E. & J. GALLO WINERY



7258 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

 地址 Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); excluindo uísque.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121297 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : 力達資訊服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈8樓U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 : 9

[511] 產品 Produtos : 測量、光學、計量、信號、檢查（監督）用具和儀器；聲音或影像記錄、傳送或複製（再生）用器

具；磁性資料載體、記錄磁碟；自動販賣機及貨幣操作（管理）器具之機械裝置；現金出納機，

計算機及資料處理設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121298 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : 力達資訊服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈8樓U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 : 9

[511] 產品 Produtos : 測量、光學、計量、信號、檢查（監督）用具和儀器；聲音或影像記錄、傳送或複製（再生）用器

具；磁性資料載體、記錄磁碟；自動販賣機及貨幣操作（管理）器具之機械裝置；現金出納機，

計算機及資料處理設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121299 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 電能；電；潤滑劑；燃料；氣體燃料；生物質燃料；蠟（原料）；蠟燭；除塵製劑；吸收灰塵用合成

物。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121300 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 電池機械；電池芯加工機；蓄電池工業專用機械；風力發電設備；電子工業設備；發電機；發電

機組；非陸地車輛用電動機；加工塑料用模具；活塞（機器或發動機部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121301 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 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 : 數量顯示器；銷售終端機（POS機）；信號燈；測量器械和儀器；運載工具用測速儀；水錶；電源

電纜；半導體；芯片（集成電路）；變頻器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121302 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息；電器設備的安裝與修理；機械安裝、保養和修理；計算機硬件安裝、維護和修理；照

明設備的安裝和修理；辦公機器和設備的安裝、保養和維修；運載工具電池更換服務；汽車保

養和修理；防盜報警系統的安裝與維修；維修電力線路。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121303 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 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 : 貨物遞送；運輸；物流運輸；商品包裝；汽車出租；運載工具（車輛）出租；配電；快遞服務（信

件或商品）；旅行陪伴；能源分配。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121304 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 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 : 替他人研究和開發新產品；節能領域的諮詢；技術研究；工業品外觀設計；包裝設計；計算機編

程；計算機軟件設計；計算機軟件維護；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；電子數據存儲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121305 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 電能；電；潤滑劑；燃料；氣體燃料；生物質燃料；蠟（原料）；蠟燭；除塵製劑；吸收灰塵用合成

物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121306 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 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 : 7

[511] 產品 Produtos : 電池機械；電池芯加工機；蓄電池工業專用機械；風力發電設備；電子工業設備；發電機；發電

機組；非陸地車輛用電動機；加工塑料用模具；活塞（機器或發動機部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121307 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 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 : 數量顯示器；銷售終端機（POS機）；信號燈；測量器械和儀器；運載工具用測速儀；水錶；電源

電纜；半導體；芯片（集成電路）；變頻器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121308 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息；電器設備的安裝與修理；機械安裝、保養和修理；計算機硬件安裝、維護和修理；照

明設備的安裝和修理；辦公機器和設備的安裝、保養和維修；運載工具電池更換服務；汽車保

養和修理；防盜報警系統的安裝與維修；維修電力線路。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121309 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 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 : 貨物遞送；運輸；物流運輸；商品包裝；汽車出租；運載工具（車輛）出租；配電；快遞服務（信

件或商品）；旅行陪伴；能源分配。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121310 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科陸電子科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A 

 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 : 替他人研究和開發新產品；節能領域的諮詢；技術研究；工業品外觀設計；包裝設計；計算機編

程；計算機軟件設計；計算機軟件維護；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；電子數據存儲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121311 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 金色煙草控股有限公司

   GOLD DRIVEN GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍廣東道5號海洋中心1626室

   Suite 1626, 16/F Ocean Ctr 5 Canton 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 : 34

[511] 產品 Produtos : 非醫用含煙草代用品的香煙；電子香煙；煙絲；香煙；香煙煙嘴頭；香煙嘴；火柴；丁烷氣（吸煙

用）；香煙過濾嘴；煙用過濾絲束。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121312 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 優尼科設計公司

   UNIQUE DESIGN CO., LTD.

 地址 Endereço : 貝里斯，貝里斯城，赫特森角&愛爾街，布萊克大廈302號

   Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302 Belize City, Belize

 國籍 Nacionalidade : 伯利茲 Belizense 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 保暖器、發熱暖包、化學物質反應式保溫包、供暖裝置、便攜式取暖器、小型暖爐、暖床器、暖

足器（電或非電的）、暖風機、電暖器、電暖腳套、暖手器（電或非電的）、熱水袋、非醫用電熱

毯、冷卻設備和裝置、加濕器、電咖啡壺、壁爐、奶瓶消毒鍋、奶瓶用電加熱器、嬰幼兒馬桶、安
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全燈、手電筒、水淨化裝置、淨水器、澡盆、烤麵包機、烹調工具、照明器具、熱水壺、空氣淨化

機器、空氣過濾設備、自行車車燈、調乳器、除濕機、電動食物加工機、電熱烹調用具、電溫奶

器、風扇（空氣調節）、馬桶座圈、（洗下身用的）浴盆。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121316 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 悅盈餐飲有限公司

   SOCIEDADE DE RESTAURANTE MERIT GAIN LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V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 : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121318 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes não medicinais; artigos de perfumaria, óleos es-

senciais, cosméticos não medicinais, loções para o cabelo não medicinais; dentífricos não 

medicinais; máscaras de beleza, artigos de higiene pessoal, anti-transpirantes, desodori-

zantes para os seres humanos e animais, champôs e amaciadores para o cabelo, preparados 

para colorir e tintas para o cabelo, lacas para o cabelo, espumas e geles para uso em duche, 

preparados para os cuidados da pele, creme e loções para branquear a pele, preparados 

para limpeza da pele, preparados bronzeadores, preparações de protecção solar, óleos aro-

máticos, preparados para barbear, preparados para depilação, cotonetes e algodão em rama 

para fins cosméticos, preparados para maquilhagem, preparados para remover a maquilha-

gem, cremes cosméticos, lápis cosméticos, glosses para os lábios, batons, preparações para 

os cuidados das unhas, verniz das unhas, preparações para remover os vernizes, lenços de 

papel impregnados com loções cosméticas, lenços de papel impregnados com preparações 

para remover maquilhagem, toalhetes impregnados para limpeza (para uso pessoal), toa-

lhetes de limpeza, panos de limpeza impregnados com desinfectantes para fins de limpeza 
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e doméstico, toalhetes impregnados com preparações de limpeza e preparações antibac-

terianas para higine pessoal e para uso doméstico, produtos para polir couro, fragrâncias 

para perfumar, mistura de pétalas de flores seca (potpourris), papéis abrasivos; papel de 

esmeril; pedra de polir, aerossóis para refrescar o hálito, elixires para a lavagem da boca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121319 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes não medicinais; artigos de perfumaria, óleos es-

senciais, cosméticos não medicinais, loções para o cabelo não medicinais; dentífricos não 

medicinais; máscaras de beleza, artigos de higiene pessoal, anti-transpirantes, desodori-

zantes para os seres humanos e animais, champôs e amaciadores para o cabelo, preparados 

para colorir e tintas para o cabelo, lacas para o cabelo, espumas e geles para uso em duche, 

sais de banho não medicinais, preparados para o banho não medicinais, preparados para os 

cuidados da pele, creme e loções para branquear a pele, preparados para limpeza da pele, 

preparados bronzeadores, preparações de protecção solar, óleos aromáticos, preparados 

para barbear, preparados para depilação, cotonetes e algodão em rama para fins cosméti-

cos, preparados para maquilhagem, preparados para remover a maquilhagem, cremes cos-

méticos, lápis cosméticos, glosses para os lábios, batons, preparações para os cuidados das 

unhas, verniz das unhas, preparações para remover os vernizes, lenços de papel impregna-

dos com loções cosméticas, lenços de papel impregnados com preparações para remover 

maquilhagem, toalhetes impregnados para limpeza (para uso pessoal), toalhetes de lim-

peza, panos de limpeza impregnados com desinfectantes para fins de limpeza e doméstico, 

toalhetes impregnados com preparações de limpeza e preparações antibacterianas para 

higine pessoal e para uso doméstico, produtos para polir couro, fragrâncias para perfumar, 

mistura de pétalas de flores seca (potpourris), papéis abrasivos; papel de esmeril; pedra de 

polir, aerossóis para refrescar o hálito, elixires para a lavagem da boca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121320 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物項

圈；馬具；皮革（半加工或未加工）；仿皮革；動物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；用

於裝化妝用品的手提包（空的）；手提包；有肩帶的包；小皮夾；女用無帶手提包；大手提袋；

帆布背包；背包；書包；購物袋；環保袋；可當椅凳的手杖；公事包；信封式女用手提包；旅行用

衣袋；信用卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；文件夾（皮）；皮革製或仿皮革製文件夾；名片皮夾；皮

革製或仿皮革製日記簿封套；皮革製或仿皮革製護照夾；皮製支票簿皮夾；旅行證件皮夾；皮革

製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮製繫

帶；皮箍帶；皮製肩帶；皮墊；便當袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121321 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 成衣；服裝；上衣；夾克衫；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外套；

套裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴袍；

童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身衣；

緊身褲；乳罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；帽子

（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領帶；圍巾；頭巾；頭帶（服裝）；服飾用肩

帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩；圍裙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121322 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : 梁澤霖

   Leong Chak Lam

 地址 Endereço : 澳門慕拉士前地120號永堅工業大廈4樓E座B區 

 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，膏藥，繃敷材料，中成藥。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121325 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumu-

lação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para registo, transmissão ou 

reprodução de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos 

compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados 

com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento 

de dados, computadores; software informático; extintores de incêndio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121326 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais de sutura; dispositivos 

terapêuticos e de assistência adaptados para os desabilitados; aparelhos de massagem; apa-

relhos, dispositivos e artigos para amamentação; ajudas sexuais (aparelhos, dispositivos e 

artigos sexuais).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121327 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121328 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121329 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 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; artigos de joalharia, pedras preciosas e semi-preciosas; relo-

joaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121330 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121331 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades culturais e desportivas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121332 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 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 re-

ferentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121333 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e floresta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121334 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumu-

lação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para registo, transmissão ou 

reprodução de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos 

compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados 

com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento 

de dados, computadores; software informático; extintores de incêndio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121335 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation
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 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais de sutura; dispositivos 

terapêuticos e de assistência adaptados para os desabilitados; aparelhos de massagem; apa-

relhos, dispositivos e artigos para amamentação; ajudas sexuais (aparelhos, dispositivos e 

artigos sexuais).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121336 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121337 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121338 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 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; artigos de joalharia, pedras preciosas e semi-preciosas; relo-

joaria e instrumentos cronométricos.



7270 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121339 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121340 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades culturais e desportivas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121341 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 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 re-

ferentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121342 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/21

[730] 申請人 Requerente : Nokia Corporation
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 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e floresta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121349 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 順天堂藥廠股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207號3樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；藥酒；藥茶；藥草；醫用營養食物；醫用營養品；營養補充劑；動物用膳食補

充劑；藥枕；醫用膏藥；中藥成藥；空氣淨化製劑；非人用、非動物用除臭劑；中藥袋；牙用光潔

劑；外科敷料；獸醫用製劑；殺蟲劑；消滅有害動物製劑。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121350 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 順天堂藥廠股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新店區北新路3段207號3樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 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；進出口代理；投標報價；拍賣；

通過網站提供商業訊息；替他人推銷；市場營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；藥

品零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121351 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 麥穗

   Mai Sui

 地址 Endereço : 澳門國際機場氹仔機場大馬路機場物流中心1樓13-14室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 商務航空，公務航空服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121352 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 麥穗

   Mai Sui

 地址 Endereço : 澳門國際機場氹仔機場大馬路機場物流中心1樓13-14室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 商務航空，公務航空服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121353 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 麥穗

   Mai Sui

 地址 Endereço : 澳門國際機場氹仔機場大馬路機場物流中心1樓13-14室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 商務航空，公務航空服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121354 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 駿怡有限公司

   SMART RIDE LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門氹仔飛能便度街102至122號泉悅花園地下G座

   Macau, Taipa, Rua Fernão Mendes Pinto 102-122, Chuen Yuet Garden

 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；飯店；餐館；快餐館；提供食物和飲料服務；咖啡館；餅店（提供食

物）；咖啡吧服務；咖啡店服務；甜食店服務（提供食物）；甜點店服務（提供食物）；蛋糕烘培；

雪糕吧服務；雪糕店服務（提供食物）；糕點店服務（提供食物）；提供消費性的餐飲服務；烘

培服務；麵包店（供應食物）；外賣餐飲服務；茶店；餐館；糖果店服務（提供食物）；備辦宴席服

務；連鎖餐館。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121355 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 駿怡有限公司

   SMART RIDE LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門氹仔飛能便度街102至122號泉悅花園地下G座

   Macau, Taipa, Rua Fernão Mendes Pinto 102-122, Chuen Yuet Garden, GR/C

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；餐廳；飯店；餐館；快餐館；提供食物和飲料服務；咖啡館；餅店（提供食

物）；咖啡吧服務；咖啡店服務；甜食店服務（提供食物）；甜點店服務（提供食物）；蛋糕烘培；

雪糕吧服務；雪糕店服務（提供食物）；糕點店服務（提供食物）；提供消費性的餐飲服務；烘

培服務；麵包店（供應食物）；外賣餐飲服務；茶店；餐館；糖果店服務（提供食物）；備辦宴席服

務；連鎖餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121362 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 S. El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e firmware informático para jogos de azar em qualquer plataforma informatizada, 

incluindo consolas de jogos dedicadas, «slot machines» de vídeo, «slot machines» de bobi-

na e terminais de lotaria de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121370 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation)

 地址 Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos; artigos de higiene pessoal; preparações cosméticas; preparações para 

os cuidados da pele; produtos de protecção solar; preparações para os cuidados do cabelo; 

preparações para os cuidados das unhas; artigos de perfumaria, fragrâncias e incenso; óle-

os essenciais; incensos; madeira perfumada; sabonetes cosméticos; purificadores do hálito; 

desodorizantes para os cuidados com o corpo; algodão hidrófilo para fins cosméticos; coto-
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netes de algodão para uso cosmético; máscaras de beleza; máscaras para o corpo; toalhetes 

impregnados com loções cosméticas; papéis para remoção do óleo para fins cosméticos; 

pestanas postiças; desodorizantes para animais de estimação; cosméticos para animais; 

preparações para a roupa; graxa para calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121371 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation)

 地址 Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios cosméticos; utensílios de toilette; escovas cosméticas; pincéis de maquilhagem; 

esponjas de maquilhagem; esponjas de toilette; borlas para pó de arroz; espátulas cosméti-

cas; aplicadores de maquilhagem para os olhos; pentes para pestanas; caixas para pó com-

pacto; estojos de toucador preenchidos; dispositivos para remover maquilhagem; pentes 

para o cabelo; escovas de cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121372 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation)

 地址 Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos; artigos de higiene pessoal; preparações cosméticas; preparações para 

os cuidados da pele; produtos de protecção solar; preparações para os cuidados do cabelo; 

preparações para os cuidados das unhas; artigos de perfumaria, fragrâncias e incenso; óle-

os essenciais; incensos; madeira perfumada; sabonetes cosméticos; purificadores do hálito; 

desodorizantes para os cuidados com o corpo; algodão hidrófilo para fins cosméticos; coto-

netes de algodão para uso cosmético; máscaras de beleza; máscaras para o corpo; toalhetes 

impregnados com loções cosméticas; papéis para remoção do óleo para fins cosméticos; 

pestanas postiças; desodorizantes para animais de estimação; cosméticos para animais; 

preparações para a roupa; graxa para calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121373 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation)

 地址 Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios cosméticos; utensílios de toilette; escovas cosméticas; pincéis de maquilhagem; 

esponjas de maquilhagem; esponjas de toilette; borlas para pó de arroz; espátulas cosméti-

cas; aplicadores de maquilhagem para os olhos; pentes para pestanas; caixas para pó com-

pacto; estojos de toucador preenchidos; dispositivos para remover maquilhagem; pentes 

para o cabelo; escovas de cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121374 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation)

 地址 Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios cosméticos; utensílios de toilette; escovas cosméticas; pincéis de maquilhagem; 

esponjas de maquilhagem; esponjas de toilette; borlas para pó de arroz; espátulas cosméti-

cas; aplicadores de maquilhagem para os olhos; pentes para pestanas; caixas para pó com-

pacto; estojos de toucador preenchidos; dispositivos para remover maquilhagem; pentes 

para o cabelo; escovas de cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121375 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 奧彼達有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心17樓1706 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 鐘錶珠寶，包括手錶之成品，手錶帶，錶盒，珠寶，首飾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121376 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 珠海小可樂科技有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區南屏南灣北路32號4號廠房4層4309 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機鍵盤，計算機外圍設備，計算機軟件（已錄製），監視器（計算機硬件），監視程序（計算

機程序），鼠標（計算機外圍設備），筆記本電腦，電子出版物（可下載），計算機程序（可下載

軟件），鼠標墊，與計算機配套使用的腕墊，計算機遊戲軟件，磁性編碼身份鑒別手環，USB閃

存盤，便攜式計算機，便攜計算機專用包，便攜計算機套，可下載的計算機應用軟件，平板電

腦，計算機硬件，商品電子標籤，與計算機連用的操縱杆（視頻遊戲用除外），智能眼鏡（數據

處理），智能手錶（數據處理），計算機屏幕專用保護膜，計算器袋（套），鼠標器套，鍵盤罩，

軟盤盒，電話鈴音（可下載），計算機用光盤驅動器，運載工具用蓄電池，運載工具用電池，蓄

電瓶，電瓶，蓄電池箱，電池箱，電池極板，點火用電池，陽極，陽極電池，高壓電池，電池充電

器，原電池，充電連接器，原電池組，電池鉛板，電池，蓄電池，陰極反腐蝕裝置，對陰極，光伏

電池，陰極，太陽能電池，發電用太陽能電池板，移動電源（可充電電池），電子香煙用充電器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121377 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 珠海小可樂科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區南屏南灣北路32號4號廠房4層4309 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究，技術項目研究，工程學，物理研究，機械研究，替他人研究和開發新產品，城市規

劃，節能領域的諮詢，環境保護領域的研究，提供關於碳抵消的信息、建議和諮詢，科學研究，

技術諮詢，電信技術諮詢，撰寫科技文稿，工業品外觀設計，包裝設計，造型（工業品外觀設

計），計算機出租，計算機編程，計算機軟件設計，計算機軟件更新，計算機硬件設計和開發諮

詢，計算機軟件出租，計算機軟件維護，計算機系統分析，計算機系統設計，把有形的數據和文

件轉換成電子媒體，替他人創建和維護網站，託管計算機站（網站），計算機軟件的安裝，計算

機程序和數據的數據轉換（非有形轉換），計算機軟件諮詢，計算機系統遠程監控，網站設計

諮詢，軟件運營服務[SaaS]，信息技術諮詢服務，服務器託管，遠程數據備份，電子數據存儲，

通過網站提供計算機技術和編程信息，雲計算，外包商提供的信息技術服務，計算機技術諮

詢，計算機安全諮詢，平面美術設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121397 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121398 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloes; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121399 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.
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 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

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

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho, 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121400 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121401 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7279

frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121402 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloes; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121403 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

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

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho, 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121404 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 

frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121405 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-
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lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121406 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloes; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121407 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

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

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho, 
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sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121408 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 

frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121409 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121410 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloes; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121411 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

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

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho, 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121412 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 

frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121413 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121414 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloés; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121415 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

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

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho, 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121416 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 

frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121417 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicas; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121418 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea
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 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloés; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121419 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

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

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho, 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121420 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.



7288 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 

frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121421 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicas; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121422 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloés; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121423 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

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

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho, 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121424 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 

frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121425 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicas; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121426 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-
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duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloés; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121427 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

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

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho, 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121428 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 
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frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121429 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicas; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121430 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 
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ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloés; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121431 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

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

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho, 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121432 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 

frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 



7294 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121433 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicas; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121434 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 
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e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloés; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121435 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

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

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho, 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121436 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 

frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 
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para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121437 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 澳門糕杜食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門海邊新街241號昌樂花園地下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 : 43

[511] 服務 Serviços : 冷熱飲料店；糕餅店；小吃店；餐廳；流動飲食餐車；提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121438 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 蕭美姸

   Sio Mei In

 地址 Endereço : 澳門夜呣巷16-18號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 冷熱飲料店；糕餅店；小吃店；餐廳；流動飲食餐車；提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121439 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/22

[730] 申請人 Requerente : 十字門藥妝百貨有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環馬路9號南方花園第一座地下B 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告及實業經營。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121440 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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 : 黃色、蛋黃色、紅色、玫紅色、紫色、黑色、白色及淺黃共8色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121441 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121442 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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。  



7298 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/121443 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121444 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121445 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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 : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/121446 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121447 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121448 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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 : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/121449 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121450 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121451 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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 : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 
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[210] 編號 N.º : N/121452 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121453 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121454 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121455 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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 
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[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/121456 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121457 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121458 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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 : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 
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[210] 編號 N.º : N/121459 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121460 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121461 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[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/121462 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/121463 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : 文錦豪 

 地址 Endereço : 香港上環文咸西街24號南北行大廈1/F A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品及藥用之營養食品及保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121464 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : 長溢食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場398號大豐廣場第二座9樓B 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵包、蛋糕、餅類製品、蛋卷、鳳梨酥、杏仁餅、曲奇、太陽餅、牛軋糖、現磨咖啡、現泡茶、花

茶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121465 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : 李志江

   Lei Chi Kong

 地址 Endereço : 澳門東望洋新街185號新興大廈三樓A 2Aº 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 通風，空調設備，空氣過濾設備，照明系統。  



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7305

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅，橙，黃，綠，藍，紫，（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121466 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : 寶發實業有限公司

   Pro-Fit Industrial Company Limited

 地址 Endereço : 香港葵涌永業街1-3號忠信針織中心8樓A室

   Flat A, 8/F., Chung Shun Knitting Centre, 1-3 Wing Yip Street, Kwai Chung, N.T., Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Queimadores; queimadores a gás; caldeiras a gás; caldeiras de vapor, sem serem partes de 

máquinas; fogões; fogões [aparelhos de aquecimento]; fornos de padaria; grelhadores; fo-

gões; aparelhos e instalações de cozinha; fogões de cozinha [fornos]; assadores; aparelhos/grelhas 

para assar [aparelhos de cozinha]/grelhas [aparelhos de cozinha].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121467 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : Marriott Worldwide Corporation

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Promoção de serviços de hotel e restauração através de um programa de fidelização; publi-

cidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121468 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : Marriott Worldwide Corporation

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis; serviços de restaurante, catering e bar; estâncias e serviços de alojamen-

to; serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121470 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : BESTER, Ruan Du Toit

 地址 Endereço : 澳門氹仔亞威羅街53號滙景花園第二座3樓H座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 藥物及藥品銷售代理服務、藥物和醫療用品之零售和批發、藥物產品出入口批發及貿易。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深橙色、淺橙色、深灰色、淺灰色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121471 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : BESTER, Ruan Du Toit

 地址 Endereço : 澳門氹仔亞威羅街53號滙景花園第二座3樓H座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 動物寄養、動物旅館、動物膳宿服務、為動物提供膳食。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深橙色、淺橙色、深灰色、淺灰色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121472 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : BESTER, Ruan Du Toit

 地址 Endereço : 澳門氹仔亞威羅街53號滙景花園第二座3樓H座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務、獸醫服務、動物的衞生和美容服務、動物育種、動物醫療診所、動物醫務室、動物醫

院、獸醫輔助、動物/寵物飼養、動物醫療護理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深橙色、淺橙色、深灰色、淺灰色（如圖所示）。 
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[210] 編號 N.º : N/121473 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : 科隆環境工程顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門東方明珠君悅灣第6座17樓C座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 電動車輛及其周邊設備、配件。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121476 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY CREATION INC.

 地址 Endereço : Sunshine 60, 3-1-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-6025, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de casino; máquinas recreativas, automáticas e com moedas; «slot ma-

chines» [aparelhos de entretenimento sem moedas e sem fichas]; aparelhos de entreteni-

mento para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de jogos electrónicos [accionados 

por moedas ou fichas]; máquinas de jogos; máquinas de jogos de «pinball» verticais japo-

nesas; máquinas portáteis de jogos electrónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de 

ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas 

de bilhar, marcadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, copos para dados, jogos 

de xadrez, jogos de damas, aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais domés-

ticos, cera para esquis, equipamento de pesca, bóias para pesca, redes para a recolha do 

peixe, linhas de pesca, canas de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; aparelhos 

electrónicos para o fornecimento de bolas para máquinas de «pinball»; «slot machines» 

para salões de «pachinko».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121484 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/23

[730] 申請人 Requerente : 青島考拉克貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省青島市市北區鳳城路16-1308 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用油脂；食用菜籽油；食用油；玉米油；芝麻油；食用橄欖油；豬油；食用葵花籽油；食用豆

油；加工過的堅果。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121486 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 宏天工程有限公司

   WELL TEAM ENGENHARIA COMPANHIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門提督馬路16A-16D號通利工業大廈9樓C座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築物防水、建築物隔熱隔音、商業攤位及商店的建築、燃燒器保養與修理、儲藏櫃製造及修

理服務、木工服務、清潔建築物（內部）、建築、商品房建造、建築諮詢、拆除建築物、工廠建造、

工程進度查核、傢俱修復、安裝門窗、廚房設備安裝、機械設備保養和修理、磚石建築、室內外

油漆、貼牆紙、鋪路、蓋屋頂、用砂紙打磨、搭腳手架、倉庫建築和修理、清潔窗戶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121487 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 宏天工程有限公司

   WELL TEAM ENGENHARIA COMPANHIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門提督馬路16A-16D號通利工業大廈9樓C座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 建築學服務、建築學諮詢、土地測量、地質測量。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121488 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 王奇飛 

 地址 Endereço : 香港油塘草園街4號華順工業大廈3樓C室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7309

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 工業用油及油脂；潤滑劑；吸收、潤濕和黏結灰塵用合成物；燃料（包括馬達用燃料）和照明材

料；照明用蠟燭和燈芯。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121489 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : Consitex S.A.

 地址 Endereço : Via Ligornetto 13, 6855, Stabio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Matérias filtrantes de material têxtil; produtos de material têxtil e sucedâneos  de produtos 

de matéria têxtil; tecidos; linhos; cobertas para móveis; items para pendurar em paredes; 

revestimentos para parede de material têxtil; tapeçarias [de pendurar em paredes], de ma-

térias têxtil; cortinas; artigos têxteis excluíndo os de fiação; têxteis com padrão para uso em 

bordados; têxteis feitos de flanela; têxteis feitos de linho; artigos têxteis para uso doméstico 

fabricados com matérias sem ser de fiação; têxteis feitos de matérias sintéticas; toalhas [têx-

teis] para uso em cozinha; cascatas de tecido; bandeiras e galhardetes em têxtil; bandeiras 

em brocado; galhardetes em feltro; bandeiras em nylon; bandeiras em plástico; pano de lã 

(para bandeiras); faixas em plástico; discos de maquilhagem em têxtil para remoção de ma-

quilhagem; entretelas; entretelas em matérias excluíndo de fiação; fustão; pano; estojos têx-

teis para vestidos de noite; sanefa para cortinados; lenços em têxtil; lencinhos têxteis; pano 

ripado em têxtil; forros [tecidos]; chapéus em têxtil, em peça; tecido de forro de linho para 

sapatos; coberturas de babetes em têxtil; capas para tampas de sanita; flâmulas de plástico; 

bandeiras em têxtil ou plástico; panos descartáveis; sanefa leve; materiais para mobiliário 

leve; mantas de imprensa em matérias têxteis; artigos têxteis impermeabilizados; artigos 

têxteis para confecção de xailes para a cabeça e véu muçulmano («yashmaghs»); artigos 

têxteis para uso doméstico; redes de protecção contra insectos; coberturas amovíveis de 

matérias têxteis para aparelhos electrónicos [não montados nem adaptados]; panos para re-

moção de maquilhagem; decoração de panos em têxtil ou plástico; cartazes de matérias 

têxteis ou plásticas; cartazes em têxtil; flâmulas em têxtil; pano Japonês de embrulho para 

cerimónias («Fukusa»); pano Japonês de embrulho genérico («Furoshiki»); materiais têxtis; 

mobiliário leve; forros de tecido para calçado; pano de felpo; tecidos para uso doméstico na 

secagem de óculos; panos têxteis para secagem de louça; sudários; pano de oração; tapeça-

rias em têxtil; lonas para colchões; lençóis para poeira; pano de esponja [produtos têxteis à 

peça]; panos de esponja para uso têxtil; têxteis e seus sucedâneos; têxteis com revestimen-

tos de borracha; tecido ao rolo; tecidos de estofamento; têxteis para mobiliário; têxteis para 

decoração de interiores; tecidos para parede; tecidos para uso têxtil; pano traçado para 

bordados; têxteis revestidos; frisos [de tecido]; mosquiteiros; roupa de banho; roupa de 

cama e cobertores; roupa de para cozinha e mesa; panos para vidro [toalhas]; toalhas em 

matéria têxtil; toalhetes [têxteis] adaptados para utilização em dispensadores; toalhas [têx-

til] para utilização por crianças pequenas; toalhas [têxtil] para uso por bebés; toalhas para 
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o banho; toalhas para o golfe; toalhas para a praia; toalhas de rosto de matéria têxtil; co-

berturas em tecido para assentos sanitários; toalhas de algodão Japonês («tenugui»); toa-

lhas de materais têxteis com logotipos das equipas de futebol americano; toalhas de maté-

rias têxteis vendidas em embalagens; toalhas de mão de matérias têxteis; toalhas para 

crianças; toalhas de rosto; panos de rosto de toalhetes; toalhas para as mãos; toalha turca; 

toalhas com capuz; roupa de banho, excepto vestuário; roupa de casa, incluindo toalhas 

para o rosto; cobertores atoalhados; tecidos para remoção de maquilhagem [têxtil], com ex-

cepção dos impregnados com cosméticos; flanela sanitária; luvas de banho; luvas de banho 

em materiais excluíndo os de fiação lavar o corpo; flanelas faciais na forma de luvas; panos 

para lavagem descartáveis; panos para remoção de maquilhagem [têxteis], excepto os im-

pregnados com preparações de toilette; atoalhados [têxtil]; panos de matérias têxteis exclu-

índo de fiação para lavar o corpo [excepto para uso médico]; panos de material têxtil para 

lavar o corpo [excepto para uso médico]; panos para lavar o corpo [excepto para uso médi-

co]; conjuntos de toalhas; capa de edredão; artigos têxteis para uso como roupa de cama; 

dossel para camas; sanefa em tecido para a cama; saias para camas; roupa de cama imper-

meável; roupa de cama e de mesa; roupa de cama feita de matéria têxtil excluíndo de fiação; 

roupa de cama para bebés; roupa atoalhada (tecidos turcos) de algodão («Terry»); roupa-

gem decorativa («Valence»); cobertores de cama; coberturas de cama em papel; cobertores 

de cama em algodão; cobertores de cama feitos de fibras sintéticas; cobertores de cama de 

seda; tapete pequeno e grosso; tapetes (de viagem); tapetes de viagem («Tartan»); coberto-

res de lã; cobertores de seda; cobertores para animais domésticos; cobertores para crian-

ças; cobertores para berços; cobertores para uso no exterior; cobertores para recém-nasci-

do; roupagem decorativa para coberturas de cama («Valence»); capas para aquecer a cama; 

colcha para sofá; coberturas de colchões ajustável; cobertas têxteis para edredões; roupa de 

cama descartável (de papel); roupa de cama descartável (de matéria têxtil); fronhas de al-

mofada em papel; fronhas de almofada; lonas para colchões; coberturas de almofada; fro-

nhas decorativas para almofadas; capas para edredões; lonas para edredões [de plumas] e 

edredões [de fibra sintética]; lençóis [têxteis]; lençóis ajustáveis; roupagem decorativa para 

lençóis de cama («Valence»); lençóis de cama de plástico [excluíndo lençóis de incontinên-

cia]; lençóis de cama de papel; lençóis para berços; forros para sacos-cama; edredões [de fi-

bra sintética]; edredões [de plumas]; edredões [de fibra sintética] com enchimento em mate-

rial para almofadadar; edredões [de fibra sintética] com enchimento de penas de ganso; 

mantas de retalho com enchimento de materiais sintéticos; mantas de retalho com enchi-

mento de penas; mantas de retalho com enchimento de plumas; colchas para aquecer; co-

bertas para berço; sacos-cama [lençóis]; cobertores de tecido; colchões em mantas de reta-

lho; dossel para berços; pano para colchões (colchões e coberturas para almofadas); mantas 

de retalhos; mantas de retalhos com enchimento de meia pluma; mantas de retalhos em tri-

cot; mantas de retalhos em material têxtil; colchão acolchoado estilo Japonês («Futon»); al-

mofadas de cama; artigos pequenos de material têxtil [roupa de mesa]; toalhas de cozinha; 

bandeiras de material têxtil usadas para talheres; roupa de cozinha; roupa de mesa; mantas 

de mesa em material têxtil; papelaria de material têxtil; individuais de mesa, não de papel; 

esteiras ornamentais de material têxtil; topos de mesa em tecido; coberturas de mesa; co-

berturas de mesa árabes («damask»); coberturas de mesa de têxteis excepto de fiação; rou-

pa de mesa, excluíndo de papel; coberturas de mesa em plástico; luvas para lavagem; panos 

para pratos; bases em roupa, para copos de mesa; base para copos de material têxtil; tape-

tes de mesa de renda excluíndo feitos de papel; panos de mesa em tecido; panos de mesa 

excluíndo de papel; panos de mesa de material têxtil; toalhas de chá; tecidos domésticos 

para secar pratos; panos para bar; toalhas de pratos para secar; telas enceradas [toalhas de 

mesa]; toalhas de mesa, excluíndo de papel; toalhas de mesa de material têxtil; toalhas de 

mesa descartáveis de material têxtil; individuais de mesa de material têxtil; individuais de 
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linho; guardanapos de mesa de material têxtil; capas para tampas de sanita (feitas de teci-

dos ou sucedâneos de tecido); capas para tampas de sanita; coberturas soltas de material 

têxtil para mobiliário; cobertas de móveis de tecido (não adaptadas); coberturas amovivéis 

protectoras para colchões e móveis; coberturas amovivéis para mobiliário de jardim; subs-

tituição de coberturas de assento [solto] para móveis; capas para puffs («Bean bag»); capas 

para sofás; capas para cadeiras; revestimentos de móveis [de matérias plásticas]; cobertura 

de dossel; capas de material têxtil para armários de água; revestimentos de móveis [de ma-

terial têxtil]; revestimentos de móveis (não adaptados); capas de material têxtil (móveis); 

capas de material têxtil e de plástico para móveis (não adaptados); capas de protecção [len-

çóis para pó] para uso em decoração; cadeira de costas [artigos têxteis]; bordas (tapeçarias 

de material têxtil); decorações de paredes de material têxtil; frisos [tapeçarias de material 

têxtil); tapeçarias artesanais de material têxtil; tapeçarias de pendurar em paredes [mate-

rial têxtil]; murais de material têxtil; revestimentos acolchoados [tapeçarias de material 

têxtil] para paredes existentes; tapeçarias de pendurar em paredes em seda; placas de pare-

de de material têxtil; tons plissados; roupagem decorativa [cortinas de material têxtil]; su-

portes para cortinas de material têxtil; tecidos pendurado em forma de curva («Swags») 

[cortinas]; panos em forma de cortinas; sanefas; sanefas de cortinas de material têxtil; ma-

teriais têxteis utilizados como revestimentos de janelas; mosqueteiros (cortinas); cortinas 

para portas; produtos para cobertura de janelas de material têxtil; revestimentos para jane-

las; reposteiros [cortinas espessas]; cortina para revestimentos; reposteiros em forma de 

cortinas feitas de de material têxtil; cortinas prontas a colocar; cortinas prontas a colocar 

de plásticos; cortinas prontas a colocar de material têxtil; cortinas de chuveiro de material 

têxtil com retardador de fogo; cortinas de renda; cortinas de plástico; cortinas de tecidos; 

cortinas de material têxtil ou plástico; cortinas de plástico para uso em chuveiros; cortinas 

de vinil; cortinas de chuveiro de material têxtil ou de plástico; cortinas interiores e exterio-

res; cortinas para chuveiros; cortinas pequenas feitas de material têxtil; cortinas plissadas; 

têxteis sob a forma de móveis de janelas; identificadores de material têxtil para apensar a 

vestuário; identificadores de material têxtil para apensar à roupa; marcadores [rótulos] de 

pano para têxteis; emblemas de tecido; rótulos (material têxtil) para marcação de roupa; 

rótulos (material têxtil) para identificação de roupa; rótulos (material têxtil) para identifi-

cação de roupa; rótulos (material têxtil) para identificação de vestuário; rótulos adesivos 

(material têxtil); rótulos de pano auto-adesivo; rótulos (material têxtil) para código de bar-

ras; rótulos de pano para colocação a pano quente; rótulos de material têxtil impressos; fo-

lhas de lona para projeções; mosquiteiros tratados com insecticida; materiais de incrusta-

ção sem ser em tecido.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121490 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : Consitex S.A.

 地址 Endereço : Via Ligornetto 13, 6855, Stabio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; bonés [chapelaria]; bóinas; bonés para golfe; chapéus para 

esquiar; bonés para desporto; chapéus de veludo com fitas; bóinas militares; solidéus; cha-

pelaria para a pesca; chapéus; chapéus-altos; chapéus turbantes; bóinas para basebol; cha-

péus de cozinheiro; chapéus para a chuva; chapéus para o sol; chapéus para a praia; cha-
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péus de papel para usar por cozinheiros; chapéus de papel para usar por enfermeiras; cha-

péus cónicos asiáticos («suge-gasa»); toucas para dormir; chapelaria em couro; chapelaria 

para crianças; chapéus de rasta («reggae»); bóina de algodão com abas; chapéus decorativos 

para senhora; boné com pala (chapelaria); armações de chapéus; bóina; chapelaria decora-

tiva; chapelaria térmica; chapelaria para desporto [com excepção de capacetes]; fitas para a 

cabeça (vestuário); chapéu vitoriano; touca de banho; toucas para pólo aquático; toucas de 

duche; fitas para usar na cabeça [vestuário]; fitas de cabeça para desporto; fezez (barretes 

em forma de cone truncado); mantilhas; mitras [chapelaria]; cachecóis largos em forma de 

colar [cachecóis]; chapéus de palha dura; touca de freira; bóina de lã Escocesa («Tam 

o’shanters»); chapéu com borda estreita [chapéus]; turbantes; viseiras [chapelaria]; viseiras 

para o sol; panos quadrangulares para a cabeça («Yashmaghs»); véu muçulmano; acessórios 

de metal para tamancos de madeira ao estilo Japonês; acessórios antiderrapantes para cal-

çado; bolsas para botas de esqui; sapato de salto alto [calçado]; galochas; sapatos para con-

dução; calçado [excepto calçado ortopédico]; sapatos para trabalho; calçado para a pesca; 

calçado para homem; calçado para mulher; sapatos de ioga; calçado japonês de palha de 

arroz («waraji»); calçado japonês para trabalho («jikatabi»); calçado excepto para desporto; 

calçado para escalada; calçado infantil; sapatos de equitação; sapatos de lazer; calçado para 

bebés; sapatos de lã para bebés; calçado em vinil; pantufas; puxa-correias para sapatos e 

botas; alças para os dedos do pé para tamancos de madeira ao estilo Japonês; chinelos de 

enfiar nos dedos do pé; cintas para calçado; capas para calçado, excepto para fins médicos; 

botas para a neve; reforçadores para botas; corpos principais de madeira dos tamancos de 

madeira ao estilo Japonês; elementos metálicos de protecção para sapatos e botas; acessó-

rios metálicos para calçado; borrachas [calçado]; viras de calçado; línguas para sapatos e 

botas; sapatos de vela; ligas de pano e proteções para tornozelos; chinelos de banho; chine-

los dobráveis para senhora; chinelos para pedicure; chinelos de couro; chinelos descartá-

veis; insertos para calçado para fins não ortopédicos; caixas para biqueiras; protetores para 

calçado; reforçadores para sapatos; botas para água; sandálias; sandálias para pedicure; 

sandálias de banho; sandálias de couro estilo Japonês; sandálias estilo Japonês («zori»); 

sandálias de feltro estilo Japonês; sapatos; sapatos impermeáveis; sapatos com gancho e fi-

tas de fixação; alpercatas; sapatos rasos; sapatos de tacão alto; sapatos de treino; sapatos de 

alpinismo; botas para desporto; sapatos para o banho; sapatos de dança; sapatos de base-

bol; sapatos de «Bowling»; sapatos de boxe; sapatilhas de balé; sapatos de ginástica; calçado 

de golfe; sapatos de hóquei; sapatos de corrida; ténis para basquetbol; sapatos de handebol; 

sapatos de voleibol; sapatos para a chuva; sapatos de esqui e de snowboard e suas partes; 

botas de rugby; sapatos de praia; sapatos de ténis; sapatos de sapateado; sapatos com sola 

de borracha; sapatos clássicos; sapatos de couro; calçado casual; sapatos de ciclismo; chu-

teiras de futebol; sapatos para voleibol; sapatos para caminhada; botins; botas para bebés; 

botas de trabalho; botas de montanha; botas de esqui; sapatos de «snowboard»; ténis de 

borracha; solas interiores; palmilhas para calçado; palmilhas [para sapatos e botas]; meias 

interiores para calçado; botinas; borzeguins; botas; botas de caça; botas para senhora; bo-

tas de ginásio; botas para a pesca; botas para a chuva; botas de camurça; botas impermeá-

veis para a pesca; botas de inverno; botas para o exército; botas para motociclismo; solas 

para calçado; sola com relevo de borracha ou de matérias plásticas; solas de borracha para 

calçado japonês de trabalho («jikatabi»); solas intermédias; solas de sapatos para repara-

ção; solas de chinelo; solas para sandálias em estilo Japonês; solas de sapatos; suportes de 

madeira de tamancos de madeira ao estilo Japonês; pitons de calçado de futebol; grampos 

como  acessório para sapatos de desporto; tacões [salto alto]; soletas para sapatos; reforços 

de calcanhar para calçado; saltos com relevo em borracha ou de matérias plásticas; gáspeas 

para calçado; gáspeas de tecido rattan para sandálias de estilo Japonês; gáspeas para botas; 

gáspeas para sapatos; gáspeas para sandálias de estilo Japonês; botas de cano curto; valenki 
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[botas de feltro]; sandália com tamancos; tamancos altos para a chuva («ashida»); chinelos 

baixos de madeira de estilo Japonês («hiyori-geta»); tamancos; chinelos baixos de madeira 

com socos de estilo Japonês («koma-geta»); sandálias e chinelos de estilo Japonês; chinelos 

de madeira com socos de estilo japonês («geta»); sandálias com correias de dedo ao estilo 

Japonês («asaura-zori»); cachecol inteiriço pescoço [vestuário]; roupa casual; roupa termi-

camente isolada; vestes de baptismo; roupa casual de lounge; vestuário de senhora; vestuá-

rio de exterior resistente às intempéries; vestuário para vestir em práticas de judo; vestuá-

rio para vestir em jogos de luta; roupas de trabalho; vestuário para raparigas; roupa para 

ténis; roupa masculina; vestuário feito de pele; roupa formal; vestido de noite formal; rou-

pas impermeáveis; vestuário de cachemira; vestuário em imitação de couro; vestuário de lã; 

vestuário de couro; vestuário de pelúcia; vestuário de seda; roupa interior de malha; tops 

para bebés; cuecas para bebés; vestuário para motoristas; vestuário para ciclistas; roupa 

para damas de honra; vestuário para maternidade; vestuário para ginástica; roupa de lazer; 

vestuário para hipismo [excepto chapéus de equitação]; roupas para dança; vestuário para 

artes marciais; vestuário para esqui; trajes para patinagem; vestuário para pescadores; ves-

tuário para rapazes; roupa de surf; vestuário para triatlo; roupa de desporto; vestuário tra-

dicional Japonês; vestidos clássicos [frocks]; fatos; fatos feitos à medida; vestidos de baile; 

vestidos de cerimónia para senhora; vestidos de enfermeira; roupa formal de noite; fatos 

formais para o jantar; vestidos de noiva; trajes folclóricos; fatos de borracha impermeáveis; 

fato largo tipo («Zoot»); vestidos feitos de peles; vestidos para damas de honra; fatos de la-

zer; vestidos tipo «jumper»; robes; roupa para o pescoço; vestuário de vela impermeável; 

fatos para o ginásio; vestuário para o exterior impermeável; roupa de linho; roupa de crian-

ça; artigos de vestuário para uso teatral; vestuário em tecido; bandanas [lenços para pesco-

ço]; babetes para bebé de plástico; babetes para adulto de pano; babetes de pano; babetes, 

excepto de papel; bermudas; roupa de noite; roupa de dormir para maternidade; roupa inte-

rior para senhoras; ceroulas; roupa interior descartável; roupa interior para bebés; roupa 

interior térmica; roupa interior; roupa interior absorvente de transpiração; biquínis; bla-

zers; aventais de maternidade; boás; bodies (vestuário); bodies [roupa interior]; fatos justos 

ao corpo para bebé; camisas com fundilho para bebé e criança; boleros; casacos alcochoa-

dos; bolsas de botas de caça; calções de rapaz [roupa interior]; sutiã sem copas; cintas para 

vestuário [suspensórios]; cintos de suspensão para homens; casaco árabe com capuz com-

prido e solto («Burnouses»); espartilhos; faixa de tecido («obiage shin»); cinto reductor de 

cintura, cafetã; sapatos de dança para salão; collants [meias]; meias absorventes de transpi-

ração; meias para homem; meias; meias-chinelos; meias de tornozelo; meias anti-transpi-

rantes; meias para a água; meias para a cama; meias para ténis; meias de lã; meias e collants 

[meias]; meias estilo Japonês («tabi»); meias de desporto; meias sem pé; meias térmicas; 

calções pelo joelho; calções pelo joelho para caminhada; fato de banho; calças para golf; 

calças compridas largas; camiseta; camisas de manga curta; casacos brancos para uso hos-

pitalar; sobretudo leve de barbeiro; casacos de laboratório; batas para médicos; camisas de 

gola aberta; camisas de gola turca; camisas de gola rolê; camisas corta-vento; camisas de 

botões; camisas com colarinho; camisas de caça; roupões de dormir Japoneses («nemaki»); 

camisas para a pesca; camisas para o ténis; camisas havaianas («Aloha»); camisas de «Ra-

mie»; camisas de malha; camisas camufladas; camisas-vestido; camisas para fatos; camisas 

informais; camisas desportivas de manga curta; camisas tecidas; camisas anti-transpirantes 

para desporto; camisolas caveadas; camisolas; coletes camuflados; coletes caveados; coletes 

de mangas compridas; camisas interiores para quimonos («koshimaki»); maillots desporti-

vos; camisas interiores para quimonos («juban»); vestuário à prova de vento; capas; capas 

impermeáveis; chapéus de papel [vestuário]; bonés e chapéus para desporto; chapéus de pa-

pel para uso como artigos de vestuário; chapéus de festa [vestuário]; capotes [casacos]; ca-

potes [casacos] de trespasse; casacos de noite; casacos de homem; casacos de algodão; casa-
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cos de couro; capotes e casacos de peles; capotes [casacos] de ganga; capotes [casacos] de 

inverno; casacos para senhora; casacos pesados; capuz grande solto; capuzes [vestuário]; 

casaco curto de lã; casacos para desporto; casulas;  proteções para pernas [vestuário]; vesti-

do chinês para senhora («Cheongsams»); cordão em tecido para prender «haori» («haori-

-himo»); cintos [vestuário]; cintos feitos de imitação de couro; cintos de couro [vestuário]; 

cintos de pano; cintos de tecido [vestuário]; cintos de enrolar para kimonos («datemaki»); 

cintos para dinheiro [vestuário]; presilhas para calças; collants; collants de lã; colares para 

vestidos; acessórios de pescoço; colares destacáveis para quimonos («haneri»); colares des-

tacáveis; camisas de senhora; fatos «Aikido»; conjuntos curtos [vestuário]; fatos corta-ven-

to; fatos de marinheiro; fatos de noite; saia de bailarina; fatos de banho de uma peça; fatos 

de três peças [vestuário]; camisas e combinados [roupa interior]; fatos para motocicleta; fa-

tos para senhora; corpetes interiores; vestido sem mangas; ligadura de ombro [vestuário]; 

laços para o pescoço com pontas de metais preciosos; tops de camisas de senhora; enxovais 

de criança [vestuário]; corpetes; vestido com corpete; fatos de banho; roupas de fantasia do 

Dias das Bruxas; vestuário de banho para senhoras e senhoras; fatos de carnaval; trajes de 

dança; roupas para a praia; trajes para uso em jogos de dramatização; trajes para o teatro; 

gravatas; laços para o pescoço; laços em seda; armação para saia interiores; calcinhas; bo-

tas para o deserto; uniformes de basebol; uniformes desportivos para combate; bandas para 

maternidade; gola alta; bandas de suporte do busto («obiage); aquecedores de pulso; faixas 

para a transpiração; faixa de bandas para quimono («obi»); faixas de smoking; bandas de 

pano para envolver recém-nascidos; faixas para de transpiração para ténis; lenços de bolso; 

lenço da cabeça [vestuário]; cachecóis de seda; camisolas; camisolas com capuz; cordões 

para cintura para quimonos («koshihimo»); forros pré-feitos [partes de vestuário]; forros 

para jaquetas; lenço de fino de seda ou algodão [artigos de vestuário]; lenços para pescoço; 

lenços; gabardinas [vestuário]; meias de joelho alto; meias-calças; pedaço de pano para re-

forço [peças de vestuário]; pedaço de pano para reforço nas axilas [peças de vestuário]; pe-

daço de pano para reforço em roupa interior [peças de vestuário]; pedaço de pano para re-

forço de collants [meias] [peças de vestuário]; pedaço de pano para reforço de Leotards [fa-

tos de ginástica ou dança] [peças de vestuário]; pedaço de pano para reforço de meias 

-collant [peças de vestuário]; pedaço de pano para reforço de collants [peças de vestuário]; 

pedaço de pano para reforço de fatos de banho [peças de vestuário]; polainas [grevas]; ca-

sacos; casacos reflectores de luz; casacos com mangas; casaco de lenhador/ madeireiro; ca-

potes [casacos] de malha; casacos para a caça; casacos para a cama; casacos de equitação; 

casacos de motocicleta; casacos de pescador; casacos de safari; casacos para jantar; casacos 

de smoking; casaco de trabalho de comprimento médio para homens; casacos desportivos; 

casacos de pele de carneiro; casacos de peles; casacos de polar; casacos de penas; casacos 

impermeáveis; casacos de ganga; casacos de malha; casacos longos; casacos de camuflagem; 

casacos reversíveis; casacos-camisa de algodão; casacos com acabamento em couro; casacos 

sem mangas; casacos de aquecimento; casacos acolchoados [vestuário]; casacos como vestu-

ário desportivo; casacos pesados; capotes [casacos] para automóveis; casacos para esqui; 

casacos de «snowboard»; jarreteiras; casaco leve acolchoado sem mangas; coletes corta-

-vento; coletes tradicionais coreanos para senhora [«Baeja»]; coletes para caça; coletes de 

lã; coletes de couro; coletes acolchoados; aquecedores de corpo; coletes para a pesca; casa-

co justo até à cintura; jaquetas; blusões; colete de rede para desporto; saias; saias de golfe; 

saias de ténis; saias plissadas para quimonos formais («hakama»); saia dividida ou saia-cal-

ça («Culotte»); macacão de enfermeira; aventais [vestuário]; aventais de papel; bibe; aven-

tais de plástico; cintas elásticas [roupa interior]; cintas; luvas [vestuário]; luvas com pontas 

dos dedos condutoras que podem ser usadas durante o uso de dispositivos portáteis com 

ecrã táctil; luvas de equitação; luvas de motocicleta; luvas para conduzir; luvas de malha; 

luvas para o esqui; luvas de Inverno; luvas de camuflagem; luvas de ciclistas; luvas para fato 
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de mergulho; luvas de «snowboard»; luvas, incluindo as feitas de pele, couro ou peles; peles 

oleadas [vestuário]; impermeável de borracha; uniforme de chefe de cozinha; vestuário 

confecionado; vestuário em papel; roupa à prova de intempéries; gangas [vestuário]; vestu-

ário de couro para motociclistas; casaco com cobertura lanosa de ovelha; roupa de malha; 

roupa de exterior para senhoras; roupas de bebé; indumentárias para protecção de vestuá-

rio; roupa interior masculina; suporte interior modelador para senhora; calças de ganga; 

jérsei [vestuário]; calças de equitação justas à perna do joelho ao tornozelo; saiote escocês; 

quimonos; uniformes de judo; uniformes de karaté; réplica de conjuntos de futebol; quimo-

nos longos («nagagi»); leggings [calças]; roupa interior de senhora; roupa interior de senho-

ra para maternidade; librés; camisolas [pullovers] com decote em V; camisolas para futebol; 

camisolas para voleibol; camisola de rugby; camisas acolchoadas para uso atlético; collants 

para dançarinos ou ginastas [meias de malha]; camisolas de poliéster («Baselayer»); coletes 

de corrida; coletes de atletismo; fato de treino para desporto; jérsei sem mangas; collants; 

meias de malha; camisetas; camisas de manga comprida; camisas de manga curta; camise-

tas; camisas de manga comprida; camisetas de manga curta; camisolas com capuz; camiso-

las de corrida; camisolas de bicicleta; camisas de ioga; camisolas desportivas e bermudas 

para desporto; camisolas térmicas; camisolas [pullovers]; camisola grossa de lã azul mari-

nho oleada para pescadores; camisolas [pullovers] de gola rolê; camisolas [pullovers] de 

gola alta; manguitos [vestuário]; manípulos [estolas]; mitenes; aquecedores de orelhas [ves-

tuário] em pele; luvas [vestuário]; mantos; jaqueta impermeável leve, com capuz; capotes de 

peles; capotes; capa de renda ou seda com pontas pontiagudas na frente do centro para se-

nhora; capotes [casacos] para manhã; capas para cabeleiro; trajes; máscaras para dormir; 

máscaras para os olhos; mini-saias; skorts (calção – saia); peça equivalente à metade infe-

rior de um biquíni; casaco de lona, tipicamente encapuzado e apertado com botão de alter-

nar; luvas de snowboard; boxers [calções]; cuecas; fatos para esqui; fraldas-calça [roupa in-

terior]; fatos impermeáveis para windsurf; fatos impermeáveis para esqui aquático e sub-

-água; fatos impermeáveis para desportos aquáticos de superfície; fatos impermeáveis para 

surf; camisola justa para nadar ou surfar; vestido solto, colorido, tradicionalmente usado 

no Havai; négligé; roupa interior de senhora com duas peças de vestuário juntos como um; 

coletes; collants sem pé; calças de fraldas [vestuário]; calções;calções [vestuário]; fato de 

banho; calções-babete; calções de boxe; calções de ginástica; calções de golf; calções de ru-

gby; calções de banho; calções de ténis; calções de treino; calções de tecido macio; calções 

acolchoados para uso atlético; calções de ciclismo; calças; calças folgadas que apertam nos 

tornozelos; calças de pano axadrezado; calças contra-vento; calças para senhora, compri-

mento pelo joelho; corsários; calças informais; calças curtas; calças de caça; calças de en-

fermeira; gaúchos; calças de neve; calças-pirata; calças de esqui; calças de snowboard; cal-

ças de ioga; roupas de noite com calças soltas; calças de treino; fatos de treino com calças e 

jaquetas; calças elásticas; calças-vestido elásticas; calças elásticas de golfe, camisas e saias; 

calças elásticas acolchoadas para uso atlético; calças elásticas impermeáveis; calças de cou-

ro; calças de veludo; calças elásticas de homem para o exterior; cáquis; calças elásticas com 

bolsos laterais («cargo»); calças elásticas camufladas; calças elásticas casuais; calças para 

crianças; calças para desporto; calças de aquecimento; calças de desporto anti-humidade; 

gravata na forma de um laço; aquecedores de orelhas [vestuário]; roupa exterior larga e 

confortável; parcas; peça  de baixo [vestuário]; balaclavas de esqui; peliças; peles [vestuá-

rio]; tangas; encaixes de camisa; calções longos de algodão ou rendas, e com babados para 

baixo cada perna; coletes coloridos para futebol; coletes coloridos para futebol americano; 

pijama; pijamas [só de tricot]; roupa interior para homem que combina camisa e calça; pija-

mas boneca; gravatas «Ascots» (gravatas); camisas pólo; pólos em malha; punhos de cami-

sa; ponchos; ponchos para a chuva; calções e top para clima quente e ensolarado; camisola 

com decote redondo e sem colarinho; camisolas [pullovers] de manga comprida; camisolas 
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[pullovers] com capuz; camisolas [pullovers] para o ténis; camisolas [pullovers] sem man-

gas; casaco de homem longo, para ocasiões formais; ligas de meias; suspensórios para 

meias; top formado a partir de uma banda de tecido montagem em torno do busto; sutiãs 

adesivos; sutiãs de desporto; sutiãs sem alças; sutiãs de desporto anti-humidade; soutiens; 

calcanheiras para meias; macacão; macacão justo, elástico e térmico; macacão elástico de 

uma peça; macacão para caça; saris; sarongs; echarpes para o pescoço [cachecóis]; calças 

de joelho [vestuário]; aquecedores de mão [vestuário]; perneiras [polainas]; aquecedores de 

pés, não aquecidos eletricamente; aquecedores de braço [vestuário]; dobra ou banda que 

serve como acabamento para o fundo de uma perna; sapatos para pescadores; xailes [só de 

tricot]; xailes e lenços de cabeça; cachecóis de caxemira; sobretudos [vestuário]; cachecol, 

abafo para o pescoço [vestuário]; sobretudo coreano [«Durumagi»]; sobretudo curto para 

quimono («haori»); camisa usada sobre outra camisa sem ser dobrada dentro; casacos de 

exterior coreanos usadas sobre roupas básicas [«Magoja»]; roupas exteriores; indumentária 

tradicional coreana [«Jeogori»]; suporte ou proteção para os genitais masculinos, usado es-

pecialmente por atletas; sovacos para vestuário; anágas [saias interiores]; combinados [rou-

pa interior]; sobre-calças; alças de sutiã; frentes de camisa; casacos anti-poeira; estolas; es-

tolas de pêlo («datejime»); cordões para apertar quimonos («datejime»); t-shirts de mangas 

curtas ou de mangas compridas; t-shirts com impressões; colete sem manga consistindo 

apenas de frente e peças de volta com um buraco para a cabeça; fatos para senhora; fatos 

com saia; bolsos para vestuário; cobertor para o banho; t-shirts; robe árabe;  togas; meias 

para atletas; vestes de coro; alvas; tops [vestuário]; gola alta simulada; cai-cai; tops recorta-

dos; cintas de ombro para vestuário; trajes para uso em  jogos de crianças; gabardinas; túni-

cas; meias-corpo; fatos de corrida; macacão elástico [vestuário]; macacão de protecção para 

trabalho; conjuntos de corrida [vestuário]; fatos para a neve; fatos de esqui para competi-

ção; fatos de snowboard; combinados [vestuário]; fatos de Taekwondo; fatos de vôo; fatos 

impermeáveis para motociclistas; fato de treino de poliéster; fatos de couro; peça única 

para bebés, concebido como fato de frio; macacão infantil; peça única apertada, de tecido 

esticável que cobre o corpo do pescoço para os joelhos ou pés; fatos de ballet; cardigan 

para senhora constituído por uma camisola e um pulôver; uniformes; traje de samurai 

(«Kendo»); uniformes de artes marciais; uniformes de árbitros; uniformes para enfermei-

ros; uniformes para uso comercial; uniformes escolares; roupões de sol; vestido de noite; 

vestido de elastano; uniformes para atletas; vestidos para senhoras; vestidos de ténis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121514 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; de-

monstração de produtos para fins publicitários; disseminação de material publicitário; alu-

guer de espaço publicitário; análise de preços de custos; distribuição de amostras; pesquisa 

de opinião; organização de exposições para fins comerciais e publicitários; marketing; 

serviços de parte cortada (clipping) de notícias; relações públicas; publicação de textos pu-

blicitários; publicidade; aluguer de material de publicidade; arranjo de montras; promoção 
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de vendas; consultoria comercial; informações e inquéritos comerciais; investigações para 

negócios; pesquisa comercial; serviços de intermediação comercial; serviços de relocaliza-

ção para empresas; informações comerciais; assistência na gestão comercial ou industrial; 

serviços de gestão de empresas para construção de edifícios, construção de infra-estrutura 

e construção de projectos de engenharia civil; compilação de informação numa base de 

dados informática; sistematização de informações em bases de dados informáticas; infor-

mações e aconselhamento comerciais para consumidores; actualização e manutenção de 

informação em registos; compilação de índices de informações para fins comerciais ou pu-

blicitários; fornecimento de informações de contactos comerciais e negócios; fornecimento 

de informações comerciais através de um sítio da Internet; reprodução de documentos; 

previsões económicas; agências de emprego; gestão de ficheiros computorizados; agências 

de importação e exportação; consultoria de gestão de pessoal; recrutamento de pessoal; 

serviços de aquisição para terceiros; informações estatísticas; contabilidade; avaliações de 

negócios; pesquisa de dados em arquivos de computador para terceiros; serviços de secre-

tariado; dactilógrafo; transcrições; leilões, auditoria; aluguer de máquinas e equipamentos 

de escritório; serviços de encomendas informatizado; transferência de negócios e dissemi-

nação de comércio electrónico (e-commerce) e transacção comercial mundo real por meio 

de uma rede global informática; operação de um serviço de compras on-line; serviços de 

vendas a retalho e por grosso relacionados com materiais, equipamentos, instrumentos e 

aparelhos para edifícios, engenharia e construção; serviço de informação, consultadoria e 

assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121515 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; análise financei-

ra; investimentos de capital; consultoria financeira; fornecimento de informação financeira; 

gestão financeira; financiamento de empréstimos; organização de colecções financeiros; 

banca; serviços de investimento; serviços de transferências monetárias; serviços de cartões 

de crédito; serviços de facturação e pagamento electrónico; provisão de serviços de cré-

dito e pagamento; seguros financeiros e investigação e análise monetária; gestão de bens; 

organização de colectas; agências de cobrança de dívidas; emissão de extracto de conta; 

pagamento automático de contas; serviços de informação relacionados com o pagamento 

automático de contas; provisão de informações relacionados com contabilidade (finan-

ceira); serviços de transferência de fundos automáticos; serviços de avaliação de negócios 

financeiros; serviços de caução; serviços fiduciários e fideicomissos; transacções cambiais 

e angariação de fundos de caridade; cobrança de rendas; serviços de cartões de débito; 

corretagem; tributações fiscais; investimentos de fundos; transferência de fundos electróni-

cos; emissão de moedas comemorativas; fundos mútuos; avaliações fiscais; corretagem de 

seguros contra acidentes; corretagem de seguros contra incêndios; corretagem de seguros; 
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consultoria de seguros; subscrição de apólices de seguros; subscrição de apólices de segu-

ros de vida; gestão de apartamentos residenciais; agentes de aluguer de habitações; locação 

imobiliária; agências imobiliárias; corretagem imobiliária; gestão imobiliária; corretagem 

de seguros marítimos; avaliação de imóveis; aluguer de apartamentos; avaliação financeira; 

serviços de financiamento; financiamento de obras civis e projectos de infra-estrutura; ser-

viço de informação, consultadoria e assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121516 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de edifícios; serviços de construção; serviços de construção civil; serviços de cons-

trução de infra-estruturas; serviços de gestão de projectos relacionados com construção de 

edifícios, construção de infra-estruturas e construção de obras de engenharia civil; inspec-

ção de planos de construção; aluguer de máquinas destinadas à engenharia civil; reparação; 

serviços de instalação; instalação de drenagem, sistemas e máquinas de controlo ambiental, 

sistemas de eliminação de resíduos líquidos e instalações de purificação de água; desenvol-

vimento imobiliário e propriedades; construção de fábricas, portos, estradas, estruturas de 

centrais de energia para transporte e armazenamento de combustíveis, aparelhos e redes 

de telecomunicações; manutenção de oleodutos; instalação de cabos; reparação submarina; 

instalação e reparação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado; forramento de 

paredes; manutenção e reparação dos edifícios, fábricas, portos, centrais de energia, estru-

turas de transporte e armazenamento de combustíveis, aparelhos e redes de telecomuni-

cações; instalação de aparelhos e equipamentos eléctricos, geração de energia e aparelhos 

e equipamentos de transmissão; alvenaria; isolamento de edifícios; estucaria; canalização; 

instalação e reparação de equipamentos de aquecimento; instalação e reparação de siste-

mas anti-roubo; instalação e reparação de elevadores; limpeza de edifícios (superfície ex-

terior e interior); andaimes; supervisão de construção de edifícios, escavação, reclamação 

de terras, demolição, decoração construção; serviços de renovação e remodelação, serviços 

de lubrificação, reparação e manutenção de aeronaves, bombeamento de óleo e aluguer 

de equipamento de construção e pavimentação de estradas e serviços telhas; reparação de 

aparelho eléctrico; instalação e reparação de fornos; instalação de equipamentos de cozi-

nha; instalação e reparação de elevadores; instalação, manutenção e reparação de maqui-

naria; manutenção e reparação de veículos automóveis; instalação, manutenção e reparação 

das máquinas e equipamentos de escritório; construção e reparação de canalização; repa-

ração de bombas; construção e reparação de armazém; asfaltagem; vedação de edifícios; 

isolamento contra a humidade (edifícios); demolição de edifícios; edifício de quebra-mar 

de pilar de ponte; pedreiro; aluguer de tractor para remover terras; anti-ferrugem; pintura 

ou reparo de sinais; construção submarina; estofamento; limpeza de janelas; limpeza e re-

paração de caldeiras; lavagem de carro, limpeza a seco; desinfecção; engomar; instalação e 

reparação de dispositivos de irrigação; extracção de minérios; serviços de lavagem de via-
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turas; polimento de veículos, instalação e reparação de telefones; exterminar ratos; serviço 

de informação, consultadoria e assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121517 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de acesso a base de dados informática relacio-

nados de colecção, processamento, fornecimento e venda de dados; fornecimento de acesso 

múltiplo utilizador para e aluguer de acesso de tempo para base de dados de uma rede 

global informática para a transferência e difusão de informação; fornecimento de tempo de 

acesso para as bases de dados informáticas; serviços de agência de notícias; transmissão via 

satélite; serviço de informação, consultadoria e assessoria para os serviços supra menciona-

dos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121518 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; reserva 

de transportes; reserva de viagem; serviços de reserva para o transporte de mercadorias 

por via aérea, marítima e terrestre; transporte de mercadorias e cargas transportadas por 

via aérea, ferroviária, rodoviária ou água; distribuição de energia; entregas de encomendas; 

armazenamento; serviços de armazenagem; embalagem de mercadorias; aluguer de carros; 

transporte por automóveis; aluguer de armazéns; carga; aluguer de garagens; serviços de 

logísticas de transporte; serviços de parques de estacionamento; fornecimento de instala-

ções para o estacionamento de veículos; serviços de correio; distribuição de electricidade; 

serviços de mudanças; organização de excursões; aluguer de viaturas; transporte e arma-

zenamento de lixo; corretagem de transportes; descarregamento de carregamentos; distri-

buição de água; salvamento; serviços de reboques; serviço de informação, consultadoria e 

assessoria para os serviços supra mencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121519 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais; tratamento de combustíveis e processamento de lixo; produção 

de energia; reciclagem de resíduos e lixo; destruição de resíduos e lixo; tratamento de resí-

duos (transformação); serviços de refinação; refinação de combustível ou óleo; serviços de 

tratamento de combustível; galvanização de materiais, moagem de materiais; serviços de 

soldadura; purificação do ar ou água; reciclagem de materiais; tratamento de lixo ou resí-

duos; desodorizante do ar; refrescamento do ar; purificação do ar; serviço de informação, 

consultadoria e assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121520 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; ser-

viços de educação relacionados com a energia, imobiliária, financeira, tecnologia da infor-

mação, construção, comércio electrónico, retalho, entretenimento, desportivos, engenharia, 

pesquisa e desenvolvimento, telecomunicações, cultural, artes e artesanatos, social, extra 

currículo e habilidade de culinária e/ou campos de actividades de artes; preparação e con-

dução de colóquios, conferências, congressos, seminários e simpósios; fornecimento de for-

mação relacionada com a energia, imobiliária, financeira, tecnologia da informação, cons-

trução, comércio electrónico, retalho, entretenimento, desportivos, engenharia, pesquisa e 

desenvolvimento, telecomunicações, cultural, artes e artesanatos, social, extra currículo e 

habilidade de culinária e/ou campos de actividades de artes; publicação de textos, sem ser 

textos publicitários; organização da mostra, apresentações e exposições para fins culturais, 

desportivos e educacionais; fornecimento de publicações electrónicas on-line, (não descar-

regáveis); publicação de livros e revistas electrónicas on-line; preparação e organização de 

competições desportivas e culturais; serviços de instrução relacionados com a energia, imo-

biliária, financeira, tecnologia da informação, construção, comércio electrónico, retalho, 

entretenimento, desportivos, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, telecomunicações, 
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cultural, artes e artesanatos, social, extra currículo e habilidade de culinária e/ou campos 

de actividades de artes; serviços de clube de entretenimento ou serviços de educação de 

clube; serviços de digitais de imagens; produção de filmes; bibliotecas ambulantes; micro 

filmagem; fotografia; treino prático (demonstração); produção de programas de rádio e te-

levisão; produção de espectáculos; tradução; organização e condução de reuniões de debate 

workshops (formação); entretenimento televisivo; parques de diversões; internatos; exames 

educacionais; fornecimento de instalações para golfe; instruções de ginástica; apresentação 

de actuações ao vivo; clubes nocturnos; serviços de orquestra; organização de concursos 

(educação ou entretenimento); entretenimento de rádio; fornecimento de instalações recre-

ativas; serviço de informação, consultadoria e assessoria para os serviços supra menciona-

dos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121521 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projecto relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; serviços de topografia; arquitectura; projectos 

de construção; investigação relacionada com construção de edifícios, construção de infra-

-estrutura ou planeamento urbano; desenho de decoração de interiores; engenharia; servi-

ços de engenharia civil e projecto de infra-estrutura; testes de materiais; programação de 

computadores; serviços de segurança informática; desenhos de artes gráficas; prospecções 

geológicas; pesquisas geológicas; estudos de projectos técnicos; planeamento urbano; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software informático; concepção de software in-

formático, manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; progra-

mação informática; manutenção e concepção de sítios da Internet; recuperação de dados 

informáticos; compilação de programas de processamento de dados; serviços de sistemas 

de integração informática; análise computadorizada e avaliação de dados; serviços de área 

de armazenamento computorizado; projectos de obras de arte; reprodução de obras de 

arte; projecto de obras criativas audiovisuais; serviços de concepção para computadores e 

sistemas de processamento de dados; serviços de redes informáticas; preparação de progra-

mas de processamento de dados; preparação de desenhos; actualização dos programas de 

computador, software para computadores e bancos de memória de computadores e siste-

mas de computadores; serviços informáticos; concepção de sistema informático; projectos 

de construção; pesquisas técnicas; desenho de vestuário; design de embalagem; pesquisas 

e desenvolvimento para terceiros; aluguer de computadores; aluguer de software informá-

tico; design industrial; análise e pesquisa relacionados com protecção ambiental; serviços 

de testes ambientais; serviços de engenharia ambiental; controlo de qualidade; avaliação da 

qualidade; teste e inspecção de equipamentos para controlo de qualidade; serviço de infor-

mação, consultadoria e assessoria para os serviços supra mencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121522 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; de-

monstração de produtos para fins publicitários; disseminação de material publicitário; alu-

guer de espaço publicitário; análise de preços de custos; distribuição de amostras; pesquisa 

de opinião; organização de exposições para fins comerciais e publicitários; marketing; 

serviços de parte cortada (clipping) de notícias; relações públicas; publicação de textos pu-

blicitários; publicidade; aluguer de material de publicidade; arranjo de montras; promoção 

de vendas; consultoria comercial; informações e inquéritos comerciais; investigações para 

negócios; pesquisa comercial; serviços de intermediação comercial; serviços de relocaliza-

ção para empresas; informações comerciais; assistência na gestão comercial ou industrial; 

serviços de gestão de empresas para construção de edifícios, construção de infra-estrutura 

e construção de projectos de engenharia civil; compilação de informação numa base de 

dados informática; sistematização de informações em bases de dados informáticas; infor-

mações e aconselhamento comerciais para consumidores; actualização e manutenção de 

informação em registos; compilação de índices de informações para fins comerciais ou pu-

blicitários; fornecimento de informações de contactos comerciais e negócios; fornecimento 

de informações comerciais através de um sítio da Internet; reprodução de documentos; 

previsões económicas; agências de emprego; gestão de ficheiros computorizados; agências 

de importação e exportação; consultoria de gestão de pessoal; recrutamento de pessoal; 

serviços de aquisição para terceiros; informações estatísticas; contabilidade; avaliações de 

negócios; pesquisa de dados em arquivos de computador para terceiros; serviços de secre-

tariado; dactilógrafo; transcrições; leilões, auditoria; aluguer de máquinas e equipamentos 

de escritório; serviços de encomendas informatizado; transferência de negócios e dissemi-

nação de comércio electrónico (e-commerce) e transacção comercial mundo real por meio 

de uma rede global informática; operação de um serviço de compras on-line; serviços de 

vendas a retalho e por grosso relacionados com materiais, equipamentos, instrumentos e 

aparelhos para edifícios, engenharia e construção; serviço de informação, consultadoria e 

assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121523 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited
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 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; análise financei-

ra; investimentos de capital; consultoria financeira; fornecimento de informação financeira; 

gestão financeira; financiamento de empréstimos; organização de colecções financeiros; 

banca; serviços de investimento; serviços de transferências monetárias; serviços de cartões 

de crédito; serviços de facturação e pagamento electrónico; provisão de serviços de cré-

dito e pagamento; seguros financeiros e investigação e análise monetária; gestão de bens; 

organização de colectas; agências de cobrança de dívidas; emissão de extracto de conta; 

pagamento automático de contas; serviços de informação relacionados com o pagamento 

automático de contas; provisão de informações relacionados com contabilidade (finan-

ceira); serviços de transferência de fundos automáticos; serviços de avaliação de negócios 

financeiros; serviços de caução; serviços fiduciários e fideicomissos; transacções cambiais 

e angariação de fundos de caridade; cobrança de rendas; serviços de cartões de débito; 

corretagem; tributações fiscais; investimentos de fundos; transferência de fundos electróni-

cos; emissão de moedas comemorativas; fundos mútuos; avaliações fiscais; corretagem de 

seguros contra acidentes; corretagem de seguros contra incêndios; corretagem de seguros; 

consultoria de seguros; subscrição de apólices de seguros; subscrição de apólices de segu-

ros de vida; gestão de apartamentos residenciais; agentes de aluguer de habitações; locação 

imobiliária; agências imobiliárias; corretagem imobiliária; gestão imobiliária; corretagem 

de seguros marítimos; avaliação de imóveis; aluguer de apartamentos; avaliação financeira; 

serviços de financiamento; financiamento de obras civis e projectos de infra-estrutura; ser-

viço de informação, consultadoria e assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121524 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de edifícios; serviços de construção; serviços de construção civil; serviços de cons-

trução de infra-estruturas; serviços de gestão de projectos relacionados com construção de 

edifícios, construção de infra-estruturas e construção de obras de engenharia civil; inspec-

ção de planos de construção; aluguer de máquinas destinadas à engenharia civil; reparação; 

serviços de instalação; instalação de drenagem, sistemas e máquinas de controlo ambiental, 

sistemas de eliminação de resíduos líquidos e instalações de purificação de água; desenvol-

vimento imobiliário e propriedades; construção de fábricas, portos, estradas, estruturas de 

centrais de energia para transporte e armazenamento de combustíveis, aparelhos e redes 

de telecomunicações; manutenção de oleodutos; instalação de cabos; reparação submarina; 

instalação e reparação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado; forramento de 

paredes; manutenção e reparação dos edifícios, fábricas, portos, centrais de energia, estru-
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turas de transporte e armazenamento de combustíveis, aparelhos e redes de telecomuni-

cações; instalação de aparelhos e equipamentos eléctricos, geração de energia e aparelhos 

e equipamentos de transmissão; alvenaria; isolamento de edifícios; estucaria; canalização; 

instalação e reparação de equipamentos de aquecimento; instalação e reparação de siste-

mas anti-roubo; instalação e reparação de elevadores; limpeza de edifícios (superfície ex-

terior e interior); andaimes; supervisão de construção de edifícios, escavação, reclamação 

de terras, demolição, decoração construção; serviços de renovação e remodelação, serviços 

de lubrificação, reparação e manutenção de aeronaves, bombeamento de óleo e aluguer 

de equipamento de construção e pavimentação de estradas e serviços telhas; reparação de 

aparelho eléctrico; instalação e reparação de fornos; instalação de equipamentos de cozi-

nha; instalação e reparação de elevadores; instalação, manutenção e reparação de maqui-

naria; manutenção e reparação de veículos automóveis; instalação, manutenção e reparação 

das máquinas e equipamentos de escritório; construção e reparação de canalização; repa-

ração de bombas; construção e reparação de armazém; asfaltagem; vedação de edifícios; 

isolamento contra a humidade (edifícios); demolição de edifícios; edifício de quebra-mar 

de pilar de ponte; pedreiro; aluguer de tractor para remover terras; anti-ferrugem; pintura 

ou reparo de sinais; construção submarina; estofamento; limpeza de janelas; limpeza e re-

paração de caldeiras; lavagem de carro, limpeza a seco; desinfecção; engomar; instalação e 

reparação de dispositivos de irrigação; extracção de minérios; serviços de lavagem de via-

turas; polimento de veículos, instalação e reparação de telefones; exterminar ratos; serviço 

de informação, consultadoria e assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121525 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de acesso a base de dados informática relacio-

nados de colecção, processamento, fornecimento e venda de dados; fornecimento de acesso 

múltiplo utilizador para e aluguer de acesso de tempo para base de dados de uma rede 

global informática para a transferência e difusão de informação; fornecimento de tempo de 

acesso para as bases de dados informáticas; serviços de agência de notícias; transmissão via 

satélite; serviço de informação, consultadoria e assessoria para os serviços supra menciona-

dos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121526 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited
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 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; reserva 

de transportes; reserva de viagem; serviços de reserva para o transporte de mercadorias 

por via aérea, marítima e terrestre; transporte de mercadorias e cargas transportadas por 

via aérea, ferroviária, rodoviária ou água; distribuição de energia; entregas de encomendas; 

armazenamento; serviços de armazenagem; embalagem de mercadorias; aluguer de carros; 

transporte por automóveis; aluguer de armazéns; carga; aluguer de garagens; serviços de 

logísticas de transporte; serviços de parques de estacionamento; fornecimento de instala-

ções para o estacionamento de veículos; serviços de correio; distribuição de electricidade; 

serviços de mudanças; organização de excursões; aluguer de viaturas; transporte e arma-

zenamento de lixo; corretagem de transportes; descarregamento de carregamentos; distri-

buição de água; salvamento; serviços de reboques; serviço de informação, consultadoria e 

assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121527 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais; tratamento de combustíveis e processamento de lixo; produção 

de energia; reciclagem de resíduos e lixo; destruição de resíduos e lixo; tratamento de resí-

duos (transformação); serviços de refinação; refinação de combustível ou óleo; serviços de 

tratamento de combustível; galvanização de materiais, moagem de materiais; serviços de 

soldadura; purificação do ar ou água; reciclagem de materiais; tratamento de lixo ou resí-

duos; desodorizante do ar; refrescamento do ar; purificação do ar; serviço de informação, 

consultadoria e assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121528 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; ser-

viços de educação relacionados com a energia, imobiliária, financeira, tecnologia da infor-

mação, construção, comércio electrónico, retalho, entretenimento, desportivos, engenharia, 

pesquisa e desenvolvimento, telecomunicações, cultural, artes e artesanatos, social, extra 

currículo e habilidade de culinária e/ou campos de actividades de artes; preparação e con-

dução de colóquios, conferências, congressos, seminários e simpósios; fornecimento de for-

mação relacionada com a energia, imobiliária, financeira, tecnologia da informação, cons-

trução, comércio electrónico, retalho, entretenimento, desportivos, engenharia, pesquisa e 

desenvolvimento, telecomunicações, cultural, artes e artesanatos, social, extra currículo e 

habilidade de culinária e/ou campos de actividades de artes; publicação de textos, sem ser 

textos publicitários; organização da mostra, apresentações e exposições para fins culturais, 

desportivos e educacionais; fornecimento de publicações electrónicas on-line, (não descar-

regáveis); publicação de livros e revistas electrónicas on-line; preparação e organização de 

competições desportivas e culturais; serviços de instrução relacionados com a energia, imo-

biliária, financeira, tecnologia da informação, construção, comércio electrónico, retalho, 

entretenimento, desportivos, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, telecomunicações, 

cultural, artes e artesanatos, social, extra currículo e habilidade de culinária e/ou campos 

de actividades de artes; serviços de clube de entretenimento ou serviços de educação de 

clube; serviços de digitais de imagens; produção de filmes; bibliotecas ambulantes; micro 

filmagem; fotografia; treino prático (demonstração); produção de programas de rádio e te-

levisão; produção de espectáculos; tradução; organização e condução de reuniões de debate 

workshops (formação); entretenimento televisivo; parques de diversões; internatos; exames 

educacionais; fornecimento de instalações para golfe; instruções de ginástica; apresentação 

de actuações ao vivo; clubes nocturnos; serviços de orquestra; organização de concursos 

(educação ou entretenimento); entretenimento de rádio; fornecimento de instalações recre-

ativas; serviço de informação, consultadoria e assessoria para os serviços supra menciona-

dos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121529 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projecto relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; serviços de topografia; arquitectura; projectos 

de construção; investigação relacionada com construção de edifícios, construção de infra-

-estrutura ou planeamento urbano; desenho de decoração de interiores; engenharia; servi-

ços de engenharia civil e projecto de infra-estrutura; testes de materiais; programação de 

computadores; serviços de segurança informática; desenhos de artes gráficas; prospecções 

geológicas; pesquisas geológicas; estudos de projectos técnicos; planeamento urbano; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software informático; concepção de software in-

formático, manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; progra-
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mação informática; manutenção e concepção de sítios da Internet; recuperação de dados 

informáticos; compilação de programas de processamento de dados; serviços de sistemas 

de integração informática; análise computadorizada e avaliação de dados; serviços de área 

de armazenamento computorizado; projectos de obras de arte; reprodução de obras de 

arte; projecto de obras criativas audiovisuais; serviços de concepção para computadores e 

sistemas de processamento de dados; serviços de redes informáticas; preparação de progra-

mas de processamento de dados; preparação de desenhos; actualização dos programas de 

computador, software para computadores e bancos de memória de computadores e siste-

mas de computadores; serviços informáticos; concepção de sistema informático; projectos 

de construção; pesquisas técnicas; desenho de vestuário; design de embalagem; pesquisas 

e desenvolvimento para terceiros; aluguer de computadores; aluguer de software informá-

tico; design industrial; análise e pesquisa relacionados com protecção ambiental; serviços 

de testes ambientais; serviços de engenharia ambiental; controlo de qualidade; avaliação da 

qualidade; teste e inspecção de equipamentos para controlo de qualidade; serviço de infor-

mação, consultadoria e assessoria para os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121530 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 卡利他有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣省臺中市西屯區潮洋里朝貴路1號1樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 非醫療用浴鹽；面膜；皮膚保養用化妝製劑；個人清潔或除臭用沖洗劑；精油/香精油；花精[香

料]；假睫毛；假指甲；染髮劑；美容用草本萃取精華液；唇彩；化妝水；化妝品；指甲油/指甲油；

香水；香木；洗髮精 ；美白霜 ；防曬劑；瘦身用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121531 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : JKSK Skin Solutions Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 221 Henderson Road,#07-10 Henderson Building, Singapore 159557

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 美容面膜；身體乳液；清潔劑；化妝品；面部清潔液；護手霜；卸妝用品；護膚品；美白護膚品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121532 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : LSPG 有限公司

   LSPG LIMITED
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 地址 Endereço : 香港灣仔軒尼詩道145號安康商業大廈11樓01室

   Suite 1101, On Hong Commercial Building, 145 Hennessy Road, Wanchai, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 通風罩；空氣除臭裝置；空氣冷卻裝置；空氣再熱器；空氣乾燥器；空氣調節設備；空氣過濾設

備；風扇（空氣調節）；運載工具用空調器；運載工具用供暖裝置；煙筒用煙道；煙筒風箱；乾燥

器；空氣調節裝置；乾燥設備；氣體淨化裝置；空氣或水處理用電離設備；空氣淨化裝置和機

器；乾燥裝置和設備；風扇（空調部件）；烤煙機；通風設備和裝置（空氣調節）；運載工具用通

風裝置（空氣調節）；實驗室用通風罩；空氣消毒器；氣體冷凝器（非機器部件）；廚房用抽油煙

機；滌氣器（氣體裝置部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121533 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 環球嘉年華（澳門）煙草有限公司

   World Carnival (Macau) Tobacco Limited

 地址 Endereço : 澳門新口岸皇朝區城市日大馬路凱旋門大廈42樓B座

   No.42B, L’Arc Macau, Avenida 24 de Junho, No.278, NAPE, 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 : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；嚼煙；雪茄煙；非醫用含煙草代用品的香煙；雪茄及香煙煙嘴上黃琥珀煙嘴頭；小雪茄

煙；煙用藥草；鼻煙；電子香煙；煙袋；香煙嘴；雪茄煙盒；香煙盒；香煙煙嘴；袖珍捲煙器；雪

茄煙煙嘴；香煙煙嘴頭；香煙過濾嘴；小本捲煙紙；煙斗吸水紙；捲煙紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121534 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 澳門特別行政區政府文化局 

 地址 Endereço : 澳門塔石廣場文化局大樓 

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

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121535 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 澳門特別行政區政府文化局 

 地址 Endereço : 澳門塔石廣場文化局大樓 

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

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121545 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, CH-6300 Zug, Switzerland

 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 : Óculos de sol; lentes ópticas; artigos de óptica; correntes de óculos (cordões); estojos de 

óculos; armações de óculos; estojos adaptados para telemóveis, estojos adaptados para 

telefones inteligentes, estojos adaptados para computadores tablet, estojos adaptados para 

computadores portáteis, estojos adaptados para máquinas fotográficas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121546 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, CH-6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 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, produtos nestas matérias; peles de animais; sacos; baús e ma-

las de viagem; malas de viagem (estojos de transporte); mochilas; sacos de desporto; estojos 

para artigos de toilette, não preenchidos; chapéus-de-chuva de golfe; produtos de couro, 

imitações de couro, matérias plásticas e matérias têxteis, nomeadamente porta-moedas, 

carteiras, sacos para produtos cosméticos e maquilhagem, sacos bancários, carteiras com 

compartimentos para cartões de identidade e divisas (moedas) diferentes, sacos laváveis, 

porta-chaves; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; imitações de peles; coleiras e 

trelas para cães.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121547 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, CH-6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Roupa de desporto, calças de ganga, saias de ganga, camisas de ganga, calças informais, 

calças de formais, jaquetas, camisas, blusas, parcas, casacos, roupões, vestidos, saias, ca-

misas de noite, vestidos de noite, pijamas; pulôveres; xales; chapéus, bonés; peúgas, meias, 

collants; botas; sapatilhas; chinelos; sapatos, incluindo calçado desportivo; cintos (de imi-

tação de couro, plásticos e/ou matérias têxteis) [vestuário]; gravatas; lenços de cabeça ou 

pescoço; protectores de colarinhos; cintos para a cintura [vestuário]; luvas (vestuário); cin-

tos de couro [vestuário]; vestuário; calçado; chapelaria para vestir.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121549 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para o processamento de pagamentos electrónicos; aparelhos para a gravação 

de imagens; aparelhos para a gravação de som; aparelhos para a reprodução de imagens; 

aparelhos para a reprodução de som; software de aplicação; dispositivos áudio; software 

de comunicação; software de comunicação para a ligação de redes informáticas mundiais; 

peças e componentes informáticos; cartuchos de jogos de computador; cassetes de jogos de 

computador; discos de jogos de computador; programas de jogos de computador; software 

de jogos de computador; software de jogos de computador descarregável a partir de uma 

rede informática mundial; software de jogos de computador para diversão; hardware; equi-

pamento de redes informáticas e comunicações de dados; sistemas operativos de compu-

tadores; programas de computador para jogar jogos; programas de computador para jogos 

relacionados com desporto; computadores e hardware; dispositivos para registo de dados; 

equipamento e acessórios para o processamento de dados (eléctricos e mecânicos); moni-

tores; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de computador para 

jogos relacionados com desporto descarregáveis; software de jogos de computador des-

carregáveis através de uma rede informática global e via dispositivos sem fios; software de 

jogos de computador descarregável; software de entretenimento interactivo descarregável 

para jogos de computador; software de entretenimento interactivo descarregável para jogos 

de computador; programas de jogos electrónicos; software de jogos electrónicos; firmware; 

software de jogos; software de jogos para utilizar em computadores; software para uso em 

jogos de desporto; software de interface gráfica de utilizador; software interactivo; sistemas 

informáticos interactivos; software de entretenimento interactivo para uso em computa-

dores; software de entretenimento interactivo para uso em computadores pessoais; joysticks; 

conteúdos gravados; filmes gravados; software; equipamento de telecomunicações; pro-

gramas de videojogos de computador; discos de videojogos; programas de videojogos; 

software de videojogos; cartuchos de videojogos; videojogos em disco [software]; software 



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7331

de jogos de vídeo; software de jogos de realidade virtual; óculos de realidade virtual; software 

de realidade virtual; software de desporto de fantasia; software descarregável para uso 

na prestação de serviços de divertimento, incluindo jogos de computador, jogos de cartas, 

jogos de casino; discos ópticos contendo software para uso na prestação de serviços de 

divertimento, incluindo jogos de computador, jogos de cartas, jogos de casino; hardware e 

de redes informáticas, incluindo chips de computador, caixas descodificadoras para 

visualização de televisão, computadores portáteis, computadores pessoais, computadores 

de bolso, cabos de computador, ecrãs de computador, monitores, unidades de disco, teclados, 

monitores e ecrãs de computador; servidores de computadores, equipamento de redes de 

computadores, routers de media, routers de rede; sistemas de entretenimento compostos 

por hardware e software informático para visualização de filmes e de programas de televi-

são, prestação de um serviço de concierge, requisitar serviços de quartos, reservas serviços 

no local ou fora do local e aceder a uma rede electrónica mundial; software e aparelhos 

de hardware com funções multimédia e interactivas; hardware; aparelhos e instrumentos 

para gravação, transmissão e reprodução de som, dados e/ou imagens; publicações electró-

nicas descarregáveis; publicações electrónicas distribuídas por e-mail; cartões inteligen-

tes, catões com codificação magnética, cartões de dados electrónicos, cartões bancários, 

cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, cartões pré-carregados, cartões de 

pagamento, cartões de pré-pagamento; cartões com memórias magnéticas e memórias de 

circuito integrado; cartões impregnados com hologramas; caixas descodificadoras para jo-

gos; óculos de sol; armações de óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; 

óculos para a prática desportiva; suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para 

binóculos; dispositivos de armazenamento USB (universal serial bus); cartões de memória; 

bolsas e malas especialmente adaptadas para guardar ou transportar dispositivos portáteis, 

móveis, de mão e tablet e o equipamento e acessórios para esses dispositivos; bolsas para 

telefones móveis; estojos para telefones móveis; suportes adaptados para telefones móveis; 

capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; malas de transporte para laptops; capas 

para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; aparelhos fotográficos e cinematográficos 

para uso relacionado com jogos, jogos e serviços de casino, jogos de póquer, jogos de car-

tas, torneios de póquer.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121550 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão; publicações impressas; jornais; revistas; periódicos; brochuras; 

folhetos; fotografias; cartazes; bilhetes; porta-cartazes em papel ou em cartão; impressos; 

cartões de crédito [sem serem codificados ou magnéticos]; cartões de débito [sem serem co-

dificados ou magnéticos]; cartões de pagamento a crédito [sem serem codificados ou mag-

néticos]; nenhum dos produtos anteriormente mencionados relacionados com joelharia, 

pedras preciosas, relógios e instrumentos cronológicos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121551 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121552 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos automáticos de pré-pagamento; máquinas de jogos automáticas; jogos de computador 

com ecrã LCD a bateria; jogos de cartas; cartões de Bingo; cartões [jogos]; cartas de jogar; 

conjuntos de jogos de damas; tabuleiros de jogos de damas; damas [conjuntos de jogos de 

damas]; conjuntos de jogos de damas; jogos de xadrez; marcadores de fichas para jogos de 

bingo; fichas e dados [equipamento de jogo]; fichas para jogos; aparelhos de divertimento 

electrónicos de pré-pagamento; jogos de pré-pagamento; equipamento de jogo de pré-pa-

gamento; máquinas de jogos pinball de pré-pagamento; aparelhos de divertimento vídeo de 

pré-pagamento aparelhos de jogos de computador; comandos para consolas de jogos; con-

tadores [discos] para jogos; contadores para jogos; contadores para jogos [discos]; pontas de 

tacos de bilhar; tacos de bilhar; alvos de dardos; jogos de dardos; dados; copos para dados; 

dados (copos para -); jogos de dados; tabuleiros de damas; conjuntos de damas; aparelhos 

de divertimento electrónico contendo um ecrã de cristal líquido; jogos de tabuleiro electró-

nicos; jogos de dardos electrónicos; máquinas de jogos; mesas de jogos; jogos electrónicos 

portáteis; videojogos electrónicos portáteis; unidades portáteis para jogar videojogos; uni-

dades portáteis para jogar jogos electrónicos; jogos de computador portáteis; suportes para 

dardos; máquinas de jogos pinball [de pré ou pós-pagamento]; máquinas de pinball; estojos 

de cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; cartas de jogar; cartas de 

jogar e jogos de cartas; fichas de póquer; talões de lotaria impressos; fichas de roleta; mesas 

de roleta; rodas de roleta; cartões de raspar para jogar jogos de lotaria; peluches; sistemas 

de jogos electrónicos interactivos compostos por mesas de jogo, consolas de jogo, dispositi-

vos de jogo móveis, terminais de jogo e/ou estações de jogo; unidades de jogos electrónico; 

unidades de jogos electrónicos incluindo máquinas caça-níqueis (slot machines); acessórios 

para jogos electrónicos, incluindo controladores, ecrãs, painéis de botões, joysticks, coman-
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dos e suportes; aparelhos de jogos electrónicos; copos para dados; estojos para cartas de 

jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de jogo de pré-pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121553 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Consulta de incorporação e de fusão; aquisição de informações de negócios relativamente à 

situação da empresa; aquisição de informações comerciais; incorporações (aconselhamento 

em relação a -); serviços de consultadoria sobre incorporações de negócios; administra-

ção de actividades de negócio; administração de negócios; administração relacionada com 

planeamento de negócios; serviços de publicidade; serviços de publicidade, marketing e 

promoção; serviços de aconselhamento e assistência em matéria de publicidade, marketing, 

meios e promoção; serviços de aconselhamento e informação relacionados com a gestão 

comercial de negócios;  serviços de aconselhamento relacionados com a gestão de negó-

cios; serviços de aconselhamento relacionados com a incorporação de negócios; serviços 

de aconselhamento relacionados com a gestão de negócios; serviços de aconselhamento 

relacionados com a gestão de marketing; serviços de aconselhamento relacionados com a 

organização e gestão de negócios; serviços de aconselhamento para empresas relativamente 

à condução dos seus negócios; serviços de aconselhamento para a gestão de negócios; ser-

viços de aconselhamento relacionados com o planeamento de negócios; serviços de aconse-

lhamento relacionados com a estrutura societária de negócios; serviços de aconselhamento 

relacionados com a organização de negócios; relatórios de avaliação relacionados com a 

gestão de negócios; serviços de assistência, aconselhamento e consultadoria em relação 

à organização de negócios; prestação de assistência na gestão de actividades de negócio; 

aconselhamento de negócios; serviços de assistência, gestão e administração de negócios; 

serviços de consultadoria e aconselhamento de negócios; gestão de bases de dados de negó-

cios; informações de negócios; consultadoria em gestão de negócios; serviços de consulta-

doria e aconselhamento de negócios; serviços de gestão de negócios; serviços de gestão de 

negócios relacionados com o desenvolvimento de negócios; serviços de fusão de negócios; 

serviços de gestão de projectos de negócios; pesquisas comerciais; auditoria informatizada; 

serviços de gestão de bases de dados informáticas; recolha de dados [para terceiros]; pro-

cessamento de dados; análise económica para fins de negócios; informações em matéria 

de negócios; pesquisas de mercado; serviços de venda a retalho on-line relacionados com 

aparelhos e software de jogos; serviços de publicidade, marketing, meios e promoção on-

-line; exploração de negócios [para terceiros]; organização de eventos com fins comerciais 

e publicitários; fornecimento de informações de negócios; fornecimento de informações 

comerciais; serviços de venda a retalho relacionados com produtos mecanizados, software 

de jogos de computador, jogos de computador, joysticks, dispositivos para usar na cabe-

ça, hardware, cartões de memória, capas para telemóveis, tapetes de rato, bolsas, porta-

-moedas, porta-chaves, carteiras, chapéus-de-chuva, vestuário, calçado, chapelaria, jogos 

de cartas, conjuntos de jogos de damas, tabuleiros de jogos de damas, damas [conjuntos 
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de jogos de damas], conjuntos de damas, jogos de xadrez, fichas marcadoras para jogos de 

bingo; serviços de venda a retalho relacionados com fichas e dados [equipamento de jogo], 

fichas para jogo, aparelhos de divertimento electrónico de pré-pagamento, jogos de pré-

-pagamento, equipamento de jogo de pré-pagamento, máquinas de jogos pinball de pré-

-pagamento, aparelhos de divertimento de vídeo de pré-pagamento, aparelhos de jogos de 

computador, comandos para consolas de jogos, contadores [discos] para jogos, contadores 

para jogos, contadores para jogos [discos], pontas de tacos de bilhar, tacos de bilhar; ser-

viços de venda a retalho relacionados com alvos de dardos, jogos de dardos, dados, copos 

para dados, dados (copos para -), jogos de dados, tabuleiros de damas, conjuntos de damas, 

jogos de tabuleiros electrónicos, jogos de dardos electrónicos, jogos electrónicos, jogos, 

máquinas de jogos, mesas de jogos, jogos electrónicos portáteis, videojogos electrónicos 

portáteis, unidades portáteis para jogar videojogos, unidades portáteis para jogar jogos 

electrónicos, jogos de computador portáteis; serviços de venda a retalho relacionados com 

suportes para dardos, máquinas de jogos pinball [de pré ou pós-pagamento], máquinas de 

pinball, estojos de cartas de jogar, dispositivos de embaralhar cartas, cartas de jogar, cartas 

de jogar e jogos de cartas, fichas de póquer, talões de lotaria impressos, fichas de roleta, 

mesas de roleta, rodas de roleta, cartões de raspar para jogar jogos de lotaria; serviços 

de venda a retalho relacionados com peluches, sistemas de jogos electrónicos interactivos 

compostos por mesas de jogos, consolas de jogos, dispositivos de jogos móveis, terminais 

de jogos e/ou estações de jogos, unidades de jogos electrónicos, unidades de jogos electró-

nicos incluindo máquinas caça-níqueis (slot machines), acessórios para jogos electrónicos 

incluindo, controladores, ecrãs, painéis de botões, joysticks, comandos e suportes; serviços 

de venda a retalho relacionados com caixas descodificadoras para jogos, aparelhos de jogos 

electrónicos, copos para dados, artigos para usar em jogos de cartas, estojos para cartas de 

jogar, dispositivos de embaralhar cartas de jogar, equipamento de jogo pré-pago; serviços 

de venda a retalho relacionados com jogos de desporto, aparelhos para a prática desporti-

va, bolas [artigos de desporto], sacos concebidos para o transporte de artigos de desporto, 

sacos especialmente concebidos para equipamento desportivo, estojos concebidos para o 

transporte de aparelhos desportivos, vestuário desportivo, roupa desportiva, luxas de des-

porto; consultadoria estratégica de negócios; serviços de aconselhamento fiscal; elaboração 

de declarações fiscais; elaboração de relatórios de projectos de negócios; administração de 

serviços de jogos; organização de competições para fins comerciais; organização de compe-

tições para fins publicitários; serviços de marketing; serviços de promoção; compilação de 

directórios para publicação na Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121554 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Tempo de acesso a redes informáticas globais (Aluguer de -); acesso a conteúdos, websites 

e portais; serviços de acesso a bases de dados informáticas; transmissão de áudio, vídeo e 

multimédia através da Internet e outras redes de comunicação; serviços de radiodifusão; 
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comunicação entre computadores; consultadoria em redes de comunicação; serviços de 

comunicação entre computadores; serviços de comunicação através de meios electrónicos; 

serviços de comunicação para a transmissão electrónica de dados; comunicação informá-

tica e acesso à Internet; serviços de comunicação informática; serviços de comunicação 

através de redes de computadores; comunicação de dados através de meios electrónicos; 

streaming de dados; transmissão de dados; serviços de transmissão de dados; distribuição 

de dados ou imagens audiovisuais através de um rede de computadores mundial ou da In-

ternet; serviços de comunicação electrónica; comunicações de dados electrónicos; troca de 

dados electrónicos; serviços de intercâmbio de dados electrónicos; serviços de mensagens 

electrónicas; troca de mensagens através de transmissões por computador; envio de mensa-

gens; serviços de mensagens; serviços de comunicações on-line; aluguer de tempo de acesso 

a bases de dados informáticas; streaming de materiais áudio e vídeo na Internet; streaming 

de dados; serviços de telecomunicações; telecomunicações; transferência e difusão de in-

formação e dados através de redes de computador e da Internet; transmissão de ficheiros 

de dados, áudio, vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregáveis e ficheiros em stre-

aming através de um rede de computadores mundial; transmissão de informações on-line; 

transmissão de sinais de áudio, visuais e de dados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121555 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de divertimento; serviços de divertimento televisivo; fornecimento de programas 

de televisão; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços de jogos de 

diversão; serviços de jogos; serviços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jo-

gos de póquer; fornecimento de jogos de perícia; organização, produção e apresentação de 

quaisquer dos serviços acima mencionados; organização, produção e apresentação de tor-

neios, competições, concursos, jogos, programas de concursos e eventos; organização, pro-

dução e apresentação de torneiros, competições, concursos, jogos, programas de concursos 

e eventos todos relacionados com jogos de diversão, jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, 

jogos de póquer e jogos de casino; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados 

ao vivo através de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática 

ou através da Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões de 

jogos de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televisão 

ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apresenta-

ção de quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, con-

sultadoria e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencionados; 

prestação de informações relacionadas com serviços de divertimento, serviços de diver-

timento televisivo, programas de televisão, actividades desportivas, actividades culturais, 

serviços de diversão, jogos de diversão, serviços de jogos, serviços de casino, serviços de 

jogos de cartas, serviços de jogos de póquer, torneios, competições, concursos, jogos, pro-
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gramas de concursos e eventos; prestação de publicações electrónicas on-line; prestação de 

circulares electrónicas difundidas através da Internet, correio electrónico ou dispositivos 

portáteis, móveis, de mão ou tablet; prestação de circulares electrónicas relacionadas com 

divertimento, divertimento televisivo, actividades desportivas, actividades culturais, jogo, 

casinos, torneios de póquer, jogos de cartas e póquer difundidas através da Internet, cor-

reio electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, adminis-

tração e condução de serviços de divertimentos, serviços de divertimento televisivo, activi-

dades desportivas, actividades culturais, serviços de diversão, jogos de diversão, serviços de 

jogos, serviços de casino, serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de póquer, torneios, 

competições, concursos, jogos, programas de concursos e eventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121556 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Administração de direitos de utilizador em redes de computadores; serviços de aconse-

lhamento e de desenvolvimento relacionados com software; serviços de aconselhamento 

relacionados com a concepção de hardware; serviços de aconselhamento relacionados com 

a concepção de software; serviços de aconselhamento relacionados com a concepção de 

hardware; serviços de aconselhamento relacionados com software; compilação de páginas 

web para a Internet; concepção de gráficos vídeo assistida por computador; desenvolvimen-

to de hardware; programação de computadores; programação de computadores e desen-

volvimento de software; programação de computadores em jogos de computador; progra-

mação de computadores em videojogos e jogos de computador; serviços de programação 

de computadores; serviços de computadores; concepção de instalações de computadores; 

consultadoria de software; serviços de consultadoria de software; concepção e desenvol-

vimento de software; desenvolvimento de sistemas de computador; armazenamento de 

dados informatizados; consultadoria informática; customização de hardware e software; 

data mining; armazenamento de dados; concepção e desenvolvimento de software de jogos 

e software de realidade virtual; concepção de jogos; serviços de concepção; concepção e 

desenvolvimento de sistemas de armazenamento de dados; desenvolvimento e manutenção 

de software; desenvolvimento de programas de computador; desenvolvimento de software; 

desenvolvimento de software multimédia; desenvolvimento de software para a conversão 

de conteúdos de dados e multimédia de e para diferentes protocolos; aluguer de programas 

de computador; aluguer de computadores; alojamento de conteúdos digitais na Internet. 

alojamento de bases de dados; alojamento de websites; serviços de alojamento e softwa-

re fornecido a título de serviço (software as a service) e aluguer de software; instalação e 

customização de software de aplicações informáticas; instalação de software; instalação, 

reparação e manutenção de software; leasing de material informático; leasing de hardwa-

re; manutenção e actualização de software para sistemas de comunicação; manutenção de 

software informático; manutenção de software; elaboração de relatórios relacionados com 

programas de computador; elaboração de relatórios relacionados com computadores; pro-
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gramação de software de plataformas na Internet; prestação de utilização temporária de 

programas de computador; aluguer de material informático; aluguer de software; serviços 

de pesquisa; criação de software; serviços de testes, autenticação e controlo de qualidade; 

concepção de websites.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121557 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para o processamento de pagamentos electrónicos; aparelhos para a gravação 

de imagens; aparelhos para a gravação de som; aparelhos para a reprodução de imagens; 

aparelhos para a reprodução de som; software de aplicação; dispositivos áudio; software 

de comunicação; software de comunicação para a ligação de redes informáticas mundiais; 

peças e componentes informáticos; cartuchos de jogos de computador; cassetes de jogos de 

computador; discos de jogos de computador; programas de jogos de computador; software 

de jogos de computador; software de jogos de computador descarregável a partir de uma 

rede informática mundial; software de jogos de computador para diversão; hardware; equi-

pamento de redes informáticas e comunicações de dados; sistemas operativos de compu-

tadores; programas de computador para jogar jogos; programas de computador para jogos 

relacionados com desporto; computadores e hardware; dispositivos para registo de dados; 

equipamento e acessórios para o processamento de dados (eléctricos e mecânicos); moni-

tores; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de computador para 

jogos relacionados com desporto descarregáveis; software de jogos de computador des-

carregáveis através de uma rede informática global e via dispositivos sem fios; software de 

jogos de computador descarregável; software de entretenimento interactivo descarregável 

para jogos de computador; software de entretenimento interactivo descarregável para jogos 

de computador; programas de jogos electrónicos; software de jogos electrónicos; firmware; 

software de jogos; software de jogos para utilizar em computadores; software para uso em 

jogos de desporto; software de interface gráfica de utilizador; software interactivo; sistemas 

informáticos interactivos; software de entretenimento interactivo para uso em computa-

dores; software de entretenimento interactivo para uso em computadores pessoais; joysticks; 

conteúdos gravados; filmes gravados; software; equipamento de telecomunicações; pro-

gramas de videojogos de computador; discos de videojogos; programas de videojogos; 

software de videojogos; cartuchos de videojogos; videojogos em disco [software]; software 

de jogos de vídeo; software de jogos de realidade virtual; óculos de realidade virtual; 

software de realidade virtual; software de desporto de fantasia; software descarregável 

para uso na prestação de serviços de divertimento, incluindo jogos de computador, jogos de 

cartas, jogos de casino; discos ópticos contendo software para uso na prestação de serviços 

de divertimento, incluindo jogos de computador, jogos de cartas, jogos de casino; hardware 

e de redes informáticas, incluindo chips de computador, caixas descodificadoras para 

visualização de televisão, computadores portáteis, computadores pessoais, computadores 

de bolso, cabos de computador, ecrãs de computador, monitores, unidades de disco, teclados, 
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monitores e ecrãs de computador; servidores de computadores, equipamento de redes de 

computadores, routers de media, routers de rede; sistemas de entretenimento compostos 

por hardware e software informático para visualização de filmes e de programas de televi-

são, prestação de um serviço de concierge, requisitar serviços de quartos, reservas serviços 

no local ou fora do local e aceder a uma rede electrónica mundial; software e aparelhos 

de hardware com funções multimédia e interactivas; hardware; aparelhos e instrumentos 

para gravação, transmissão e reprodução de som, dados e/ou imagens; publicações electró-

nicas descarregáveis; publicações electrónicas distribuídas por e-mail; cartões inteligen-

tes, catões com codificação magnética, cartões de dados electrónicos, cartões bancários, 

cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, cartões pré-carregados, cartões de 

pagamento, cartões de pré-pagamento; cartões com memórias magnéticas e memórias de 

circuito integrado; cartões impregnados com hologramas; caixas descodificadoras para jo-

gos; óculos de sol; armações de óculos; óculos desportivos (óculos); óculos para desporto; 

óculos para a prática desportiva; suportes para óculos; binóculos; estojos adaptados para 

binóculos; dispositivos de armazenamento USB (universal serial bus); cartões de memória; 

bolsas e malas especialmente adaptadas para guardar ou transportar dispositivos portáteis, 

móveis, de mão e tablet e o equipamento e acessórios para esses dispositivos; bolsas para 

telefones móveis; estojos para telefones móveis; suportes adaptados para telefones móveis; 

capas para telefones móveis; fitas para telemóveis; malas de transporte para laptops; capas 

para laptops; esteiras para o rato; tapetes de rato; aparelhos fotográficos e cinematográficos 

para uso relacionado com jogos, jogos e serviços de casino, jogos de póquer, jogos de car-

tas, torneios de póquer.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121558 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão; publicações impressas; jornais; revistas; periódicos; brochuras; 

folhetos; fotografias; cartazes; bilhetes; porta-cartazes em papel ou em cartão; impressos; 

cartões de crédito [sem serem codificados ou magnéticos]; cartões de débito [sem serem co-

dificados ou magnéticos]; cartões de pagamento a crédito [sem serem codificados ou mag-

néticos]; nenhum dos produtos anteriormente mencionados relacionados com joelharia, 

pedras preciosas, relógios e instrumentos cronológicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121559 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man
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 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121560 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos automáticos de pré-pagamento; máquinas de jogos automáticas; jogos de computador 

com ecrã LCD a bateria; jogos de cartas; cartões de Bingo; cartões [jogos]; cartas de jogar; 

conjuntos de jogos de damas; tabuleiros de jogos de damas; damas [conjuntos de jogos de 

damas]; conjuntos de jogos de damas; jogos de xadrez; marcadores de fichas para jogos de 

bingo; fichas e dados [equipamento de jogo]; fichas para jogos; aparelhos de divertimento 

electrónicos de pré-pagamento; jogos de pré-pagamento; equipamento de jogo de pré-pa-

gamento; máquinas de jogos pinball de pré-pagamento; aparelhos de divertimento vídeo de 

pré-pagamento aparelhos de jogos de computador; comandos para consolas de jogos; conta-

dores [discos] para jogos; contadores para jogos; contadores para jogos [discos] ; pontas de 

tacos de bilhar; tacos de bilhar; alvos de dardos; jogos de dardos; dados; copos para dados; 

dados (copos para -); jogos de dados; tabuleiros de damas; conjuntos de damas; aparelhos 

de divertimento electrónico contendo um ecrã de cristal líquido; jogos de tabuleiro electró-

nicos; jogos de dardos electrónicos; máquinas de jogos; mesas de jogos; jogos electrónicos 

portáteis; videojogos electrónicos portáteis; unidades portáteis para jogar videojogos; uni-

dades portáteis para jogar jogos electrónicos; jogos de computador portáteis; suportes para 

dardos; máquinas de jogos pinball [de pré ou pós-pagamento]; máquinas de pinball; estojos 

de cartas de jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; cartas de jogar; cartas de 

jogar e jogos de cartas; fichas de póquer; talões de lotaria impressos; fichas de roleta; mesas 

de roleta; rodas de roleta; cartões de raspar para jogar jogos de lotaria; peluches; sistemas 

de jogos electrónicos interactivos compostos por mesas de jogo, consolas de jogo, dispositi-

vos de jogo móveis, terminais de jogo e/ou estações de jogo; unidades de jogos electrónico; 

unidades de jogos electrónicos incluindo máquinas caça-níqueis (slot machines); acessórios 

para jogos electrónicos, incluindo controladores, ecrãs, painéis de botões, joysticks, coman-

dos e suportes; aparelhos de jogos electrónicos; copos para dados; estojos para cartas de 

jogar; dispositivos de embaralhar cartas de jogar; equipamento de jogo de pré-pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121561 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited
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 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Consulta de incorporação e de fusão; aquisição de informações de negócios relativamente à 

situação da empresa; aquisição de informações comerciais; incorporações (aconselhamento 

em relação a -); serviços de consultadoria sobre incorporações de negócios; administra-

ção de actividades de negócio; administração de negócios; administração relacionada com 

planeamento de negócios; serviços de publicidade; serviços de publicidade, marketing e 

promoção; serviços de aconselhamento e assistência em matéria de publicidade, marketing, 

meios e promoção; serviços de aconselhamento e informação relacionados com a gestão 

comercial de negócios;  serviços de aconselhamento relacionados com a gestão de negó-

cios; serviços de aconselhamento relacionados com a incorporação de negócios; serviços 

de aconselhamento relacionados com a gestão de negócios; serviços de aconselhamento 

relacionados com a gestão de marketing; serviços de aconselhamento relacionados com a 

organização e gestão de negócios; serviços de aconselhamento para empresas relativamente 

à condução dos seus negócios; serviços de aconselhamento para a gestão de negócios; ser-

viços de aconselhamento relacionados com o planeamento de negócios; serviços de aconse-

lhamento relacionados com a estrutura societária de negócios; serviços de aconselhamento 

relacionados com a organização de negócios; relatórios de avaliação relacionados com a 

gestão de negócios; serviços de assistência, aconselhamento e consultadoria em relação 

à organização de negócios; prestação de assistência na gestão de actividades de negócio; 

aconselhamento de negócios; serviços de assistência, gestão e administração de negócios; 

serviços de consultadoria e aconselhamento de negócios; gestão de bases de dados de negó-

cios; informações de negócios; consultadoria em gestão de negócios; serviços de consulta-

doria e aconselhamento de negócios; serviços de gestão de negócios; serviços de gestão de 

negócios relacionados com o desenvolvimento de negócios; serviços de fusão de negócios; 

serviços de gestão de projectos de negócios; pesquisas comerciais; auditoria informatizada; 

serviços de gestão de bases de dados informáticas; recolha de dados [para terceiros]; pro-

cessamento de dados; análise económica para fins de negócios; informações em matéria 

de negócios; pesquisas de mercado; serviços de venda a retalho on-line relacionados com 

aparelhos e software de jogos; serviços de publicidade, marketing, meios e promoção on-

-line; exploração de negócios [para terceiros]; organização de eventos com fins comerciais 

e publicitários; fornecimento de informações de negócios; fornecimento de informações 

comerciais; serviços de venda a retalho relacionados com produtos mecanizados, software 

de jogos de computador, jogos de computador, joysticks, dispositivos para usar na cabe-

ça, hardware, cartões de memória, capas para telemóveis, tapetes de rato, bolsas, porta-

-moedas, porta-chaves, carteiras, chapéus-de-chuva, vestuário, calçado, chapelaria, jogos 

de cartas, conjuntos de jogos de damas, tabuleiros de jogos de damas, damas [conjuntos 

de jogos de damas], conjuntos de damas, jogos de xadrez, fichas marcadoras para jogos de 

bingo; serviços de venda a retalho relacionados com fichas e dados [equipamento de jogo], 

fichas para jogo, aparelhos de divertimento electrónico de pré-pagamento, jogos de pré-

-pagamento, equipamento de jogo de pré-pagamento, máquinas de jogos pinball de pré-

-pagamento, aparelhos de divertimento de vídeo de pré-pagamento, aparelhos de jogos de 

computador, comandos para consolas de jogos, contadores [discos] para jogos, contadores 

para jogos, contadores para jogos [discos], pontas de tacos de bilhar, tacos de bilhar; ser-

viços de venda a retalho relacionados com alvos de dardos, jogos de dardos, dados, copos 

para dados, dados (copos para -), jogos de dados, tabuleiros de damas, conjuntos de damas, 

jogos de tabuleiros electrónicos, jogos de dardos electrónicos, jogos electrónicos, jogos, 

máquinas de jogos, mesas de jogos, jogos electrónicos portáteis, videojogos electrónicos 
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portáteis, unidades portáteis para jogar videojogos, unidades portáteis para jogar jogos 

electrónicos, jogos de computador portáteis; serviços de venda a retalho relacionados com 

suportes para dardos, máquinas de jogos pinball [de pré ou pós-pagamento], máquinas de 

pinball, estojos de cartas de jogar, dispositivos de embaralhar cartas, cartas de jogar, cartas 

de jogar e jogos de cartas, fichas de póquer, talões de lotaria impressos, fichas de roleta, 

mesas de roleta, rodas de roleta, cartões de raspar para jogar jogos de lotaria; serviços 

de venda a retalho relacionados com peluches, sistemas de jogos electrónicos interactivos 

compostos por mesas de jogos, consolas de jogos, dispositivos de jogos móveis, terminais 

de jogos e/ou estações de jogos, unidades de jogos electrónicos, unidades de jogos electró-

nicos incluindo máquinas caça-níqueis (slot machines), acessórios para jogos electrónicos 

incluindo, controladores, ecrãs, painéis de botões, joysticks, comandos e suportes; serviços 

de venda a retalho relacionados com caixas descodificadoras para jogos, aparelhos de jogos 

electrónicos, copos para dados, artigos para usar em jogos de cartas, estojos para cartas de 

jogar, dispositivos de embaralhar cartas de jogar, equipamento de jogo pré-pago; serviços 

de venda a retalho relacionados com jogos de desporto, aparelhos para a prática desporti-

va, bolas [artigos de desporto], sacos concebidos para o transporte de artigos de desporto, 

sacos especialmente concebidos para equipamento desportivo, estojos concebidos para o 

transporte de aparelhos desportivos, vestuário desportivo, roupa desportiva, luxas de des-

porto; consultadoria estratégica de negócios; serviços de aconselhamento fiscal; elaboração 

de declarações fiscais; elaboração de relatórios de projectos de negócios; administração de 

serviços de jogos; organização de competições para fins comerciais; organização de compe-

tições para fins publicitários; serviços de marketing; serviços de promoção; compilação de 

directórios para publicação na Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121562 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Tempo de acesso a redes informáticas globais (Aluguer de -); acesso a conteúdos, websites 

e portais; serviços de acesso a bases de dados informáticas; transmissão de áudio, vídeo e 

multimédia através da Internet e outras redes de comunicação; serviços de radiodifusão; 

comunicação entre computadores; consultadoria em redes de comunicação; serviços de 

comunicação entre computadores; serviços de comunicação através de meios electrónicos; 

serviços de comunicação para a transmissão electrónica de dados; comunicação informá-

tica e acesso à Internet; serviços de comunicação informática; serviços de comunicação 

através de redes de computadores; comunicação de dados através de meios electrónicos; 

streaming de dados; transmissão de dados; serviços de transmissão de dados; distribuição 

de dados ou imagens audiovisuais através de um rede de computadores mundial ou da In-

ternet; serviços de comunicação electrónica; comunicações de dados electrónicos; troca de 

dados electrónicos; serviços de intercâmbio de dados electrónicos; serviços de mensagens 

electrónicas; troca de mensagens através de transmissões por computador; envio de mensa-

gens; serviços de mensagens; serviços de comunicações on-line; aluguer de tempo de acesso 
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a bases de dados informáticas; streaming de materiais áudio e vídeo na Internet; streaming 

de dados; serviços de telecomunicações; telecomunicações; transferência e difusão de in-

formação e dados através de redes de computador e da Internet; transmissão de ficheiros 

de dados, áudio, vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregáveis e ficheiros em stre-

aming através de um rede de computadores mundial; transmissão de informações on-line; 

transmissão de sinais de áudio, visuais e de dados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121563 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de divertimento; serviços de divertimento televisivo; fornecimento de programas 

de televisão; actividades desportivas e culturais; serviços de diversão; serviços de jogos de 

diversão; serviços de jogos; serviços de casino; serviços de jogos de cartas; serviços de jo-

gos de póquer; fornecimento de jogos de perícia; organização, produção e apresentação de 

quaisquer dos serviços acima mencionados; organização, produção e apresentação de tor-

neios, competições, concursos, jogos, programas de concursos e eventos; organização, pro-

dução e apresentação de torneiros, competições, concursos, jogos, programas de concursos 

e eventos todos relacionados com jogos de diversão, jogos, jogos de cartas, jogos de perícia, 

jogos de póquer e jogos de casino; prestação de quaisquer dos serviços acima mencionados 

ao vivo através de meios televisivos ou on-line a partir de uma base de dados informática 

ou através da Internet ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; serviços de 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; jogos de cartas multijogadores, salões de 

jogos de cartas e jogos de perícia prestados ao vivo ou através da Internet ou da televisão 

ou de dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, produção e apresenta-

ção de quaisquer dos serviços acima mencionados; prestação de serviços de notícias, con-

sultadoria e aconselhamento relacionados com quaisquer dos serviços acima mencionados; 

prestação de informações relacionadas com serviços de divertimento, serviços de diver-

timento televisivo, programas de televisão, actividades desportivas, actividades culturais, 

serviços de diversão, jogos de diversão, serviços de jogos, serviços de casino, serviços de 

jogos de cartas, serviços de jogos de póquer, torneios, competições, concursos, jogos, pro-

gramas de concursos e eventos; prestação de publicações electrónicas on-line; prestação de 

circulares electrónicas difundidas através da Internet, correio electrónico ou dispositivos 

portáteis, móveis, de mão ou tablet; prestação de circulares electrónicas relacionadas com 

divertimento, divertimento televisivo, actividades desportivas, actividades culturais, jogo, 

casinos, torneios de póquer, jogos de cartas e póquer difundidas através da Internet, cor-

reio electrónico ou dispositivos portáteis, móveis, de mão ou tablet; organização, adminis-

tração e condução de serviços de divertimentos, serviços de divertimento televisivo, activi-

dades desportivas, actividades culturais, serviços de diversão, jogos de diversão, serviços de 

jogos, serviços de casino, serviços de jogos de cartas, serviços de jogos de póquer, torneios, 

competições, concursos, jogos, programas de concursos e eventos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121564 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Administração de direitos de utilizador em redes de computadores; serviços de aconse-

lhamento e de desenvolvimento relacionados com software; serviços de aconselhamento 

relacionados com a concepção de hardware; serviços de aconselhamento relacionados com 

a concepção de software; serviços de aconselhamento relacionados com a concepção de 

hardware; serviços de aconselhamento relacionados com software; compilação de páginas 

web para a Internet; concepção de gráficos vídeo assistida por computador; desenvolvimen-

to de hardware; programação de computadores; programação de computadores e desen-

volvimento de software; programação de computadores em jogos de computador; progra-

mação de computadores em videojogos e jogos de computador; serviços de programação 

de computadores; serviços de computadores; concepção de instalações de computadores; 

consultadoria de software; serviços de consultadoria de software; concepção e desenvol-

vimento de software; desenvolvimento de sistemas de computador; armazenamento de 

dados informatizados; consultadoria informática; customização de hardware e software; 

data mining; armazenamento de dados; concepção e desenvolvimento de software de jogos 

e software de realidade virtual; concepção de jogos; serviços de concepção; concepção e 

desenvolvimento de sistemas de armazenamento de dados; desenvolvimento e manutenção 

de software; desenvolvimento de programas de computador; desenvolvimento de software; 

desenvolvimento de software multimédia; desenvolvimento de software para a conversão 

de conteúdos de dados e multimédia de e para diferentes protocolos; aluguer de programas 

de computador; aluguer de computadores; alojamento de conteúdos digitais na Internet. 

alojamento de bases de dados; alojamento de websites; serviços de alojamento e softwa-

re fornecido a título de serviço (software as a service) e aluguer de software; instalação e 

customização de software de aplicações informáticas; instalação de software; instalação, 

reparação e manutenção de software; leasing de material informático; leasing de hardwa-

re; manutenção e actualização de software para sistemas de comunicação; manutenção de 

software informático; manutenção de software; elaboração de relatórios relacionados com 

programas de computador; elaboração de relatórios relacionados com computadores; pro-

gramação de software de plataformas na Internet; prestação de utilização temporária de 

programas de computador; aluguer de material informático; aluguer de software; serviços 

de pesquisa; criação de software; serviços de testes, autenticação e controlo de qualidade; 

concepção de websites.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121565 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.

 地址 Endereço : 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para o cuidado pessoal e produtos de perfumaria, nomeadamente, perfume, eau 

de parfum, eau de toilette, óleos essenciais, pulverizadores para o corpo, desodorizante 

para o corpo, spray para o corpo, esfoliantes para o corpo, produtos para a lavagem do 

corpo, sabonetes para o corpo, manteiga para o corpo, cremes para o corpo, loções para o 

corpo, óleos para o corpo, pós para o corpo, banho de espuma, gel de banho, sabonete para 

as mãos, cremes para as mãos, loções para as mãos, preparados para o cuidado dos cabelos, 

preparados não medicinais para protecção solar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121566 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático, nomeadamente, software informático para a nevegação e controle de 

hardware de computador, aparelhos periféricos, software de sistema operativo de computa-

dores, applicações para computadores, e software informático utilitário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121567 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 周葉敏

   Chau Ip Man

 地址 Endereço : Rua do Almirante Sergio, Edf. Tong Fu, N.30-32, 3 Andar A Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 甜點，麵包及料理教學。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深棕色，黃色，藍色，橙紅色，紫色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121568 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd
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 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Caça-níqueis e de póquer electrónicos; máquinas de jogos e póquer ligados electronica-

mente; máquinas de jogos para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem jogos de azar 

ou fortuna; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis electrónicas e electromecâ-

nicas e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121569 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / GUIA SOUVENIR COM-

PANY 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 Associação 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 : 6

[511] 產品 Produtos : Caixas (metálicas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121570 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / GUIA SOUVENIR COM-

PANY 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 Associação 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos; cartazes; publicidade (impressos); copos de plástico; calendários; ementas; guar-

danapos de papel.

[540] 商標 Marca : 



7346 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

[210] 編號 N.º : N/121571 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / GUIA SOUVENIR COM-

PANY 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 Associação 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 : 17

[511] 產品 Produtos : Plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactura e materiais de embalagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121572 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / GUIA SOUVENIR COM-

PANY 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 Associação 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Uniformes; t-shirts e chapéus.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121573 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / GUIA SOUVENIR COM-

PANY 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 Associação 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 : Brinquedos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121574 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / GUIA SOUVENIR COM-

PANY 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 Associação 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Cogumelos secos comestíveis, carne, peixe, alimentos preparados, conservas de frutas, 

compotas, leite (substitutos de leite), nozes refinadas, geleias, legumes em conserva, maris-

cos (não-vivos); extracto de algas comestíveis; carne enlatada; conservas de peixe; conser-

vas de legumes; ovos, leite (à base de leite); bebidas de leite (à base de leite); óleos e gordu-

ras comestíveis; aperitivos, aperitivos à base de vegetais e frutas, produtos de tofu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121575 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / GUIA SOUVENIR COM-

PANY 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 Associação 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, subprodutos tapioca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121576 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / GUIA SOUVENIR COM-

PANY 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 Associação 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas, refrigerantes, smoothies, bebidas à base de chá não alcoólicas, 

bebidas à base de vegetais, feijões, bebidas à base de café não alcoólicas, cerveja, chá com 

leite (não com maior teor de leite), ingredientes para fazer bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121577 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / GUIA SOUVENIR COM-

PANY 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 Associação 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 : Apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins de vendas a retalho, gestão 

de franquia empresarial, gestão de negócios de hotel, marketing para terceiros, aquisição 

para terceiros (para outras empresas para adquirir bens ou serviços), marketing, aluguer de 

máquinas de vendas automáticas, serviços de outsourcing (assistência em negócios comer-

ciais), serviços de arranjo de montras comerciais, agências de importação e exportação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121578 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / GUIA SOUVENIR COM-

PANY 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 Associação 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Agência de alojamento (hotéis, pensões); restaurantes; motéis; restaurantes, cafés; forne-

cimento de refeições; aluguer de tendas; lar de idosos; creches (para crianças); alojamento 

para animais; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e copos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121587 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8樓A座 

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

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中成藥，西藥。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121588 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121589 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 5

[511] 產品 Produtos : 中成藥，西藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121590 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121591 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 5

[511] 產品 Produtos : 中成藥，西藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121592 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121593 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 5

[511] 產品 Produtos : 中成藥，西藥。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121594 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121595 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 5

[511] 產品 Produtos : 中成藥，西藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121596 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121597 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 5

[511] 產品 Produtos : 中成藥，西藥。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121598 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121599 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121600 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121601 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121602 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121603 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121604 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/27

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121605 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 曾旭惠

   CHANG IOK WAI

 地址 Endereço : 澳門雅廉訪大馬路70號幸運閣A座32樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121606 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 倚天府國際餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心8樓O座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 餐飲業之經營及管理，餐飲類設備及食品代理與批發及零售。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 湖水藍（pantone 324u），黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121607 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 倚天府國際餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心8樓O座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 湖水藍（Pantone 324u），黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121608 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : Thai Odyssey Sdn. Bhd.

 地址 Endereço : S12A, 2nd Floor, Centrepoint, No.3, Lebuh Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling 

Jaya, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de massagem; serviços de reflexologia; fisioterapia.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta e dourada tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/121615 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 北京市鼎鑒律師事務所 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區北辰東路8號院匯欣公寓104室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 調解；版權管理；知識產權諮詢；知識產權許可；法律研究；訴訟服務；域名註冊（法律服務）；

替代性糾紛解決服務；法律文件準備服務；尋人調查；偵探服務；個人背景調查；社交陪伴；服

裝出租；交友服務；安全保衛諮詢；領養代理；計劃和安排婚禮服務；與合同談判相關的法律服

務（替他人）；互聯網域名租賃；夜間護衛。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121616 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 明月有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門十月初五街（泗𠵼街）124號昌樂大廈地下C舖

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 明信片，筆記簿，畫簿，文具用品，印刷品，裝訂用品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色C:100 M:97 Y:23 K:O，白色C:O M:O Y:O K:O，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121617 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 明月有限公司 

 地址 Endereço : 澳門十月初五街（泗𠵼街）124號昌樂大廈地下C舖

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，皮套，咭片套，銀包，證件套，袋，筆記簿套。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色C:100 M:97 Y:23 K:O，白色C:O M:O Y:O K:O，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121618 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 梁松超

   Leong Chong Chio

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街78號茗苑4樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物及飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121620 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 黃嘉豪

   Wong Ka Ho
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 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園第5街海洋花園紅棉苑6樓17樓X 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 國際貿易，跨境電子商貿，商業/商品交易平台。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色Pantone 7726C，啡色Pantone732C，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“物流”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/121621 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 黃嘉豪

   Wong Ka Ho

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園第5街海洋花園紅棉苑6樓17樓X 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 物流。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色Pantone 7726C，啡色Pantone732C，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“國際貿易，跨境電子商貿，商

業/商品交易平台”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/121622 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 黃嘉豪

   Wong Ka Ho

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園第5街海洋花園紅棉苑6樓17樓X 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 國際貿易，跨境電子商貿，商業/商品交易平台。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色Pantone 7726C，啡色Pantone732C，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“物流”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/121623 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 黃嘉豪

   Wong Ka Ho
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 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園第5街海洋花園紅棉苑6樓17樓X 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 物流。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色Pantone 7726C，啡色Pantone732C，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“國際貿易，跨境電子商貿，商

業/商品交易平台”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/121624 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 黃嘉豪

   Wong Ka Ho

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園第5街海洋花園紅棉苑6樓17樓X 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 國際貿易，跨境電子商貿，商業/商品交易平台。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“物流”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/121625 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 黃嘉豪

   Wong Ka Ho

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園第5街海洋花園紅棉苑6樓17樓X 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 物流。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“國際貿易，跨境電子商貿，商

業/商品交易平台”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/121626 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 黃嘉豪

   Wong Ka Ho
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 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園第5街海洋花園紅棉苑6樓17樓X 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 國際貿易，跨境電子商貿，商業/商品交易平台。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“物流”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/121627 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 黃嘉豪

   Wong Ka Ho

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園第5街海洋花園紅棉苑6樓17樓X 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 物流。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“國際貿易，跨境電子商貿，商

業/商品交易平台”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/121628 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具

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

器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算

機和數據處理裝置，滅火器械。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色。 
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[210] 編號 N.º : N/121629 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121630 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美

術用品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品

（不屬別類的），印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121631 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608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。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121632 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121633 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築，修理，安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121634 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電信。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121635 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121636 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

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

發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“法律服務”，因屬其他類別。 
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[210] 編號 N.º : N/121637 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608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，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121638 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具

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

器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算

機和數據處理裝置，滅火器械。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色。 

[210] 編號 N.º : N/121639 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 
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[210] 編號 N.º : N/121640 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美

術用品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品

（不屬別類的），印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121641 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608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 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121642 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121643 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH
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 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築，修理，安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121644 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電信。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121645 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121646 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

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

發。  
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[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“法律服務”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/121647 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 交通銀行股份有限公司澳門分行

   BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. MACAU BRANCH

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A至301號友邦廣場16樓1603至1608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，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色（如下圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121651 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 唐利商貿（上海）有限公司 

 地址 Endereço : Room 214, Building 3, no. 503 Yan An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, China

 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 : 皮革及人造皮革，以及不屬別類的皮革及人造皮革製品；動物皮，皮革；衣箱及旅行袋；雨傘，

陽傘及手杖；鞭，馬具及鞍具；牲畜皮；金箔匠用皮；牛皮，皮紙板，臘皮，未加工或半加工皮革，

人造皮革，岩羚羊皮（非為清潔用），購物用網袋，沙灘袋，皮革製護照夾，傢俱用皮革加工物，

卡片盒，曲譜用盒，狩獵用袋（狩獵用品），溜冰鞋用條，旅行袋，小手提箱，旅行衣箱，旅行套

裝（皮革物品），旅行用服裝袋，爬山用袋，皮腰帶，皮條（鞍具），皮革地毯，皮革工具袋（空

的），皮革或皮革板製盒，小皮夾，皮閥門，皮吊帶，皮革製冷墊，皮繩，皮線，皮革盒或皮革板

盒，皮製傢俱罩，皮革製帽用箱，皮革繩子，零錢包，人造皮革箱，手提袋，手提包骨架，旅行箱

手柄，學校用袋，皮革檔案夾，口袋錢包，皮套（毛皮），露營袋，服裝用箱，梳妝盒（非填滿），

皮革鎖匙包，包裝用皮袋，包裝用皮信封，攜帶嬰兒的吊袋，背包，衣箱（行李），帶輪購物袋，

彈簧用皮革封皮，露營背包，帆布箱，鏈式網眼零錢包（非貴重金屬製），零錢包（非貴重金屬

製），公文包，公文夾，購物袋，毛皮，鼹鼠皮（人造皮革），毛皮，動物皮，羔羊皮，陽傘，雨傘，

雨傘套，拐杖，手杖，爬山用拐杖，鐵頭登山杖，鞍具，寵物服裝，動物項圈，製香腸用腸衣，貴

重金屬製馬具用配件；貴重金屬製零錢包；貴重金屬鏈式網眼零錢包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121652 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 唐利商貿（上海）有限公司 

 地址 Endereço : Room 214, Building 3, no. 503 Yan An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, China

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

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；手套；皮衣；圍巾；鞋；帽子；襪；領帶；腰帶；內衣；工作服；襯衫；裘皮服裝；成品衣；套

服；褲子；外套；針織服裝；上衣；裙子；運動衫；圍裙（衣服）；夾克（服裝）；仿皮革製服裝；皮

製服裝；T恤衫；內褲；襯褲；緊身圍腰（女內衣）；睡衣；乳罩；海濱浴場用衣；衣領（衣服）；袖

口；風衣；羽絨服裝；嬰兒全套衣；防水服；化裝舞會用服裝；靴；拖鞋；披肩；婚紗；游泳衣；童

裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121653 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 唐利商貿（上海）有限公司 

 地址 Endereço : Room 214, Building 3, no. 503 Yan An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, China

 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 : 皮革及人造皮革，以及不屬別類的皮革及人造皮革製品；動物皮，皮革；衣箱及旅行袋；雨傘，

陽傘及手杖；鞭，馬具及鞍具；牲畜皮；金箔匠用皮；牛皮，皮紙板，臘皮，未加工或半加工皮革，

人造皮革，岩羚羊皮（非為清潔用），購物用網袋，沙灘袋，皮革製護照夾，傢俱用皮革加工物，

卡片盒，曲譜用盒，狩獵用袋（狩獵用品），溜冰鞋用條，旅行袋，小手提箱，旅行衣箱，旅行套

裝（皮革物品），旅行用服裝袋，爬山用袋，皮腰帶，皮條（鞍具），皮革地毯，皮革工具袋（空

的），皮革或皮革板製盒，小皮夾，皮閥門，皮吊帶，皮革製冷墊，皮繩，皮線，皮革盒或皮革板

盒，皮製傢俱罩，皮革製帽用箱，皮革繩子，零錢包，人造皮革箱，手提袋，手提包骨架，旅行箱

手柄，學校用袋，皮革檔案夾，口袋錢包，皮套（毛皮），露營袋，服裝用箱，梳妝盒（非填滿），

皮革鎖匙包，包裝用皮袋，包裝用皮信封，攜帶嬰兒的吊袋，背包，衣箱（行李），帶輪購物袋，

彈簧用皮革封皮，露營背包，帆布箱，鏈式網眼零錢包（非貴重金屬製），零錢包（非貴重金屬

製），公文包，公文夾，購物袋，毛皮，鼹鼠皮（人造皮革），毛皮，動物皮，羔羊皮，陽傘，雨傘，

雨傘套，拐杖，手杖，爬山用拐杖，鐵頭登山杖，鞍具，寵物服裝，動物項圈，製香腸用腸衣，貴

重金屬製馬具用配件；貴重金屬製零錢包；貴重金屬鏈式網眼零錢包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121654 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 唐利商貿（上海）有限公司 

 地址 Endereço : Room 214, Building 3, no. 503 Yan An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, 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 : 服裝；手套；皮衣；圍巾；鞋；帽子；襪；領帶；腰帶；內衣；工作服；襯衫；裘皮服裝；成品衣；套

服；褲子；外套；針織服裝；上衣；裙子；運動衫；圍裙（衣服）；夾克（服裝）；仿皮革製服裝；皮

製服裝；T恤衫；內褲；襯褲；緊身圍腰（女內衣）；睡衣；乳罩；海濱浴場用衣；衣領（衣服）；袖
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口；風衣；羽絨服裝；嬰兒全套衣；防水服；化裝舞會用服裝；靴；拖鞋；披肩；婚紗；游泳衣；童

裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121655 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 唐利商貿（上海）有限公司 

 地址 Endereço : Room 214, Building 3, no. 503 Yan An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, China

 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 : 皮革及人造皮革，以及不屬別類的皮革及人造皮革製品；動物皮，皮革；衣箱及旅行袋；雨傘，

陽傘及手杖；鞭，馬具及鞍具；牲畜皮；金箔匠用皮；牛皮，皮紙板，臘皮，未加工或半加工皮革，

人造皮革，岩羚羊皮（非為清潔用），購物用網袋，沙灘袋，皮革製護照夾，傢俱用皮革加工物，

卡片盒，曲譜用盒，狩獵用袋（狩獵用品），溜冰鞋用條，旅行袋，小手提箱，旅行衣箱，旅行套

裝（皮革物品），旅行用服裝袋，爬山用袋，皮腰帶，皮條（鞍具），皮革地毯，皮革工具袋（空

的），皮革或皮革板製盒，小皮夾，皮閥門，皮吊帶，皮革製冷墊，皮繩，皮線，皮革盒或皮革板

盒，皮製傢俱罩，皮革製帽用箱，皮革繩子，零錢包，人造皮革箱，手提袋，手提包骨架，旅行箱

手柄，學校用袋，皮革檔案夾，口袋錢包，皮套（毛皮），露營袋，服裝用箱，梳妝盒（非填滿），

皮革鎖匙包，包裝用皮袋，包裝用皮信封，攜帶嬰兒的吊袋，背包，衣箱（行李），帶輪購物袋，

彈簧用皮革封皮，露營背包，帆布箱，鏈式網眼零錢包（非貴重金屬製），零錢包（非貴重金屬

製），公文包，公文夾，購物袋，毛皮，鼹鼠皮（人造皮革），毛皮，動物皮，羔羊皮，陽傘，雨傘，

雨傘套，拐杖，手杖，爬山用拐杖，鐵頭登山杖，鞍具，寵物服裝，動物項圈，製香腸用腸衣，貴

重金屬製馬具用配件；貴重金屬製零錢包；貴重金屬鏈式網眼零錢包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121656 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 唐利商貿（上海）有限公司 

 地址 Endereço : Room 214, Building 3, no. 503 Yan An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, 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 : 服裝；手套；皮衣；圍巾；鞋；帽子；襪；領帶；腰帶；內衣；工作服；襯衫；裘皮服裝；成品衣；套

服；褲子；外套；針織服裝；上衣；裙子；運動衫；圍裙（衣服）；夾克（服裝）；仿皮革製服裝；皮

製服裝；T恤衫；內褲；襯褲；緊身圍腰（女內衣）；睡衣；乳罩；海濱浴場用衣；衣領（衣服）；袖

口；風衣；羽絨服裝；嬰兒全套衣；防水服；化裝舞會用服裝；靴；拖鞋；披肩；婚紗；游泳衣；童

裝。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121657 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 唐利商貿（上海）有限公司 

 地址 Endereço : Room 214, Building 3, no. 503 Yan An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, 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 : 零售商店、網上零售和批發服務，包括零售和批發香水、眼鏡和太陽鏡、有度數眼鏡、眼鏡框、

眼鏡盒、滑雪用眼鏡、運動眼鏡、電腦配件、滑鼠墊、滑鼠、無線滑鼠、電子鎖匙、手提電腦套、

護身符（珠寶）、銀線（珠寶）、銀飾品、手鐲（珠寶）、小玩意（珠寶）、胸針（珠寶）、鏈（珠

寶）、項鏈（珠寶）、領帶夾、硬幣、鑽石、貴重金屬線（珠寶）、珠寶和手錶、袋、服裝用箱、小

皮夾、梳妝盒（非填滿）、皮革鎖匙包、包裝用皮袋、包裝用皮信封、攜帶嬰兒的吊袋、背包、衣

箱（行李）、零錢包、傘、陽傘及手杖、床上用品、服裝、鞋、帽及服裝配件；替他人推銷；進出口

代理；特許經營的商業管理；外購服務（商業輔助）；為零售目的在通訊媒體上展示商品；替他

人採購（替其他企業購買商品或服務）；人員招收；組織商業或廣告交易會；貿易業務的專業諮

詢；商業管理輔助；商業調查；市場分析。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121658 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/28

[730] 申請人 Requerente : 澳門綠星緣生活美學中心有限公司 

 地址 Endereço : 澳門福安街75號輝昌閣第一座地下D 

 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 : 零售花卉及盆栽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 墨綠色C42，M9，Y59，K78，橄欖綠色C9，M9，Y77，K56，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121659 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/05

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121710 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : 廈門雅瑞光學有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區南投路1號1101單元 

 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，為零售目的在通訊媒體上展示商品，特許經營的商業管理，通過網站提供商業信息，市

場營銷，替他人推銷，人事管理諮詢，文字處理，會計，銷售展示架出租。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121711 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : 廈門雅瑞光學有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區南投路1號1101單元 

 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 : 休養所，飲食營養指導，健康諮詢，保健，美容院，化妝師服務，寵物清潔，園藝，眼鏡行，衛生

設備出租。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121712 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : 高志成

   KO, CHEE SHING

 地址 Endereço : 香港新界元朗天水圍天榮路3號天頌苑O座26樓2606室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；新聞刊物；印刷出版物；包裝紙；照片（印製的）；製圖尺；文具；文具或家用黏合劑（膠

水）；教學材料（儀器除外）；婚禮咭片；紙張（文具）；禮品包裝紙；紙墊；海報；明信片；非遊

戲用集換式咭片；禮物咭片；賀咭；連環漫畫書；雜誌（期刊）；期刊；書籍；塗色書；相冊；貼

紙；學生用具；文件夾；書檔；書纖；日曆；文具盒（文具）；日記本；鋼筆；鉛筆；筆記本；記事

本；橡皮擦；鉛筆刀；訂書器；紙製杯墊；郵票；郵票盒；書寫工具；書寫材料；傳單；文件夾（辦

公用品）；貼紙（文具）；紙或紙板製佈告板；鑲框或未鑲框的繪圖（圖畫）；印刷品；紙餐巾；包

裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋）。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色、深黃色、淺黃色、粉紅色、紅色、藍色、棕色、黑色（如圖所示）。 
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[210] 編號 N.º : N/121713 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : 高志成

   KO, CHEE SHING

 地址 Endereço : 香港新界元朗天水圍天榮路3號天頌苑O座26樓2606室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : （女式）錢包；旅行用衣服袋；購物網袋；沙灘用包；書包；咭片盒（皮夾子）；背包；錢包（錢

夾）；購物袋；運動包；手提包；旅行包；鏈式網眼錢包；非專用化妝包；鎖匙包；抱嬰兒用吊

帶。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色、深黃色、淺黃色、粉紅色、紅色、藍色、棕色、黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121714 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : 高志成

   KO, CHEE SHING

 地址 Endereço : 香港新界元朗天水圍天榮路3號天頌苑O座26樓2606室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 動物飼料；動物食品；動物可食用咀嚼物；寵物飲料；動物食用穀粉；裝飾用乾植物；裝飾用乾

花；寵物食品；動物食用酵母。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色、深黃色、淺黃色、粉紅色、紅色、藍色、棕色、黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121715 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : 高志成

   KO, CHEE SHING

 地址 Endereço : 香港新界元朗天水圍天榮路3號天頌苑O座26樓2606室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 動物寄養；餐廳；備辦宴席。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色、深黃色、淺黃色、粉紅色、紅色、藍色、棕色、黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121716 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Intermestic Inc.

 地址 Endereço : 6-1, Kitaaoyama 3-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; vidros de óculos; lentes de óculos; estojos para óculos; armações de óculos; óculos 

de sol; óculos de protecção; correntes para óculos; hastes de óculos; suportes para óculos; 

pontes para óculos; dobradiças para armações de óculos; pontes para armações de óculos; 

lentes de contacto; recipientes para lentes de contacto; estojos para lunetas; cordões para 

lunetas; armações para lunetas; lentes de óculos de sol; pince-nez; suportes para pince-nez; 

cordões para pince-nez; correntes para pince-nez; estojos para pince-nez; peças e acessó-

rios para óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121808 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : 聯盟影娛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布拉街480號濠庭都會9座卉濠軒21樓C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 : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂，文體活動，文娛節目，電影攝影棚，錄音攝服務，演出，電視文化娛樂節目，組織，娛樂目

的的競賽，安排及組織專家討論會，音樂會，舞會，演出表演，籌劃娛樂聚會，在線電子書籍和

雜誌的出版，作曲，攝影，原文稿撰寫（廣告稿除外），劇本編寫，節目製作，音樂廳，舞台佈景

出租，提供博物館設施（表演，展覽），娛樂信息，安排及組織培訓班，攝影報導，錄像剪輯，配

音，配字幕，翻譯，手語翻譯，除廣告以外的版面設計。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，紫色，藍色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/121809 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)

 地址 Endereço : 21 Boulevard Lundy 51100 Reims France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinhos; vinhos espumantes; vinhos com a denomina-

ção de origem de «Champagne».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121810 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.

 地址 Endereço : 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Soutiens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121814 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 USA

 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 : Sacos de desporto multiusos; mochilas; sacos de transporte; sacos de bagagem de mão; sa-

cos de equipamento; chapéus-de-chuva para golfe; sacos de couro e imitação de couro; ar-

tigos de bagagem; sacos de estafeta; sacos de sapatos para viagens; sacos de desporto; sacos 

para artigos de toilette vendidos vazios; sacolas de transporte; sacos de viagem; chapéus-

-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121815 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC
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 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha na área 

de equipamento de golfe, vestuário, artigos ópticos, calçado, chapelaria, sacos de todos os 

tipos, chapéus-de-chuva, acessórios em couro e imitações de couro, e acessórios para to-

dos os artigos precedentes; fornecimento de informações sobre produtos de consumo em 

linha na área dos produtos e serviços relacionados com o golfe; fornecimento de serviços 

de registo de produtos em linha para produtos relacionados com o golfe com o objectivo de 

prestar serviço ao cliente na área dos produtos e serviços relacionados com o golfe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121816 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 USA

 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 : Sacos de bagagem multiusos; mochilas; sacos de transporte; sacos de bagagem de mão; sa-

cos de equipamento; chapéus-de-chuva para golfe; sacos de couro e imitação de couro; ar-

tigos de bagagem; sacos de estafeta; sacos de sapatos para viagens; sacos de desporto; sacos 

para artigos de toilette vendidos vazios; sacolas de transporte; sacos de viagem; chapéus-

-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121817 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha na área 

de equipamento de golfe, vestuário, artigos ópticos, calçado, chapelaria, sacos de todos os 

tipos, chapéus-de-chuva, acessórios em couro e imitações de couro, e acessórios para to-

dos os artigos precedentes; fornecimento de informações sobre produtos de consumo em 

linha na área dos produtos e serviços relacionados com o golfe; fornecimento de serviços 

de registo de produtos em linha para produtos relacionados com o golfe com o objectivo de 

prestar serviço ao cliente na área dos produtos e serviços relacionados com o golfe.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121818 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 USA

 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 : Sacos de desporto multiusos; mochilas; sacos de transporte; sacos de bagagem de mão; sa-

cos de equipamento; chapéus-de-chuva para golfe; sacos de couro e imitação de couro; ar-

tigos de bagagem; sacos de estafeta; sacos de sapatos para viagens; sacos de desporto; sacos 

para artigos de toilette vendidos vazios; sacolas de transporte; sacos de viagem; chapéus-

-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121819 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha na área 

de equipamento de golfe, vestuário, artigos ópticos, calçado, chapelaria, sacos de todos os 

tipos, chapéus-de-chuva, acessórios em couro e imitações de couro, e acessórios para to-

dos os artigos precedentes; fornecimento de informações sobre produtos de consumo em 

linha na área dos produtos e serviços relacionados com o golfe; fornecimento de serviços 

de registo de produtos em linha para produtos relacionados com o golfe com o objectivo de 

prestar serviço ao cliente na área dos produtos e serviços relacionados com o golfe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121820 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : ALDI GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Burgstr. 37, D-45476 Mülheim an der Ruhr, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de comércio retalhista relacionados com produtos agrícolas, produtos hortícolas, 

produtos florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza, ma-

terial de limpeza, desinfectantes, cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de venda 

livre, suplementos alimentares, fogos-de-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos, apare-

lhos electrónicos e respectivos acessórios, computadores e acessórios para computadores, 

discos compactos, hardware e software informáticos, dispositivos de iluminação, ferra-

mentas, aparelhos de horticultura e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos acessó-

rios, acessórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de 
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papelaria e de escritório, livros e outros produtos de impressão, móveis e outros objectos 

de decoração, mobiliário de jardim, utensílios para uso doméstico e na cozinha bem como 

respectivos acessórios, artigos de uso doméstico, coberturas de cama, incluindo almofa-

das, roupa de cama, produtos têxteis para o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, 

produtos em couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos de lazer, alimentos para 

animais, plantas, artigos de tabacaria; serviços de comércio retalhista em linha relaciona-

dos com produtos agrícolas, produtos hortícolas, produtos florestais, produtos alimentares, 

produtos de lavagem, produtos de limpeza, material de limpeza, desinfectantes, cosméti-

cos, produtos higiénicos, medicamentos de venda livre, suplementos alimentares, fogos-de-

-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos, aparelhos electrónicos e respectivos acessórios, 

computadores e acessórios para computadores, discos compactos, hardware e software 

informáticos, dispositivos de iluminação, ferramentas, aparelhos de horticultura e respec-

tivos acessórios, bicicletas e respectivos acessórios, acessórios de automóveis, relógios de 

mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e de escritório, livros e outros pro-

dutos de impressão, móveis e outros objectos de decoração, mobiliário de jardim, utensílios 

para uso doméstico e na cozinha bem como respectivos acessórios, artigos de uso domés-

tico, coberturas de cama, incluindo almofadas, roupa de cama, produtos têxteis para o lar, 

artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em couro, equipamento de desporto, 

brinquedos, artigos de lazer, alimentos para animais, plantas, artigos de tabacaria; serviços 

de comércio grossista relacionados com produtos agrícolas, produtos hortícolas, produtos 

florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza, material de 

limpeza, desinfectantes, cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de venda livre, 

suplementos alimentares, fogos-de-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos, aparelhos 

electrónicos e respectivos acessórios, computadores e acessórios para computadores, dis-

cos compactos, hardware e software informáticos, dispositivos de iluminação, ferramentas, 

aparelhos de horticultura e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos acessórios, aces-

sórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e 

de escritório, livros e outros produtos de impressão, móveis e outros objectos de decoração, 

mobiliário de jardim, utensílios para uso doméstico e na cozinha bem como respectivos 

acessórios, artigos de uso doméstico, coberturas de cama, incluindo almofadas, roupa de 

cama, produtos têxteis para o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em 

couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos de lazer, alimentos para animais, 

plantas, artigos de tabacaria; exploração de supermercados, estabelecimentos de comércio 

retalhista e estabelecimentos de comércio retalhista de desconto; publicidade; publicidade 

na internet, para terceiros; disponibilização de informações na internet, nomeadamente 

de informações sobre produtos de consumo, informações visando o aconselhamento dos 

consumidores e informações sobre serviços prestados a clientes; mediação de negócios 

comerciais por conta de outrem, incluindo na internet; mediação de contractos relativos a 

radiocomunicações móveis para terceiros; gestão de negócios comerciais; planeamento e 

monitorização de desenvolvimentos empresariais; recrutamento de pessoal; consultadoria 

em organização de negócios; assistência na direcção de empresas comerciais ou industriais; 

serviços de aquisição para terceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul clara, azul escura, vermelha, laranja e amarela tal como represen-

tado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/121821 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 香港貨品編碼協會有限公司

   GS1 Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈22樓

   22/F., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, 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 : Impressos; material de instrução e ensino (excepto aparelhos); tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121822 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 香港貨品編碼協會有限公司

   GS1 Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈22樓

   22/F., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, 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 : Formação em gestão, educação e formação a respeito dos serviços informáticos relacio-

nados com a utilização de mensagens normalizadas em transmitir de dados comerciais a 

partir de uma aplicação informática para outra; organização de conferências, congressos e 

seminários; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121823 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 香港貨品編碼協會有限公司

   GS1 Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈22樓

   22/F., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos relacionados com o desenvolvimento de mensagens normalizadas 

para a transmissão automática de dados comerciais a partir de uma aplicação informática 

para outra; consultoria profissional de serviços informáticos; tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121824 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 香港貨品編碼協會有限公司

   GS1 Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈22樓

   22/F., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, 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 : Impressos; publicações impressas; materiais de educação em formulário impresso; material 

de instrução e ensino (excepto aparelho); tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121825 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 香港貨品編碼協會有限公司

   GS1 Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈22樓

   22/F., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, 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; serviços de educação online; fornecimento de formação; tudo incluído na classe 

41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121826 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 香港貨品編碼協會有限公司

   GS1 Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈22樓

   22/F., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção, desenvolvimento e manutenção de sistema e software informático; forneci-

mento de páginas na Internet personalizadas online apresentando informações definida 

pelo utilizador; manutenção e hospedagem de sítios na Internet; concepção, desenvolvi-

mento e manutenção de sítios na Internet e portais na Internet; engenharia da Internet e 

serviços de consultoria; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121827 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 黃亭曦

   Wong Teng Hei

 地址 Endereço : 澳門黑沙環慕拉士大馬路望善樓2座21/U 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 蛋糕。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺黃色和深黃色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/121828 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 聯盟影娛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布拉街480號濠庭都會9座卉濠軒21樓C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 : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂，文體活動，文娛節目，電影攝影棚，錄音攝服務，演出，電視文化娛樂節目，組織，娛樂目

的的競賽，安排及組織專家討論會，音樂會，舞會，演出表演，籌劃娛樂聚會，在線電子書籍和

雜誌的出版，作曲，攝影，原文稿撰寫（廣告稿除外），劇本編寫，節目製作，音樂廳，舞台佈景

出租，提供博物館設施（表演，展覽），娛樂信息，安排及組織培訓班，攝影報導，錄像剪輯，配

音，配字幕，翻譯，手語翻譯，除廣告以外的版面設計。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，紫色，藍色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/121834 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 廣州太二餐飲連鎖有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區珠江西路5號460房廣州國際金融中心裙樓4層404單元 

 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；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；快餐館；酒吧服務；汽車

旅館；備辦宴席；食物雕刻。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121835 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 廣州太二餐飲連鎖有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區珠江西路5號460房廣州國際金融中心裙樓4層404單元 

 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；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；快餐館；酒吧服務；汽車

旅館；備辦宴席；食物雕刻。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121836 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 易達恆星有限公司

   EASY PLANET LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘鴻圖道26號威登中心16樓05室

   Flat/Rm 5, 16/F, Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong, KL, HK

 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 : 廣告；計算機網絡上的在線廣告；點擊付費廣告；商業信息代理；商業管理輔助；商業信息；特

許經營的商業管理；商業專業諮詢；提供商業和商務聯繫信息；組織商業或廣告展覽；人員招

收；計算機數據庫信息系統化；在計算機檔案中進行數據檢索（替他人）；通過網站提供商業信

息；職業介紹所；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121837 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : 林岱 
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 地址 Endereço : 香港上水肯辛頓路1號御林皇府K1 

 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 : 拉麵店；日本料理店；餐廳；酒吧服務；預訂臨時住所；茶館；活動房屋出租；出租椅子、桌子、

桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租；飲水機出租。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121838 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZE S.P.A.

 地址 Endereço : Via G. Marconi, 15 25020 Flero (BS) Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Massas alimentares; gnocchi; ravioli; arroz; farinha; massa de pastelaria; aromas alimenta-

res, não sendo óleos essenciais; arroz doce; sêmola; gressinos; bolachas de água e sal; tos-

tas; cubinhos de pão tostado; pizzas; pão; massa de pasteleiro; tartes (empadas); bebidas à 

base de cacau; vinagres; molho de tomate; flocos de milho; farinha de batata; molhos para 

saladas; flocos de cereais secos; preparações à base de cereais; snacks à base de cereais; 

alcaparras; açafrão (temperos); sal de cozinha; sal para conservar alimentos; especiarias; 

vanilina (sucedâneo da baunilha); maionese; mostarda; molhos (condimentos); ketchup 

(molho); molho de atum; patê; condimentos; alho picado (tempero); pesto (molhos); sucos 

de carne; mel; açúcar; biscoitos (bolinhos); produtos de pastelaria; waffles (gaufres); café; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café; cevada descascada; chá; bebida à base de chá; 

chás de ervas; infusões; decorações de chocolate para bolos; frutos secos cobertos de cho-

colate; panacotta; gelados (sorvetes); pós para fazer gelados; matérias ligantes para gelados; 

sorvetes (gelados); pudins; preparações para fazer pudins; coberturas para produtos de pas-

telaria, bolos e gelados (sorvetes).

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/121839 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : Dean & DeLuca Brands, Inc.

 地址 Endereço : 2402 East 37th Street North, Wichita, Kansas 67219, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de podcasts nas áreas de ali-

mentação e culinária.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121840 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[730] 申請人 Requerente : Dean & DeLuca Brands, Inc.

 地址 Endereço : 2402 East 37th Street North, Wichita, Kansas 67219, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de podcasts nas áreas de ali-

mentação e culinária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121845 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/31

[730] 申請人 Requerente : Bulldog Skincare Holdings Limited

 地址 Endereço : 26 Red Lion Square, London WC1R 4AG United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 梳妝用品；個人用除臭劑；防汗劑（化妝品）；沐浴露；沐浴液；面部清潔液；磨砂膏；磨砂洗面

奶，洗面乳；洗面皂；洗手劑；肥皂；護膚品；保濕液，保濕霜；保濕劑；身體乳液，身體滋潤霜；

身體用美白補濕產品，面部保濕液，剃鬚油；剃鬚膏；剃鬚泡沫；剃鬚皂；剃鬚後用液；剃鬚後

用凝膠；剃鬚後用凝膠；脫毛劑；脫毛製劑；脫毛用臘；美容護髮用品；洗髮液；護髮素；啫喱水

（頭髮用品）；髮蠟；髮霜；噴髮劑；香水；香水香料；精油；化收品；潔齒劑；潤唇；鬍鬚用蠟；

化妝用品；防曬產品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121846 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/31

[730] 申請人 Requerente : Bulldog Skincare Holdings Limited

 地址 Endereço : 26 Red Lion Square, London WC1R 4AG United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 梳妝用品；個人用除臭劑；防汗劑（化妝品）；沐浴露；沐浴液；面部清潔液；磨砂膏；磨砂洗面

奶，洗面乳；洗面皂；洗手劑；肥皂；護膚品；保濕液，保濕霜；保濕劑；身體乳液，身體滋潤霜；

身體用美白補濕產品，面部保濕液，剃鬚油；剃鬚膏；剃鬚泡沫；剃鬚皂；剃鬚後用液；剃鬚後

用凝膠；剃鬚後用凝膠；脫毛劑；脫毛製劑；脫毛用臘；美容護髮用品；洗髮液；護髮素；啫喱水

（頭髮用品）；髮蠟；髮霜；噴髮劑；香水；香水香料；精油；化收品；潔齒劑；潤唇；鬍鬚用蠟；

化妝用品；防曬產品。 



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7383

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121884 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/31

[730] 申請人 Requerente : Altera Corporation

 地址 Endereço : 101 Innovation Drive, San Jose, California 95134, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Semicondutores; circuitos integrados; circuitos integrados lógicos programáveis; micropro-

cessadores; software informático para uso na concepção e operação de semicondutores, 

microprocessadores, circuitos integrados e circuitos integrados lógicos programáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121885 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/31

[730] 申請人 Requerente : GN食品有限公司

   GN FOOD CO., LTD

 地址 Endereço : 韓國首爾市陽川區空港大路644（木洞）

   (Mok-dong) 644, Gonghang-daero, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 家禽（非活的）；雞肉；主要由炒雞和發酵辣椒醬組成的熟盤（以雞肉為主）；帶蔬菜的紅燒辣

雞肉；燉雞肉；蒸雞肉；加工過的肉產品；熟蔬菜；由海鮮組成的準備好的主食；以蔬菜為主的

零食小吃。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色和綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121886 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/31

[730] 申請人 Requerente : GN食品有限公司

   GN FOOD CO., LTD

 地址 Endereço : 韓國首爾市陽川區空港大路644（木洞）

   (Mok-dong) 644, Gonghang-daero, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 穀物為主的零食小吃；麵條為主的預製食物；以米為主的零食小吃；以面為主的零食小吃；麵

條；壽司；披薩；米團；泡菜薄烤餅；綠豆薄烤餅；韓式薄烤餅；蔥薄烤餅；薄烤餅；拌蔬菜的炒

麵。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色和綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121887 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/31

[730] 申請人 Requerente : GN食品有限公司

   GN FOOD CO., LTD

 地址 Endereço : 韓國首爾市陽川區空港大路644（木洞）

   (Mok-dong) 644, Gonghang-daero, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 特許經營雞餐廳；雞餐廳；餐廳；備辦宴席；連鎖餐廳服務；快餐食品服務；酒吧服務；韓式酒

吧服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色和綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121888 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/31

[730] 申請人 Requerente : GN食品有限公司

   GN FOOD CO., LTD

 地址 Endereço : 韓國首爾市陽川區空港大路644（木洞）

   (Mok-dong) 644, Gonghang-daero, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 家禽（非活的）；雞肉；主要由炒雞和發酵辣椒醬組成的熟盤（以雞肉為主）；帶蔬菜的紅燒辣

雞肉；燉雞肉；蒸雞肉；加工過的肉產品；熟蔬菜；由海鮮組成的準備好的主食；以蔬菜為主的

零食小吃。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，紅色和綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121889 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/31

[730] 申請人 Requerente : GN食品有限公司

   GN FOOD CO., LTD

 地址 Endereço : 韓國首爾市陽川區空港大路644（木洞）

   (Mok-dong) 644, Gonghang-daero, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea
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 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 穀物為主的零食小吃；麵條為主的預製食物；以米為主的零食小吃；以面為主的零食小吃；麵

條；壽司；披薩；米團；泡菜薄烤餅；綠豆薄烤餅；韓式薄烤餅；蔥薄烤餅；薄烤餅；拌蔬菜的炒

麵。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，紅色和綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121890 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/31

[730] 申請人 Requerente : GN食品有限公司

   GN FOOD CO., LTD

 地址 Endereço : 韓國首爾市陽川區空港大路644（木洞）

   (Mok-dong) 644, Gonghang-daero, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 特許經營雞餐廳；雞餐廳；餐廳；備辦宴席；連鎖餐廳服務；快餐食品服務；酒吧服務；韓式酒

吧服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，紅色和綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/121891 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/31

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Jonson & Jonson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da Amé-

rica

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano para a prevenção e o tratamento de doenças 

virais, doenças auto-imunes e inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do sistema 

nervoso central, dor, doenças dermatológicas, doenças gastrointestinais, doenças infeccio-

sas, doenças metabólicas, doenças oncológicas, doenças oftálmicas, e doenças respirató-

rias.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/10/04 87/192,347 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/121892 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/31

[730] 申請人 Requerente : Zoetis Services LLC

 地址 Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados veterinários, nomeadamente parasiticidas para animais de estimação.

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/104347 2017/04/26 2017/04/26 六州酒店集團

SIX CONTINENTS HOTELS, INC.

43

N/107969 2017/04/26 2017/04/26 Nolboo Co., Ltd. 35

N/111742 2017/04/26 2017/04/26 Tiffany and Company 41

N/113091 2017/04/26 2017/04/26 文燊集團有限公司 35

N/113096 2017/04/26 2017/04/26 文燊集團有限公司 35

N/113101 2017/04/26 2017/04/26 文燊集團有限公司 35

N/113106 2017/04/26 2017/04/26 文燊集團有限公司 35

N/113152 2017/04/26 2017/04/26 領先奈米製藥生技股份有限公司 03

N/113153 2017/04/26 2017/04/26 領先奈米製藥生技股份有限公司 05

N/113154 2017/04/26 2017/04/26 領先奈米製藥生技股份有限公司 29

N/113155 2017/04/26 2017/04/26 領先奈米製藥生技股份有限公司 30

N/113156 2017/04/26 2017/04/26 領先奈米製藥生技股份有限公司 33
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/113157 2017/04/26 2017/04/26 領先奈米製藥生技股份有限公司 35

N/113158 2017/04/26 2017/04/26 天明製藥股份有限公司 03

N/113159 2017/04/26 2017/04/26 天明製藥股份有限公司 05

N/113160 2017/04/26 2017/04/26 天明製藥股份有限公司 29

N/113161 2017/04/26 2017/04/26 天明製藥股份有限公司 30

N/113162 2017/04/26 2017/04/26 天明製藥股份有限公司 33

N/113819 2017/04/26 2017/04/26 Bernhardt von Spreckelsen 33

N/113820 2017/04/26 2017/04/26 Bernhardt von Spreckelsen 33

N/113997 2017/04/26 2017/04/26 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/114077 2017/04/26 2017/04/26 澳玥燈飾一人有限公司 11

N/114078 2017/04/26 2017/04/26 澳玥燈飾一人有限公司 37

N/114079 2017/04/26 2017/04/26 澳玥燈飾一人有限公司 35

N/114519 2017/04/26 2017/04/26 Skip Hop, Inc. 18

N/114520 2017/04/26 2017/04/26 Skip Hop, Inc. 21

N/114521 2017/04/26 2017/04/26 Skip Hop, Inc. 28

N/114912 2017/04/26 2017/04/26 ATELIER EMELIA 25

N/115006 2017/04/26 2017/04/26 CRYSTAL LAGOONS (Curaçao) B.V. 19

N/115007 2017/04/26 2017/04/26 CRYSTAL LAGOONS (Curaçao) B.V. 36

N/115008 2017/04/26 2017/04/26 CRYSTAL LAGOONS (Curaçao) B.V. 37

N/115009 2017/04/26 2017/04/26 CRYSTAL LAGOONS (Curaçao) B.V. 40

N/115010 2017/04/26 2017/04/26 CRYSTAL LAGOONS (Curaçao) B.V. 41

N/115011 2017/04/26 2017/04/26 CRYSTAL LAGOONS (Curaçao) B.V. 42

N/115012 2017/04/26 2017/04/26 CRYSTAL LAGOONS (Curaçao) B.V. 43

N/115067 2017/04/26 2017/04/26 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/115116 2017/04/26 2017/04/26 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/115243 2017/04/26 2017/04/26 Skip Hop, Inc. 20

N/115244 2017/04/26 2017/04/26 Skip Hop, Inc. 25

N/115250 2017/04/26 2017/04/26 Skip Hop, Inc. 24

N/115303 2017/04/26 2017/04/26 Australian Health Industry Co. Pty Ltd 03

N/115386 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 03

N/115387 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 05

N/115388 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 29
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/115473 2017/04/26 2017/04/26 BLOOM CLASSIC CO., LTD. 03

N/115474 2017/04/26 2017/04/26 BLOOM CLASSIC CO., LTD. 44

N/115475 2017/04/26 2017/04/26 BLOOM CLASSIC CO., LTD. 03

N/115476 2017/04/26 2017/04/26 BLOOM CLASSIC CO., LTD. 44

N/115673 2017/04/26 2017/04/26 國威設計有限公司

GUOWEI COMPANY LIMITED

35

N/115804 2017/04/26 2017/04/26 上海遇美企業發展有限公司 05

N/115805 2017/04/26 2017/04/26 上海遇美企業發展有限公司 35

N/115929 2017/04/26 2017/04/26 金洪有限公司

Golden Water Limited

35

N/115930 2017/04/26 2017/04/26 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/116204 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 29

N/116205 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 30

N/116206 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 31

N/116207 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 32

N/116208 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 33

N/116209 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 35

N/116210 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 43

N/116211 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 29

N/116212 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 30

N/116213 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 31

N/116214 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 32

N/116215 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 33

N/116216 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 35

N/116217 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 43

N/116218 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 29

N/116219 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 30

N/116220 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 31

N/116221 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 32

N/116222 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 33

N/116223 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 35

N/116224 2017/04/26 2017/04/26 A.S. Watson TM Limited 43

N/116225 2017/04/26 2017/04/26 Iris Holding SA 14

N/116226 2017/04/26 2017/04/26 Mr Green Limited 09
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/116227 2017/04/26 2017/04/26 Mr Green Limited 28

N/116228 2017/04/26 2017/04/26 Mr Green Limited 41

N/116229 2017/04/26 2017/04/26 Mr Green Limited 09

N/116230 2017/04/26 2017/04/26 Mr Green Limited 28

N/116231 2017/04/26 2017/04/26 Mr Green Limited 41

N/116280 2017/04/26 2017/04/26 FEDERAL EXPRESS CORPORATION 39

N/116337 2017/04/26 2017/04/26 SA MAISON JOSEPH DROUHIN (Société anonyme à 

directoire et conseil de surveillance)

33

N/116348 2017/04/26 2017/04/26 Apple Inc. 09

N/116349 2017/04/26 2017/04/26 Apple Inc. 11

N/116350 2017/04/26 2017/04/26 Apple Inc. 36

N/116520 2017/04/26 2017/04/26 維特健靈健康產品有限公司

Vita Green Health Products Co., Ltd.

35

N/116533 2017/04/26 2017/04/26 密碼精靈公司

PIN GENIE, INC

09

N/116679 2017/04/26 2017/04/26 STRIPE INTERNATIONAL INC. 03

N/116680 2017/04/26 2017/04/26 STRIPE INTERNATIONAL INC. 04

N/116681 2017/04/26 2017/04/26 STRIPE INTERNATIONAL INC. 35

N/116720 2017/04/26 2017/04/26 Thaer Ahmad 34

N/116727 2017/04/26 2017/04/26 Greyhound Co., Ltd. 43

N/116782 2017/04/26 2017/04/26 ITOCHU Corporation 09

N/116783 2017/04/26 2017/04/26 ITOCHU Corporation 12

N/116784 2017/04/26 2017/04/26 ITOCHU Corporation 16

N/116785 2017/04/26 2017/04/26 ITOCHU Corporation 25

N/116786 2017/04/26 2017/04/26 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

09

N/116787 2017/04/26 2017/04/26 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

41

N/116788 2017/04/26 2017/04/26 北京大米科技有限公司

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

42

N/116793 2017/04/26 2017/04/26 Swisse Wellness Pty Ltd 03

N/116794 2017/04/26 2017/04/26 Daniel Matthew Thorn 

James Gary Conway

09

N/116798 2017/04/26 2017/04/26 Sony Music Entertainment Hong Kong Ltd. 32

N/116799 2017/04/26 2017/04/26 Sony Music Entertainment Hong Kong Ltd. 33

N/116802 2017/04/26 2017/04/26 Sony Music Entertainment Hong Kong Ltd. 32
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/116803 2017/04/26 2017/04/26 Sony Music Entertainment Hong Kong Ltd. 33

N/116822 2017/04/26 2017/04/26 株式會社丸金

MARUKIN CO., LTD.

28

N/116834 2017/04/26 2017/04/26 Jet Aviation Management AG 37

N/116835 2017/04/26 2017/04/26 Jet Aviation Management AG 39

N/116849 2017/04/26 2017/04/26 廣州市富閏電子商務有限公司

GUANGZHOU FURUN ELECTRONIC COMMERCE CO., 

LTD.

33

N/116853 2017/04/26 2017/04/26 Align Technology, Inc. 10

N/116857 2017/04/26 2017/04/26 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 09

N/116858 2017/04/26 2017/04/26 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 12

N/116859 2017/04/26 2017/04/26 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 25

N/116860 2017/04/26 2017/04/26 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 28

N/116861 2017/04/26 2017/04/26 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 32

N/116862 2017/04/26 2017/04/26 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 38

N/116863 2017/04/26 2017/04/26 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 41

N/116876 2017/04/26 2017/04/26 Apple Inc. 09

N/116877 2017/04/26 2017/04/26 Apple Inc. 28

N/116884 2017/04/26 2017/04/26 Da Vinci Media GmbH 41

N/116885 2017/04/26 2017/04/26 Da Vinci Media GmbH 41

N/116890 2017/04/26 2017/04/26 羅明光 05

N/116891 2017/04/26 2017/04/26 羅明光 30

N/116892 2017/04/26 2017/04/26 羅明光 32

N/116893 2017/04/26 2017/04/26 羅明光 43

N/116931 2017/04/26 2017/04/26 HOTEL CHOCOLAT LIMITED 30

N/116932 2017/04/26 2017/04/26 HOTEL CHOCOLAT LIMITED 35

N/116933 2017/04/26 2017/04/26 HOTEL CHOCOLAT LIMITED 43

N/116934 2017/04/26 2017/04/26 Agios Pharmaceuticals, Inc. 05

N/116935 2017/04/26 2017/04/26 Agios Pharmaceuticals, Inc. 05

N/116939 2017/04/26 2017/04/26 V&A Enterprises Limited 14

N/116987 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 09

N/116988 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 35

N/116989 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 36

N/116990 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 42
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/116991 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 09

N/116992 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 35

N/116993 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 36

N/116994 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 42

N/116995 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 09

N/116996 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 35

N/116997 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 36

N/116998 2017/04/26 2017/04/26 大豐銀行股份有限公司 42

N/117014 2017/04/26 2017/04/26 Apple Inc. 09

N/117015 2017/04/26 2017/04/26 Apple Inc. 42

N/117018 2017/04/26 2017/04/26 Beats Electronics, LLC 09

N/117037 2017/04/26 2017/04/26 袁錦華 35

N/117038 2017/04/26 2017/04/26 袁錦華 43

N/117039 2017/04/26 2017/04/26 張金城 03

N/117040 2017/04/26 2017/04/26 張金城 35

N/117041 2017/04/26 2017/04/26 張金城 03

N/117042 2017/04/26 2017/04/26 張金城 35

N/117049 2017/04/26 2017/04/26 重慶成吉勞務有限公司 37

N/117050 2017/04/26 2017/04/26 重慶騰空實業有限公司 35

N/117076 2017/04/26 2017/04/26 CJ Cheiljedang Corporation 29

N/117077 2017/04/26 2017/04/26 CJ Cheiljedang Corporation 30

N/117078 2017/04/26 2017/04/26 CJ Cheiljedang Corporation 29

N/117079 2017/04/26 2017/04/26 CJ Cheiljedang Corporation 30

N/117082 2017/04/26 2017/04/26 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO GROUP CO., LTD. 

15

N/117092 2017/04/26 2017/04/26 蘇州日禾戎美商貿有限公司

SUZHOU RUMERE CO., LTD

25

N/117093 2017/04/26 2017/04/26 廣發證券股份有限公司 36

N/117094 2017/04/26 2017/04/26 廣州立白企業集團有限公司 35

N/117095 2017/04/26 2017/04/26 廣州立白企業集團有限公司 36

N/117096 2017/04/26 2017/04/26 廣州立白企業集團有限公司 35

N/117097 2017/04/26 2017/04/26 廣州立白企業集團有限公司 36

N/117102 2017/04/26 2017/04/26 網易（香港）有限公司

NETEASE (HONG KONG) LIMITED 

09
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N/117103 2017/04/26 2017/04/26 網易（香港）有限公司

NETEASE (HONG KONG) LIMITED 

41

N/117108 2017/04/26 2017/04/26 董振祥

ZHENXIANG DONG

29

N/117109 2017/04/26 2017/04/26 董振祥

ZHENXIANG DONG

30

N/117110 2017/04/26 2017/04/26 董振祥

ZHENXIANG DONG

29

N/117111 2017/04/26 2017/04/26 董振祥

ZHENXIANG DONG

30

N/117112 2017/04/26 2017/04/26 董振祥

ZHENXIANG DONG

29

N/117113 2017/04/26 2017/04/26 董振祥

ZHENXIANG DONG

30

N/117114 2017/04/26 2017/04/26 董振祥

ZHENXIANG DONG

29

N/117115 2017/04/26 2017/04/26 董振祥

ZHENXIANG DONG

30

N/117116 2017/04/26 2017/04/26 暴風集團股份有限公司

BAOFENG GROUP LIMITED

09

N/117117 2017/04/26 2017/04/26 暴風集團股份有限公司

BAOFENG GROUP LIMITED

35

N/117118 2017/04/26 2017/04/26 暴風集團股份有限公司

BAOFENG GROUP LIMITED

38

N/117119 2017/04/26 2017/04/26 暴風集團股份有限公司

BAOFENG GROUP LIMITED

41

N/117120 2017/04/26 2017/04/26 暴風集團股份有限公司

BAOFENG GROUP LIMITED

42

N/117121 2017/04/26 2017/04/26 蔡健文 14

N/117122 2017/04/26 2017/04/26 遊澳集團有限公司 35

N/117123 2017/04/26 2017/04/26 訊力科技有限公司 42

N/117128 2017/04/26 2017/04/26 游澳門旅行社有限公司 39

N/117129 2017/04/26 2017/04/26 尚品尊華有限公司 35

N/117130 2017/04/26 2017/04/26 CMIP Limited 16

N/117131 2017/04/26 2017/04/26 CMIP Limited 35

N/117132 2017/04/26 2017/04/26 CMIP Limited 41

N/117133 2017/04/26 2017/04/26 CMIP Limited 44

N/117134 2017/04/26 2017/04/26 CMIP Limited 03
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N/117135 2017/04/26 2017/04/26 北京牛街洪記餐飲有限公司 30

N/117136 2017/04/26 2017/04/26 北京牛街洪記餐飲有限公司 43

N/117143 2017/04/26 2017/04/26 樹熊證券有限公司

Koala Securities Limited

36

N/117144 2017/04/26 2017/04/26 泉州市五句餐飲管理有限公司 30

N/117145 2017/04/26 2017/04/26 泉州市五句餐飲管理有限公司 43

N/117146 2017/04/26 2017/04/26 陳立成 25

N/117147 2017/04/26 2017/04/26 陳立成 35

N/117148 2017/04/26 2017/04/26 作曲家、作家及出版社協會 45

N/117152 2017/04/26 2017/04/26 N.V. Nutricia 05

N/117153 2017/04/26 2017/04/26 N.V. Nutricia 29

N/117154 2017/04/26 2017/04/26 N.V. Nutricia 05

N/117155 2017/04/26 2017/04/26 N.V. Nutricia 29

N/117156 2017/04/26 2017/04/26 Philip Morris Products S.A. 34

N/117157 2017/04/26 2017/04/26 Philip Morris Products S.A. 41

N/117158 2017/04/26 2017/04/26 力克製衣廠有限公司 25

N/117160 2017/04/26 2017/04/26 Diversey, Inc. 07

N/117161 2017/04/26 2017/04/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited 09

N/117162 2017/04/26 2017/04/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited 28

N/117163 2017/04/26 2017/04/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited 09

N/117164 2017/04/26 2017/04/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited 28

N/117165 2017/04/26 2017/04/26 KOLON INDUSTRIES, INC. 18

N/117166 2017/04/26 2017/04/26 KOLON INDUSTRIES, INC. 25

N/117167 2017/04/26 2017/04/26 KOLON INDUSTRIES, INC. 35

N/117168 2017/04/26 2017/04/26 KOLON INDUSTRIES, INC. 18

N/117169 2017/04/26 2017/04/26 KOLON INDUSTRIES, INC. 25

N/117170 2017/04/26 2017/04/26 KOLON INDUSTRIES, INC. 35

N/117183 2017/04/26 2017/04/26 家和有限公司 43

N/117184 2017/04/26 2017/04/26 家和有限公司 43

N/117185 2017/04/26 2017/04/26 家和有限公司 43

N/117186 2017/04/26 2017/04/26 瑪斯（美國）醫藥有限公司 03

N/117187 2017/04/26 2017/04/26 陳峰 18

N/117188 2017/04/26 2017/04/26 陳峰 25

N/117189 2017/04/26 2017/04/26 陳峰 35
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N/117190 2017/04/26 2017/04/26 哥文花園控股有限公司

COVEN GARDEN HOLDING LIMITED

09

N/117191 2017/04/26 2017/04/26 哥文花園控股有限公司

COVEN GARDEN HOLDING LIMITED

14

N/117192 2017/04/26 2017/04/26 哥文花園控股有限公司

COVEN GARDEN HOLDING LIMITED

16

N/117193 2017/04/26 2017/04/26 哥文花園控股有限公司

COVEN GARDEN HOLDING LIMITED

24

N/117194 2017/04/26 2017/04/26 哥文花園控股有限公司

COVEN GARDEN HOLDING LIMITED

26

N/117195 2017/04/26 2017/04/26 哥文花園控股有限公司

COVEN GARDEN HOLDING LIMITED

35

N/117196 2017/04/26 2017/04/26 哥文花園控股有限公司

COVEN GARDEN HOLDING LIMITED

42

N/117197 2017/04/26 2017/04/26 廣東百味佳味業科技股份有限公司 30

N/117198 2017/04/26 2017/04/26 FrieslandCampina Nederland B.V. 05

N/117199 2017/04/26 2017/04/26 FrieslandCampina Nederland B.V. 29

N/117200 2017/04/26 2017/04/26 FrieslandCampina Nederland B.V. 30

N/117201 2017/04/26 2017/04/26 FrieslandCampina Nederland B.V. 05

N/117202 2017/04/26 2017/04/26 FrieslandCampina Nederland B.V. 29

N/117203 2017/04/26 2017/04/26 FrieslandCampina Nederland B.V. 30

N/117204 2017/04/26 2017/04/26 FrieslandCampina Nederland B.V. 05

N/117205 2017/04/26 2017/04/26 FrieslandCampina Nederland B.V. 29

N/117206 2017/04/26 2017/04/26 FrieslandCampina Nederland B.V. 30

N/117210 2017/04/26 2017/04/26 莊文煌 20

N/117211 2017/04/26 2017/04/26 盈泰貿易有限公司 35

N/117212 2017/04/26 2017/04/26 Manufacture et fabrique de montres et chronometres Ulysse 

Nardin Le Locle S.A.

14

N/117225 2017/04/26 2017/04/26 大昌貿易行有限公司

Dah Chong Hong, Limited

35

N/117226 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

09

N/117227 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

14

N/117228 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

18

N/117229 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

25
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N/117230 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

09

N/117231 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

14

N/117232 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

18

N/117233 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

25

N/117234 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

09

N/117235 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

14

N/117236 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

18

N/117237 2017/04/26 2017/04/26 Samsung C&T Corporation

Natural 9 Co., Ltd.

25

N/117244 2017/04/26 2017/04/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited 09

N/117245 2017/04/26 2017/04/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited 28

N/117246 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 09

N/117247 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 35

N/117248 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 36

N/117249 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 38

N/117250 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 41

N/117251 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 42

N/117252 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 45

N/117253 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 09

N/117254 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 35

N/117255 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 36

N/117256 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 38

N/117257 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 41

N/117258 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 42

N/117259 2017/04/26 2017/04/26 量化空間信息技術（北京）有限公司 45

N/117260 2017/04/26 2017/04/26 易達恆星有限公司

EASY PLANET LIMITED

35

N/117261 2017/04/26 2017/04/26 Gemological Institute of America, Inc. 09

N/117262 2017/04/26 2017/04/26 Gemological Institute of America, Inc. 14
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N/117263 2017/04/26 2017/04/26 Gemological Institute of America, Inc. 41

N/117264 2017/04/26 2017/04/26 Gemological Institute of America, Inc. 42

N/117266 2017/04/26 2017/04/26 Patrón Spirits International AG. 33

N/117267 2017/04/26 2017/04/26 Patrón Spirits International AG. 33

N/117268 2017/04/26 2017/04/26 百富計算機技術（深圳）有限公司

Pax Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd

09

N/117271 2017/04/26 2017/04/26 黃錦飛

Wong Kam Fei

43

N/117272 2017/04/26 2017/04/26 黃錦飛

Wong Kam Fei

43

N/117273 2017/04/26 2017/04/26 SOVENA PORTUGAL-CONSUMER GOODS, S.A. 29

N/117274 2017/04/26 2017/04/26 Universal Entertainment Corporation 09

N/117276 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.

09

N/117277 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.

16

N/117278 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.

35

N/117279 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.

38

N/117280 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.

41

N/117281 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.

42

N/117282 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

09

N/117283 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

16

N/117284 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

35

N/117285 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

38

N/117286 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

41

N/117287 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

42

N/117288 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

09
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N/117289 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

16

N/117290 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

35

N/117291 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

38

N/117292 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

41

N/117293 2017/04/26 2017/04/26 廣東粵科軟件工程有限公司

Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd.  

42

N/117299 2017/04/26 2017/04/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/117300 2017/04/26 2017/04/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/117301 2017/04/26 2017/04/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/117302 2017/04/26 2017/04/26 Richemont International SA 14

N/117303 2017/04/26 2017/04/26 Research and Treatment Institute for Princess Syndrome Limited 18

N/117304 2017/04/26 2017/04/26 Research and Treatment Institute for Princess Syndrome Limited 25

N/117305 2017/04/26 2017/04/26 Stephen Grear 01

N/117311 2017/04/26 2017/04/26 東莞集思工業設計有限公司 10

N/117312 2017/04/26 2017/04/26 東莞集思工業設計有限公司 21

N/117313 2017/04/26 2017/04/26 東莞集思工業設計有限公司 10

N/117314 2017/04/26 2017/04/26 東莞集思工業設計有限公司 21

N/117315 2017/04/26 2017/04/26 上海雲君貿易有限公司 18

N/117316 2017/04/26 2017/04/26 上海雲君貿易有限公司 25

N/117317 2017/04/26 2017/04/26 E. & J. GALLO WINERY 33

N/117319 2017/04/26 2017/04/26 E. & J. GALLO WINERY 33

N/117320 2017/04/26 2017/04/26 廣東科立工業技術股份有限公司

Guangdong Keli Industry Technology Corp. Ltd.

07

N/117321 2017/04/26 2017/04/26 白龍

Bai Long

25

N/117330 2017/04/26 2017/04/26 JANSSEN SCIENCES IRELAND UC 05

N/117331 2017/04/26 2017/04/26 黃倩儀

Wong, Sin I 

41

N/117332 2017/04/26 2017/04/26 上海幻電信息科技有限公司

Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd.

09

N/117333 2017/04/26 2017/04/26 上海幻電信息科技有限公司

Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd.

38
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N/117334 2017/04/26 2017/04/26 上海幻電信息科技有限公司

Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd.

41

N/117335 2017/04/26 2017/04/26 上海幻電信息科技有限公司

Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd.

09

N/117336 2017/04/26 2017/04/26 上海幻電信息科技有限公司

Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd.

38

N/117337 2017/04/26 2017/04/26 上海幻電信息科技有限公司

Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd.

41

N/117338 2017/04/26 2017/04/26 上海幻電信息科技有限公司

Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd.

09

N/117339 2017/04/26 2017/04/26 上海幻電信息科技有限公司

Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd.

38

N/117340 2017/04/26 2017/04/26 上海幻電信息科技有限公司

Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd.

41

N/117341 2017/04/26 2017/04/26 利棟銘 30

N/117342 2017/04/26 2017/04/26 宏基行有限公司

Vang Kei Hong Trading Co., Ltd

29

N/117343 2017/04/26 2017/04/26 WOLVERINE OUTDOORS, INC. 25

N/117345 2017/04/26 2017/04/26 般若科技股份有限公司

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

12

N/117346 2017/04/26 2017/04/26 劉俏鳳 30

N/117347 2017/04/26 2017/04/26 KOI CAFE GROUP (S) PTE. LTD. 30

N/117348 2017/04/26 2017/04/26 KOI CAFE GROUP (S) PTE. LTD. 32

N/117349 2017/04/26 2017/04/26 KOI CAFE GROUP (S) PTE. LTD. 35

N/117350 2017/04/26 2017/04/26 KOI CAFE GROUP (S) PTE. LTD. 43

N/117360 2017/04/26 2017/04/26 日清食品有限公司

NISSIN FOODS COMPANY LIMITED

30

N/117361 2017/04/26 2017/04/26 王鐵彬 43

N/117362 2017/04/26 2017/04/26 楊佟 43

N/117365 2017/04/26 2017/04/26 YEN, LI WEI 43

N/117366 2017/04/26 2017/04/26 YEN, LI WEI 43

N/117374 2017/04/26 2017/04/26 K A B U S H I K I K A I S H A KO B E R O K KO B O K U J YO 

(comercializando como KOBE ROKKO BOKUJYO, INC.)

30

N/117375 2017/04/26 2017/04/26 深圳減字科技有限公司

Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.

18

N/117376 2017/04/26 2017/04/26 深圳飯來科技有限公司

Shenzhen Fanlai Technology Co., Ltd. 

11
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N/117377 2017/04/26 2017/04/26 多人FC株式會社

Dain FC CO., LTD 

09

N/117378 2017/04/26 2017/04/26 William Grant & Sons Limited 33

N/117379 2017/04/26 2017/04/26 山花燦（杭州）品牌設計有限公司 25

N/117380 2017/04/26 2017/04/26 Blue Mountain International Worldwide Limited 10

N/117381 2017/04/26 2017/04/26 思路高集團有限公司 41

N/117382 2017/04/26 2017/04/26 Blue Mountain International Worldwide Limited 30

N/117383 2017/04/26 2017/04/26 好時代集團有限公司 03

N/117384 2017/04/26 2017/04/26 好時代集團有限公司 30

N/117386 2017/04/26 2017/04/26 Dairyfarm Establishment 03

N/117387 2017/04/26 2017/04/26 Dairyfarm Establishment 05

N/117388 2017/04/26 2017/04/26 Dairyfarm Establishment 16

N/117389 2017/04/26 2017/04/26 Whistleblower Limited 25

N/117390 2017/04/26 2017/04/26 Whistleblower Limited 25

N/117393 2017/04/26 2017/04/26 伙兄弟飲食集團有限公司 43

N/117396 2017/04/26 2017/04/26 國城醫藥有限公司 05

N/117397 2017/04/26 2017/04/26 國城醫藥有限公司 05

N/117398 2017/04/26 2017/04/26 國城醫藥有限公司 05

N/117399 2017/04/26 2017/04/26 新羿行有限公司 30

N/117406 2017/04/26 2017/04/26 瀧兵株式會社

TAKIHYO CO., LTD.

24

N/117407 2017/04/26 2017/04/26 瀧兵株式會社

TAKIHYO CO., LTD.

25

N/117408 2017/04/26 2017/04/26 瀧兵株式會社

TAKIHYO CO., LTD.

24

N/117409 2017/04/26 2017/04/26 瀧兵株式會社

TAKIHYO CO., LTD.

25

N/117410 2017/04/26 2017/04/26 瀧兵株式會社

TAKIHYO CO., LTD.

24

N/117411 2017/04/26 2017/04/26 瀧兵株式會社

TAKIHYO CO., LTD.

25

N/117412 2017/04/26 2017/04/26 澳門蓮花衛視傳媒有限公司

MACAU LOTUS SATELLITE TV MEDIA LIMTED

41

N/117413 2017/04/26 2017/04/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/117414 2017/04/26 2017/04/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/117416 2017/04/26 2017/04/26 CHATEAU MONDOT 33
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N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/117417 2017/04/26 2017/04/26 CHATEAU MONDOT 33

N/117418 2017/04/26 2017/04/26 CHATEAU MONDOT 33

N/117419 2017/04/26 2017/04/26 CHATEAU MONDOT 33

N/117420 2017/04/26 2017/04/26 CHATEAU MONDOT 33

N/117421 2017/04/26 2017/04/26 CHATEAU MONDOT 33

N/117422 2017/04/26 2017/04/26 CHATEAU MONDOT 33

N/117423 2017/04/26 2017/04/26 CHATEAU MONDOT 33

N/117424 2017/04/26 2017/04/26 CHATEAU MONDOT 33

N/117425 2017/04/26 2017/04/26 CHATEAU MONDOT 33

N/117426 2017/04/26 2017/04/26 CHATEAU MONDOT 33

N/117427 2017/04/26 2017/04/26 Caesars License Company, LLC 09

N/117428 2017/04/26 2017/04/26 Caesars License Company, LLC 41

N/117429 2017/04/26 2017/04/26 Caesars License Company, LLC 43

N/117430 2017/04/26 2017/04/26 Caesars World, Inc. 09

N/117431 2017/04/26 2017/04/26 Caesars World, Inc. 35

N/117432 2017/04/26 2017/04/26 Caesars World, Inc. 09

N/117433 2017/04/26 2017/04/26 LORO PIANA S.p.A. 14

N/117434 2017/04/26 2017/04/26 LORO PIANA S.p.A. 28

N/117436 2017/04/26 2017/04/26 CAPCOM CO., LTD. 09

N/117437 2017/04/26 2017/04/26 CAPCOM CO., LTD. 41

N/117438 2017/04/26 2017/04/26 CAPCOM CO., LTD. 09

N/117439 2017/04/26 2017/04/26 CAPCOM CO., LTD. 41

N/117440 2017/04/26 2017/04/26 CAPCOM CO., LTD. 09

N/117441 2017/04/26 2017/04/26 CAPCOM CO., LTD. 41

N/117442 2017/04/26 2017/04/26 咖喱英有限公司 43

N/117446 2017/04/26 2017/04/26 ithk tm limited 18

N/117447 2017/04/26 2017/04/26 ithk tm limited 25

N/117461 2017/04/26 2017/04/26 陳庭波 35

N/117463 2017/04/26 2017/04/26 歐泊國際（澳門）會展集團有限公司 35

N/117465 2017/04/26 2017/04/26 東京著衣國際股份有限公司

TOKYO FASHION CO., LTD. 

25

N/117466 2017/04/26 2017/04/26 東京著衣國際股份有限公司

TOKYO FASHION CO., LTD. 

25

N/117467 2017/04/26 2017/04/26 東京著衣國際股份有限公司

TOKYO FASHION CO., LTD. 

25
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/117469 2017/04/26 2017/04/26 Shimano Inc. 28

N/117470 2017/04/26 2017/04/26 Shimano Inc. 28

N/117473 2017/04/26 2017/04/26 環貿出入口貿易有限公司

ACETRADE IMPORT AND EXPORT TRADING COMPANY 

LIMITED

35

N/117479 2017/04/26 2017/04/26 Jollibee Foods Corporation 30

N/117480 2017/04/26 2017/04/26 Jollibee Foods Corporation 29

N/117483 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 29

N/117484 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 30

N/117485 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 43

N/117489 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 29

N/117490 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 30

N/117491 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 43

N/117492 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 29

N/117493 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 30

N/117494 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 43

N/117495 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 29

N/117496 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 30

N/117497 2017/04/26 2017/04/26 Fresh N’ Famous Foods Inc. 43

N/117498 2017/04/26 2017/04/26 RRB Holdings Inc. 29

N/117499 2017/04/26 2017/04/26 RRB Holdings Inc. 30

N/117500 2017/04/26 2017/04/26 RRB Holdings Inc. 43

N/117501 2017/04/26 2017/04/26 RRB Holdings Inc. 29

N/117502 2017/04/26 2017/04/26 RRB Holdings Inc. 30

N/117503 2017/04/26 2017/04/26 RRB Holdings Inc. 43

N/117504 2017/04/26 2017/04/26 Mang Inasal Philippines Inc. 29

N/117505 2017/04/26 2017/04/26 Mang Inasal Philippines Inc. 30

N/117506 2017/04/26 2017/04/26 Mang Inasal Philippines Inc. 43

N/117507 2017/04/26 2017/04/26 Mang Inasal Philippines Inc. 29

N/117508 2017/04/26 2017/04/26 Mang Inasal Philippines Inc. 30

N/117509 2017/04/26 2017/04/26 Mang Inasal Philippines Inc. 43

N/117510 2017/04/26 2017/04/26 成都西山居互動娛樂科技有限公司 09

N/117511 2017/04/26 2017/04/26 成都西山居互動娛樂科技有限公司 41

N/117512 2017/04/26 2017/04/26 合一網絡技術（北京）有限公司

1VERGE INTERNET TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.  

09
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N.º
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批示日期
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權利人
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N/117513 2017/04/26 2017/04/26 合一網絡技術（北京）有限公司

1VERGE INTERNET TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.  

35

N/117514 2017/04/26 2017/04/26 合一網絡技術（北京）有限公司

1VERGE INTERNET TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.  

38

N/117515 2017/04/26 2017/04/26 合一網絡技術（北京）有限公司

1VERGE INTERNET TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.  

41

N/117516 2017/04/26 2017/04/26 合一網絡技術（北京）有限公司

1VERGE INTERNET TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.  

09

N/117517 2017/04/26 2017/04/26 合一網絡技術（北京）有限公司

1VERGE INTERNET TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.  

35

N/117518 2017/04/26 2017/04/26 合一網絡技術（北京）有限公司

1VERGE INTERNET TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.  

38

N/117519 2017/04/26 2017/04/26 合一網絡技術（北京）有限公司

1VERGE INTERNET TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.  

41

N/117520 2017/04/26 2017/04/26 梁華標 16

N/117521 2017/04/26 2017/04/26 廣東溫氏食品集團股份有限公司 29

N/117522 2017/04/26 2017/04/26 廣東溫氏食品集團股份有限公司 43

N/117523 2017/04/26 2017/04/26 HOME BOX OFFICE, INC. 41

N/117524 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 06

N/117525 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 20

N/117526 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 35

N/117527 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 19

N/117528 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 42

N/117529 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 44

N/117530 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 06

N/117531 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 19

N/117532 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 42

N/117533 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 20

N/117534 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 35

N/117535 2017/04/26 2017/04/26 華記環球建築股份有限公司 44

N/117536 2017/04/26 2017/04/26 張飛 43

N/117537 2017/04/26 2017/04/26 謝驥寶

XIE JI BAO

34

N/117538 2017/04/26 2017/04/26 謝驥寶

XIE JI BAO

35

N/117539 2017/04/26 2017/04/26 Parentstar Corporation Limited 07
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/117540 2017/04/26 2017/04/26 Parentstar Corporation Limited 09

N/117541 2017/04/26 2017/04/26 Parentstar Corporation Limited 10

N/117542 2017/04/26 2017/04/26 Parentstar Corporation Limited 11

N/117543 2017/04/26 2017/04/26 Parentstar Corporation Limited 28

N/117544 2017/04/26 2017/04/26 Parentstar Corporation Limited 35

N/117546 2017/04/26 2017/04/26 北京珠穆朗瑪移動通信有限公司 09

N/117547 2017/04/26 2017/04/26 北京珠穆朗瑪移動通信有限公司 41

N/117548 2017/04/26 2017/04/26 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/117549 2017/04/26 2017/04/26 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/117550 2017/04/26 2017/04/26 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/117551 2017/04/26 2017/04/26 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/117552 2017/04/26 2017/04/26 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/117553 2017/04/26 2017/04/26 Philip Morris Brands Sàrl 34

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.º N/113088, 113093, 113098 及113103

註冊日期 Data de registo 2017/04/26

批示日期 Data de despacho 2017/04/26

權利人 Titular 文燊集團有限公司

分類 Classe 05

根據第214條第2款a）項，結合第216條的規定，拒絕“膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺

真菌劑，除莠劑”產品的註冊，但批給“醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品”產品的商標註冊申請。

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/091870 2017/04/26 LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

35 第214條第1款c）項及第9條第1款c）項，適用於第214條

第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi  alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/091871 2017/04/26 LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

36 第214條第1款c）項及第9條第1款c）項，適用於第214條

第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi  alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/091872 2017/04/26 LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

37 第214條第1款c）項及第9條第1款c）項，適用於第214條

第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi  alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/091873 2017/04/26 LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

42 第214條第1款c）項及第9條第1款c）項，適用於第214條

第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi  alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/091874 2017/04/26 LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

35 第214條第1款c）項及第9條第1款c）項，適用於第214條

第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi  alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/091875 2017/04/26 LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

36 第214條第1款c）項及第9條第1款c）項，適用於第214條

第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi  alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/091876 2017/04/26 LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

37 第214條第1款c）項及第9條第1款c）項，適用於第214條

第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi  alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/091877 2017/04/26 LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

42 第214條第1款c）項及第9條第1款c）項，適用於第214條

第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi  alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/107817 2017/04/18 鉑力亞洲有限公司 03 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/107818 2017/04/18 鉑力亞洲有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/107819 2017/04/18 鉑力亞洲有限公司 05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/113086 2017/04/19 文燊集團有限公司 35 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º
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註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/118976 2017/04/26 株式会社 酷楽奇

KUROGI Company Limited 

(KABUSHIKI KAISHA 

KUROGI)

43 第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º.

續期

Renovação

編號

N.º

P/002463

(2359-M)

P/003179

(3058-M)

P/003180

(3059-M)

P/003705

(3576-M)

P/003706

(3577-M)

P/009846

(9670-M)

P/011247

(11261-M)

P/011248

(11262-M)

P/011250

(11264-M)

P/011251

(11265-M)

P/011268

(11291-M)

P/011324

(11297-M)

P/011349

(11322-M)

P/011350

(11323-M)

P/011351

(11324-M)

P/011353

(11326-M)

P/011645

(11137-M)

P/011710

(11637-M)

P/011711

(11638-M)

P/011712

(11639-M)

P/011713

(11640-M)

N/000295 N/000296 N/000297 N/000358 N/000360 N/000361 N/000401

N/000688 N/000917 N/001008 N/001009 N/001010 N/009787 N/010674

N/010752 N/011054 N/011089 N/011090 N/011353 N/011589 N/044779

N/044780 N/044781 N/044782 N/045361 N/046348 N/046349 N/046350

N/046351 N/046352 N/046353 N/046354 N/046355 N/046356 N/046357

N/046533 N/046652 N/046653 N/046654 N/046655 N/046733 N/046778

N/046856 N/046857 N/046858 N/046864 N/046865 N/047079 N/047341

N/047342 N/047343 N/047344 N/047345 N/047346 N/047347 N/047348

N/047349 N/047350 N/047351 N/047352 N/047410 N/047411 N/047412

N/047413 N/047514 N/047515 N/047516 N/047573 N/047638 N/047640

N/047641 N/047642 N/047643 N/047644 N/047645 N/047827 N/047828

N/047829 N/047830 N/047843 N/047844 N/047845 N/047846 N/047847

N/047848 N/047849 N/047850 N/047851 N/047852 N/047853 N/047854

N/047855 N/048092 N/048093 N/048141 N/048142 N/048327 N/048680

N/048681 N/048708 N/048709 N/048710 N/048711 N/048953 N/049026

N/049027 N/049055 N/049183 N/049684 N/049727 N/049728 N/049729

N/049856 N/049857



7406 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/006487 N/056300 2017/04/12 轉讓

Transmissão

WATSON ENTERPRISES 

LIMITED

A.S. Watson TM Limited, com sede em 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

(9158-M) N/056301

P/006488 N/056682

(9159-M) N/056684

P/006489 N/056685

(9160-M) N/056686

P/006490 N/056687

(9161-M) N/056688

P/006491 N/056689

(9162-M) N/056725

P/006492 N/056726

(9163-M) N/056727

P/008897 N/056728

(8625-M) N/056729

P/008898 N/057792

(8626-M) N/057793

P/010713 N/057794

(10844-M) N/057795

P/010717 N/060468

(10848-M) N/060469

P/010719 N/060470

(10850-M) N/060471

P/010720 N/060472

(10851-M) N/060534

P/010721 N/061885

(10852-M) N/061886

P/010722 N/061887

(10853-M) N/061888

P/010723 N/061889

(10854-M) N/061890

P/010726 N/061891

(10857-M) N/061892

P/010733 N/061893

(10864-M) N/061894

P/010734 N/062082

(10865-M) N/062588

P/014022 N/062865

(13954-M) N/062866

P/014023 N/062867

(13955-M) N/062868
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/014024 N/062869

(13956-M) N/064597

P/014025 N/064598

(13957-M) N/064698

P/014030 N/064700

(13962-M) N/064701

P/014032 N/064703

(13964-M) N/064917

P/014729 N/066687

(14656-M) N/067051

P/014730 N/067052

(14657-M) N/067053

P/015391 N/067054

(15314-M) N/067055

P/015392 N/067056

(15315-M) N/067057

P/015393 N/067058

(15316-M) N/067059

P/015394 N/067060

(15317-M) N/067061

P/015500 N/067062

(15458-M) N/067063

P/015502 N/067064

(15460-M) N/067065

N/002404 N/067066

N/002405 N/067067

N/002406 N/067068

N/002407 N/069150

N/002409 N/071038

N/002410 N/075854

N/002413 N/075855

N/002838 N/075856

N/003153 N/075858

N/003553 N/077188

N/003554 N/077189

N/005309 N/078756

N/005310 N/078757

N/005311 N/078758

N/005312 N/078759

N/005313 N/078760

N/005314 N/078761

N/005315 N/078762
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/005316 N/078763

N/005317 N/078764

N/005318 N/078765

N/005319 N/078766

N/005320 N/078767

N/005321 N/079920

N/005322 N/080377

N/005323 N/080378

N/005324 N/081979

N/005325 N/081980

N/005326 N/081981

N/005327 N/084025

N/005328 N/084032

N/005329 N/084428

N/005330 N/084611

N/005331 N/084612

N/005332 N/084613

N/005333 N/084614

N/005334 N/084615

N/005335 N/084616

N/005336 N/084788

N/009278 N/085669

N/009279 N/085670

N/009350 N/085671

N/009351 N/086118

N/009352 N/086119

N/009353 N/086120

N/009354 N/086121

N/009355 N/086122

N/009356 N/086123

N/009357 N/086124

N/009358 N/086125

N/009359 N/086126

N/009360 N/086127

N/009361 N/086128

N/009362 N/086129

N/009363 N/086130

N/009364 N/086131

N/010307 N/086132

N/010308 N/086133

N/010309 N/086159

N/010310 N/089727
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/011939 N/089728

N/011940 N/090056

N/012001 N/090057

N/012002 N/090058

N/012003 N/090059

N/012007 N/090060

N/012008 N/090065

N/012009 N/091150

N/012012 N/091151

N/012013 N/091152

N/012014 N/091704

N/012017 N/091705

N/012018 N/091706

N/012019 N/091707

N/012020 N/091708

N/013320 N/092110

N/013321 N/092111

N/013786 N/092112

N/014760 N/092113

N/015042 N/092114

N/015044 N/092115

N/015045 N/092116

N/015905 N/092117

N/017824 N/092118

N/017825 N/092279

N/020239 N/095067

N/020240 N/095068

N/020241 N/095069

N/020242 N/095070

N/020243 N/095071

N/020244 N/095077

N/020245 N/095078

N/020246 N/095079

N/020247 N/095080

N/020248 N/095081

N/020249 N/095087

N/020250 N/095088

N/020251 N/095089

N/021053 N/095090

N/021054 N/095091

N/021055 N/095092

N/021056 N/095093
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/021057 N/095094

N/021058 N/095095

N/021059 N/095096

N/021060 N/095097

N/021061 N/095098

N/021062 N/095099

N/021063 N/095100

N/021064 N/095101

N/021065 N/095102

N/021066 N/095103

N/021067 N/095104

N/021068 N/095105

N/022477 N/095106

N/022478 N/095107

N/022479 N/095108

N/022480 N/095109

N/022887 N/095110

N/022888 N/095111

N/022889 N/095112

N/023294 N/095113

N/023295 N/095114

N/023296 N/095115

N/023381 N/095116

N/023382 N/095117

N/023383 N/095118

N/023384 N/095119

N/023385 N/095120

N/023386 N/095121

N/026408 N/095633

N/026409 N/096786

N/026410 N/096787

N/026411 N/098754

N/026463 N/098755

N/026464 N/098756

N/026748 N/098757

N/026749 N/098758

N/026765 N/098759

N/026766 N/098760

N/031963 N/098761

N/031964 N/098762

N/036294 N/098763

N/038715 N/099139
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/039495 N/099140

N/039496 N/099141

N/039497 N/099142

N/040627 N/100474

N/040628 N/100475

N/040629 N/100476

N/040630 N/100477

N/040631 N/100478

N/040632 N/100479

N/042831 N/100480

N/043057 N/100481

N/045796 N/100482

N/046600 N/100483

N/046601 N/100484

N/046974 N/100485

N/050643 N/100486

N/051380 N/100488

N/051659 N/100489

N/054255 N/100490

N/054256 N/100491

N/055249 N/100492

N/055250 N/100493

N/055748 N/100494

N/055840 N/100495

N/055841 N/100496

N/055842 N/100497

N/056298 N/100498

N/056299

P/011324

(11297-M)

2017/04/12 更改地址

Modificação de 

sede

Wm Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642, United States of America

N/010674 2017/04/12 更改地址

Modificação de 

sede

HEELING SPORTS 

LIMITED

601 W. 26th Street, 9th Floor, New York, 

NY, 10001, United States of America

N/023312

N/023313

N/023314

N/023315

N/023316

2017/04/12 轉讓

Transmissão

Samsung SDI Co., Ltd. SDI Chemical Co., Ltd, com sede em 334-27, 

Yeosusandan-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do, 

Republic of Korea

N/023312

N/023313

N/023314

N/023315

N/023316

2017/04/12 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SDI Chemical Co., Ltd Lotte Advanced Materials Co., Ltd

N/030337 2017/04/12 轉讓

Transmissão

Cavalia Productions 

Limited Liability Company

CAVALIA LUXEMBOURG SÀRL, 

com sede em 6C, rue Gabriel Lippmann, 

L-5365 Munsbach, Luxembourg
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/030337 2017/04/12 轉讓

Transmissão

CAVALIA 

LUXEMBOURG SÀRL

CAVALIA INC., com sede em 510 0 

Hutchison Street, Suite 300, Montreal, 

Quebec, Canada, H2V 4A9

N/040977

N/040978

N/040979

N/040980

2017/04/12 更改地址

Modificação de 

sede

泰山體育產業集團有限公司 中國山東省德州市樂陵市經濟技術開發

區泰山體育路1號

N/042548

N/042549

2017/04/12 轉讓

Transmissão

COINTREAU PASSOA, com sede em 15-17 rue Scribe, 

75009 Paris, France

N/049684 2017/04/12 更改地址

Modificação de 

sede

圓通速遞有限公司 No. 18, Lane 3029, Huaxu Road, Huaxin 

Town, Qingpu District, Shanghai, China

N/057732 2017/04/12 轉讓

Transmissão

成都市明珠家具（集團）有

限公司

明珠家具股份有限公司，地址為中國四

川省成都市崇州市工業集中發展區

N/059862 2017/04/12 轉讓

Transmissão

Cavalia Luxembourg Sàrl CAVALIA INC., com sede em 510 0 

Hutchison Street, Suite 300, Montreal, 

Quebec, Canada, H2V 4A9

N/068136 2017/04/12 轉讓

Transmissão

Sang Yeol, YU IT'S SKIN CO., LTD., com sede em 

( N o n h y e o n - d o n g ) 6 3 4 , E o n j u - ro, 

Gangnam-gu, Seoul, the Republic of Korea

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/117644 2017/03/20 浙江普朗特電動汽車有限公司 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB

N/117645 2017/03/20 浙江普朗特電動汽車有限公司 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB

N/120354 2017/04/21 國城醫藥有限公司 祺康（亞洲）有限公司

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，

公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.
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[21] 編號 N.º  : D/001568 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/04

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 02

[54] 標題 Título  : 水月觀音像。

   Estátua de Kun Iam que está a olhar para a água e lua.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計為水月觀音的外觀設計，尤指一種外觀造型經過設計，使其呈現平衡、富有層次感的設

計外觀，如各附圖所示，本設計外觀特點在於整體外觀，是水月觀音莊嚴優雅的形態。其主體

是長方體狀的琉璃，外面輪廓是以浪花形狀，以配合整體主題。琉璃中央偏上的部分鏤空，下半

部分刻有波若波羅密多心經，鏤空位置的中央，坐著以硬金電鑄製作而成的足金水月觀音，令

金件更輕巧細緻。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001569 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/11

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Ivanhoe CHENG 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 02

[54] 標題 Título  : 擺件（水月觀音）。

   Ornamento (Kun Iam que está a olhar para a água e lua).

[57] 摘要 Resumo  : 本作品為琉璃及足金水月觀音擺件。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001572 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/17

[71] 申請人 Requerente : Yildiz Holding A.S.

 地址 Endereço  : Kisikli Mahallesi, Çesme Çikmazi Sokak No:6/1, Üsküdar Istanbul, Turkey
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 國籍 Nacionalidade  : 土耳其 Turca 

[72] 創作人 Criador : Ali Ülker

[51] 分類 Classificação  : 1 - 01

[54] 標題 Título  : 餅乾。

   Biscoitos.

[57] 摘要 Resumo  : O presente desenho esta representado sob a forma de dois palitos de massa, parcialmente 

revestidos com chocolate. Os biscoitos, na forma cilíndrica, contêm vários entalhes nas 

traseiras, sendo arredondados nas extremidades mesmo quando revestidos a chocolate. A 

novidade destes biscoitos é caracterizada pela respectiva forma (tal como representado na 

figura para interpretação do desenho).

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001573 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/18

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列頸座。

   Assento para exibição de jóias em forma de um pescoço.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列頸座，參照人體脖子形狀設計，可完美展示首飾佩戴效果，構型具有新穎

性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為莊重尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾的用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001574 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/18

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列座。

   Assento para exibição de jóias.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個面版，面板上有兩處可用於固定物品的開口，

面板以45度⻆嵌於底座的正上方，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較

為高雅尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001575 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/18

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列裝置。

   Dispositivo para exibição de jóias.

[57] 摘要 Resumo  : 此物品的式樣、裝飾、形狀及構形是具有新穎性的設計特色，經由三塊不同形狀的背板結合一

塊較長及一塊較短的底板組合而成，而當中所使用的物料亦較為高雅尊貴，突顯其主要作為陳

列珠寶及鐘錶等貨品的用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001576 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/18

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列頸座。

   Assento para exibição de jóias em forma de um pescoço.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個面板，面板上有兩處可用於固定物品的開口，

面板與底座完美嵌合，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為高雅尊

貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001577 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/18

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列裝置。

   Dispositivo para exibição de jóias.

[57] 摘要 Resumo  : 此物品的式樣、裝飾、形狀及構形是具有新穎性的設計特色，經由三塊不同形狀的背板結合一

塊較長及三塊較短的底板組合而成，而當中所使用的物料亦較為高雅尊貴，突顯其主要作為陳

列珠寶及鐘錶等貨品的用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001578 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/18

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列座。

   Assento para exibição de jóias.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座、一個面板和一個360度圓環，適合手觸及手鏈陳列擺

設，構型具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為莊重尊貴，突現其主要作為陳列

珠寶首飾的用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001579 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/18

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02
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[54] 標題 Título  : 飾物陳列頸座。

   Assento para exibição de jóias em forma de um pescoço.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個面板，面板上凸起的拱橋形狀面板，可固定且

突出展示飾品特點，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為高雅尊貴，

突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001580 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/18

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列座。

   Assento para exibição de jóias.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個絲帶形狀的面板，面板上有一個可用於固定物

品的開口扣，面板立於底座的正上方，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色

均較為高雅尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001581 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/18

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列座。

   Assento para exibição de jóias.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個面板，面版上有一個可用於固定物品的開口

扣，面根以45度角嵌於底座的正上方，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色

均較為高雅尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001582 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/18

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列座。

   Assento para exibição de jóias.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個絲帶形狀的面板，面板上有一個可用於固定物

品的開口扣，面板與底座長度相當，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均

較為高雅尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001583 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/21

[71] 申請人 Requerente : 大利來鐘錶珠寶金行有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門賈伯樂提督街2G富德花園地下F 

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

[72] 創作人 Criador : 佘興邦, 黃國龍 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品的形狀或構形是聲稱具有新穎性的外觀設計特色，使用本外觀設計產品用

於偑戴與裝飾，戒指以18k金為材質，身上鑲嵌鑽石，配以齒輪造型為創作元素，特顯機械美，

而且戒指可360度旋轉動，有別於一般鑽石戒指的靜態風格，這設計結合了機械與珠寶的混合

創作，特顯戒指的獨特個性。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001584 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/21

[71] 申請人 Requerente : 大利來鐘錶珠寶金行有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門賈伯樂提督街2G富德花園地下F 

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

[72] 創作人 Criador : 佘興邦, 黃國龍 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 吊墜。

   Pendente.

[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品的形狀或構形是聲稱具有新穎性的外觀設計特色，使用本外觀設計產品用

於佩戴與裝飾，吊墜以18k金為材質，身上鑲嵌鑽石，寶石，以蜘蛛形態為創作主題，特顯野性

的味道，這設計結合了自然界蜘蛛與珠寶的混合，特顯佩戴者的獨特個性。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001593 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/06

[71] 申請人 Requerente : Hyper Blackjack Holding OÜ

 地址 Endereço  : Sepapaja tn 6 - Lasnamäe linnaosa, 15551 Tallinn- Harju maakond, Estonia

 國籍 Nacionalidade  : 愛沙尼亞 Estónia 

[72] 創作人 Criador : Thorsten Pietschmann

[51] 分類 Classificação  : 6 - 03

[54] 標題 Título  : 與“二十一點”有關遊戲的下注區。

   Área de aposta para um jogo relacionado com o «blackjack».

[57] 摘要 Resumo  : Desenho de uma área de aposta colectivamente utilizável para um jogo relacionado com o 

«blackjack», na qual as apostas podem ser colocadas no valor final da jogada do croupier.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001594 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/06

[71] 申請人 Requerente : Hyper Blackjack Holding OÜ

 地址 Endereço  : Sepapaja tn 6 - Lasnamäe linnaosa, 15551 Tallinn- Harju maakond, Estonia

 國籍 Nacionalidade  : 愛沙尼亞 Estónia 

[72] 創作人 Criador : Thorsten Pietschmann

[51] 分類 Classificação  : 6 - 03

[54] 標題 Título  : 與“二十一點”有關遊戲的下注區。

   Área de aposta para um jogo relacionado com o «blackjack».
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[57] 摘要 Resumo  : Desenho de uma área de aposta colectivamente utilizável para um jogo relacionado com o 

«blackjack», na qual as apostas podem ser colocadas no valor final da jogada do croupier.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001595 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/06

[71] 申請人 Requerente : Hyper Blackjack Holding OÜ

 地址 Endereço  : Sepapaja tn 6 - Lasnamäe linnaosa, 15551 Tallinn- Harju maakond, Estonia

 國籍 Nacionalidade  : 愛沙尼亞 Estónia 

[72] 創作人 Criador : Thorsten Pietschmann

[51] 分類 Classificação  : 6 - 03

[54] 標題 Título  : 與“二十一點””有關遊戲的下注區。

   Área de aposta para um jogo relacionado com o «blackjack».

[57] 摘要 Resumo  : Desenho de uma área de aposta colectivamente utilizável para um jogo relacionado com o 

«blackjack», na qual as apostas podem ser colocadas no valor final da jogada do croupier.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001596 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/06

[71] 申請人 Requerente : Hyper Blackjack Holding OÜ

 地址 Endereço  : Sepapaja tn 6 - Lasnamäe linnaosa, 15551 Tallinn- Harju maakond, Estonia

 國籍 Nacionalidade  : 愛沙尼亞 Estónia 

[72] 創作人 Criador : Thorsten Pietschmann

[51] 分類 Classificação  : 6 - 03

[54] 標題 Título  : 與“二十一點”有關遊戲的下注區。

   Área de aposta para um jogo relacionado com o «blackjack».

[57] 摘要 Resumo  : Desenho de uma área de aposta colectivamente utilizável para um jogo relacionado com o 

«blackjack», na qual as apostas podem ser colocadas no valor final da jogada do croupier.

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001597 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/06

[71] 申請人 Requerente : Hyper Blackjack Holding OÜ

 地址 Endereço  : Sepapaja tn 6 - Lasnamäe linnaosa, 15551 Tallinn- Harju maakond, Estonia

 國籍 Nacionalidade  : 愛沙尼亞 Estónia 

[72] 創作人 Criador : Thorsten Pietschmann

[51] 分類 Classificação  : 6 - 03

[54] 標題 Título  : 與“二十一點”有關遊戲的下注區。

   Área de aposta para um jogo relacionado com o «blackjack».

[57] 摘要 Resumo  : Desenho de uma área de aposta colectivamente utilizável para um jogo relacionado com o 

«blackjack», na qual as apostas podem ser colocadas no valor final da jogada do croupier.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001598 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/06

[71] 申請人 Requerente : Hyper Blackjack Holding OÜ

 地址 Endereço  : Sepapaja tn 6 - Lasnamäe linnaosa, 15551 Tallinn- Harju maakond, Estonia

 國籍 Nacionalidade  : 愛沙尼亞 Estónia 

[72] 創作人 Criador : Thorsten Pietschmann

[51] 分類 Classificação  : 6 - 03

[54] 標題 Título  : 與“二十一點”有關遊戲的下注區。

   Área de aposta para um jogo relacionado com o «blackjack».

[57] 摘要 Resumo  : Desenho de uma área de aposta colectivamente utilizável para um jogo relacionado com o 

«blackjack», na qual as apostas podem ser colocadas no valor final da jogada do croupier.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001599 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/06

[71] 申請人 Requerente : Hyper Blackjack Holding OÜ

 地址 Endereço  : Sepapaja tn 6 - Lasnamäe linnaosa, 15551 Tallinn- Harju maakond, Estonia

 國籍 Nacionalidade  : 愛沙尼亞 Estónia 

[72] 創作人 Criador : Thorsten Pietschmann

[51] 分類 Classificação  : 6 - 03

[54] 標題 Título  : 與“二十一點”有關遊戲的下注區。

   Área de aposta para um jogo relacionado com o «blackjack».

[57] 摘要 Resumo  : Desenho de uma área de aposta colectivamente utilizável para um jogo relacionado com o 

«blackjack», na qual as apostas podem ser colocadas no valor final da jogada do croupier.



7422 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2017 年 5 月 17 日

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001600 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/06

[71] 申請人 Requerente : Hyper Blackjack Holding OÜ

 地址 Endereço  : Sepapaja tn 6 - Lasnamäe linnaosa, 15551 Tallinn- Harju maakond, Estonia

 國籍 Nacionalidade  : 愛沙尼亞 Estónia 

[72] 創作人 Criador : Thorsten Pietschmann

[51] 分類 Classificação  : 6 - 03

[54] 標題 Título  : 與“二十一點”有關遊戲的下注區。

   Área de aposta para um jogo relacionado com o «blackjack» .

[57] 摘要 Resumo  : Desenho de uma área de aposta colectivamente utilizável para um jogo relacionado com o 

«blackjack», na qual as apostas podem ser colocadas no valor final da jogada do croupier.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001602 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/08

[71] 申請人 Requerente : 馮嘉榮

   FONG KA WENG

 地址 Endereço  : 澳門田畔街51號五福大廈三樓A座

   3-Andar-A ED Ng Fok No 51 Rua de Entre Campos, Macau

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 馮嘉榮 FONG KA WENG 

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 布藝公仔及公仔衫設計。

   Bonecos de pano e design de roupas dos bonecos.

[57] 摘要 Resumo  : 布藝公仔及公仔衫設計特點：可脫衣及穿熊衣的布偶設計，頭髮附有一個小三角的剪裁位，顏

色為橙黃色，公仔脫衣後身上有二個交叉符號。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001603 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/13

[71] 申請人 Requerente : 建豐胃仙-U有限公司

   KIN FUNG WEISEN-U CO LTD

 地址 Endereço  : 香港九龍油塘崇信街2號油塘工業大廈1座7樓A及B室 

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

[72] 創作人 Criador : 倫文鉅 LUN MAN KUI 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 03

[54] 標題 Título  : 包裝。

   Embalagem.

[57] 摘要 Resumo  : 設計圖示的版面時，考慮到胃仙-U屬藥物品種，因此，外觀方面需具美感之餘，亦需給予人穩

重及踏實的感覺，為此，設計安排上除了彰顯所擬採用的商標「胃仙-U」及「Weisen-U」外，在

適當位置亦詳細列明了藥品成份及用者需注意的事項。無論如何，有關版面的佈局最終旨在與

其他同類藥物產品可予識別。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001608 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/13

[71] 申請人 Requerente : 寶寳嬰兒用品有限公司

   Parentstar Corporation Limited

 地址 Endereço  : Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

[72] 創作人 Criador : 楊熾權 Yeung Chi Kuen 

[51] 分類 Classificação  : 31 - 00

[54] 標題 Título  : 蒸煮攪拌機。

   Máquinas misturadoras que pode cozer a vapor e cozer alimentos.

[57] 摘要 Resumo  : 1. 蒸煮攪拌機的功能是加熱蒸煮食物及攪拌食物

   2. 產品的形狀為兩部份：（i）一部份是一個可携式有蓋碗，及（ii）另一部份為開關和底座（主體）

   3. 按制在蒸煮攪拌機的正面

   4. 蒸煮攪拌機底部裝有膠製的吸盤

   5. 鍋蓋是在產品的頂端

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001609 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 
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 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列裝置（5S）（頸座底板（深））。

   Assento para exibição de jóias (5S) (base em forma de um pescoço, profundo).

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座底板，包括木板和一塊綢緞，具有實用性；其所使用的物料和顏色均

較為高雅尊貴，與其他飾物陳列座一併使用。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001610 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列裝置（5S）（兩格台）。

   Assento para exibição de jóias (5S) (com duas separações).

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座底座，有兩個大小一致的格仔，適度的突起高度可以防止放置的其他

物品滑落，構型具有實用性；其所使用的物料和顏色均較為莊重尊貴，突現其主要作為陳列珠

寶首飾等飾物陳列座的底座用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001611 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列裝置（5S）（六合一底板）。

   Assento para exibição de jóias (5S) (uma base formada com seis separações).

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座底板，有6個突起格子，可固定不同大小的六個飾物陳列座，樣式設計

具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為高雅尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾

等飾物陳列座的底板用途。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001612 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列座（5S）（吊墜座（白））。

   Assento para exibição de jóias (5S) (assentos para pendentes, branco).

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，包括一個底座和一個面板，面板上有1處可用於固定物品的開口，面

板以45度角嵌於底座的正上方，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為

高雅尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001613 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列座（5S）（手鍊底台）。

   Assento para exibição de jóias (5S) (base para pulseiras).

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座底座，有1個長方形的格仔，適度的突起高度可以防止放置的其他物

品滑落，構型具有實用性；其所使用的物料和顏色均較為高雅尊貴，突現其主要作為陳列珠寶

首飾等飾物陳列座的底座用途。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001614 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列座（5S）（翡翠手鐲座）。

   Assento para exibição de jóias (5S) (assentos para braceletes de jade).

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，包括一個面板和兩個可用於固定物品的環形扣，適合手鐲及手鏈陳

列擺設，並與面板完美嵌合，構型具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為莊重尊

貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾的用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001615 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列座（5S）（手鐲三架台）。

   Assento para exibição de jóias (5S) (base para braceletes com três separações).

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，包括三個大小一致格子的面板，每個面板上有一個可用於固定物品

的開口扣，適合手鐲及手鏈陳列擺設，樣式設計具有新穎性及實用性；其所使用的物料和顏色

均較為高雅尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等貨品的用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001616 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02
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[54] 標題 Título  : 飾物陳列座（5S）（水滴兔形耳環座）。

   Assento para exibição de jóias (5S) (assento para pendentes em forma de gota de água e co-

elho).

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，有兩個可用於固定物品的環形小扣，呈兔子耳朵樣式，構型具有新

穎性及實用性；其所使用的物料和顏色均較為莊重尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等飾物

陳列座的底座用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001617 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列座（5S）（水滴形吊墜座）。

   Assento para exibição de jóias (5S) (assento para pendentes em forma de gota de água).

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座，有兩個凹陷口用於固定物品，構型具有實用性；其所使用的物料和

顏色均較為莊重尊貴，突現其主要作為陳列珠寶首飾等飾物陳列座的底座用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001618 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : 六福珠寶金行（澳門）有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）325號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 黃浩龍 

[51] 分類 Classificação  : 20 - 02

[54] 標題 Título  : 飾物陳列裝置（5S）（三格台）。

   Assento para exibição de jóias (5S) (com três separações).

[57] 摘要 Resumo  : 本物品為一種飾物陳列座底座，有三個大小一致的格仔，適度的突起高度可以防止放置的其他

物品滑落，構型具有實用性；其所使用的物料和顏色均較為莊重尊貴，突現其主要作為陳列珠

寶首飾等飾物陳列座的底座用途。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001619 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : De Beers UK Limited

 地址 Endereço  : 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 創作人 Criador : Costantino Papadimitriou

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 吊墜。

   Pendente.

[57] 摘要 Resumo  : Um modelo de pendente excepcional em que o Motivo Endlea (infinidade) é habilmente 

trabalhado em ouro simples. O motivo Endlea é colocado verticalmente, na parte superior 

está ligada à argola da corrente. O diamante central Forevermark está ligado com uma 

argola unida ao motivo Endlea a fim de permitir o seu movimento pendente. O modelo do 

engaste também foi cuidadosamente estudado para encapsular o motivo central do modelo 

(uma sequência de motivos Endlea orna todo o contorno do engaste).

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001620 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : De Beers UK Limited

 地址 Endereço  : 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 創作人 Criador : Costantino Papadimitriou

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳環。

   Brincos.

[57] 摘要 Resumo  : Um modelo de brincos excepcional em que o Motivo Endlea (infinidade) é habilmente tra-

balhado em ouro com pavé montado num engaste de ranhura. O motivo Endlea é colocado 

horizontalmente. O diamante central Forevermark está ligado com uma argola ao motivo 

Endlea a fim de permitir o seu movimento pendente. O engaste do modelo também foi 

cuidadosamente estudado para encapsular o motivo central do modelo (uma sequência de 

motivos Endlea orna todo o contorno do engaste). O pino é uma parte semi-fabricada a ser 

obtida directamente pelos fabricantes.
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001621 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : De Beers UK Limited

 地址 Endereço  : 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 創作人 Criador : Costantino Papadimitriou

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 鑲嵌座。

   Engaste.

[57] 摘要 Resumo  : Um modelo de engaste incorporando um diamante no centro do engaste. O engaste do 

modelo foi cuidadosamente configurado para encapsular o motivo central do modelo (uma 

sequência de motivos Endlea orna todo o contorno do engaste).

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001622 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/15

[71] 申請人 Requerente : De Beers UK Limited

 地址 Endereço  : 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 創作人 Criador : Costantino Papadimitriou

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 鑲嵌座。

   Engaste.

[57] 摘要 Resumo  : Um modelo de engaste em que o elemento central é criado com uma sequência circular de 

motivos Endlea que envolve um diamante no centro. O modelo do engaste foi cuidadosa-

mente configurado para encapsular o motivo central do modelo (uma sequência de motivos 

Endlea orna todo o contorno do engaste).

 附圖 Figura : 
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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

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e 

de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

D/000909 2017/04/21 更改地址

Modificação de 

sede

美心食品有限公司

Maxim’s Caterers Limited

18/F, Maxim’s Centre, No. 17 Cheung 

Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 

Hong Kong

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º  : J/002489 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 能源客車有限公司

   ENERGYBUS E.V.

 地址 Endereço  : Koskauer Str. 100, 07922 Tanna, Alemanha

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 發明人 Inventor : 漢內斯．紐珀特 NEUPERT, Hannes 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280008035.9 2012/02/07 CN 103384626B 2016/10/26

[51] 分類 Classificação  : B62H3/02, B62M6/45



N.º 20 — 17-5-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7431

[54] 標題 Título  : 模塊化車輛系統、電動車輛和用於與電動車輛連接的模塊。

   Sistema para veículo modular, veículo eléctrico e módulo para ligação de veículo eléctrico.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種模塊化車輛系統，所述模塊化車輛系統具有電動車輛（2,2’）、尤其是輕型電動車

輛和能夠與電動車輛（2,2’）連接的至少一個模塊（3,120）。電動車輛（2,2’）至少具有：車載功

率網絡（13,101），其用於電驅動單元（104）的能量供給；一個或多個與車載功率網絡（13,101）

連接的接口（4,114），其用於連接至少一個模塊（3,120）；設置在接口（4,4’,114）上的第一鎖緊機

構（9）。至少一個模塊（3,120）至少具有：電裝置；能夠與接口（4,4’,114）以能夠分開的方式連

接的接頭元件（6,6’,121），以用於將電裝置與車載功率網絡（13,101）連接；和設置在接頭元件

（6,6’,121）上的第二鎖緊機構（11），所述第二鎖緊機構構成為用於與第一鎖緊機構（9）接合。

為了實現具有提高的工作可靠性的模塊化車輛系統（1），其中與模塊（3,120）的連接能夠以尤

其簡單、可靠並且免被無授權人員侵入的方式進行，鎖緊機構（9,11）中的至少一個能夠在自由

位置和鎖緊位置之間移動，其中在自由位置中，接頭元件（6,6’,121）能夠與接口（4,4’,114）分開，

並且在鎖緊位置中，接頭元件（6,6’,121）與接口（4,4’,114）以機械的方式鎖緊。 

 附圖 Figura : 

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

2011/02/07 102011003724.1 德國 Alemanha

[21] 編號 N.º  : J/002490 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 阿波尼亞實業有限公司

   APONIA LABORATORIES, INC.

 地址 Endereço  : 67 Orchard Place, Greenwich, CT 06830 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 陳海剛 CHEN, Haigang, 格麗斯．溫克萊 WINCKLE, Gareth, 克里斯托弗．賴利 RILEY, 

Christopher 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280027488.6 2012/05/03 CN 103717213B 2016/11/09

[51] 分類 Classificação  : A61K31/192, A61K9/127

[54] 標題 Título  : 布洛芬的透皮組合物及其使用方法。

   Composições transdermais de ibuprofeno e o seu método de utilização.

[57] 摘要 Resumo  : 本申請公開了包含布洛芬或其鹽和膠凝劑的透皮組合物，其可用於治療人和動物的疾病，所述

疾病例如疼痛、炎症、關節炎、肌肉痙攣及相關症狀。 

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

2011/05/03 61/482,058 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002491 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 柯爾馬克有限責任公司

   Curemark, LLC

 地址 Endereço  : 411 Theodore Fremd Avenue, Suite 206 South, Rye, New York 10580, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．M．法倫, M．黑爾, J．F．西格斯, J．J．法倫

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280029946.X 2012/04/20 CN 103619348B 2016/10/26

[51] 分類 Classificação  : A61K38/46, A61K38/43, A61P25/00

[54] 標題 Título  : 用於治療神經精神障礙的化合物。

   Compostos para tratamento de distúrbios neuropsiquiátricos.

[57] 摘要 Resumo  : 本文描述了組合物，其包括消化酶並且配製以減少神經精神障礙的一種或多種症狀。本文還描

述了用於使用消化酶和它們的衍生物治療患有神經精神障礙的個體以緩解神經精神障礙的症

狀的方法。該方法包括以有效減少神經障礙的一種或多種症狀的量向個體施用有效量的天然

或重組來源的消化酶或它們的衍生物。 

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

2011/04/21 61/477,988 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002492 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 雷特羅芬公司

   RETROPHIN, INC.

 地址 Endereço  : 3721 Valley Center Drive, Suite 200, San Diego, CA 92130, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 安德魯．瓦伊諾, 馬雷克．比斯特克, 馬丁．什克列里 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380033271.0 2013/04/26 CN 104520307B 2016/12/21

[51] 分類 Classificação  : C07F9/24, A61P25/28, A61K31/661

[54] 標題 Título  : 用於治療神經疾病的泛酸酯衍生物。

   Derivados de pantotenato para tratamento de doenças neurológicas.

[57] 摘要 Resumo  : 本公開內容涉及用於治療神經疾病（如泛酸激酶相關的神經變性）的泛酸酯衍生物、包含這樣

的化合物的藥物組合物，以及它們在治療神經疾病中的用途。 
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 附圖 Figura : 

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

2012/04/27 61/639,602 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002493 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi, 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : S．希馳庫克, H．蒙恩斯城, H．雷查德, 孫會凱, 菊地正太, T．麥克林, M．霍普金斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380045326.X 2013/07/16 CN 104768943B 2016/11/16

[51] 分類 Classificação  : C07D401/04, C07D401/12, C07D401/14, C07D403/04, C07D451/12, C07D471/02, 

C07D487/14, C07D498/08

[54] 標題 Título  : 5-HT3受體拮抗劑。

   Antagonistas de receptores 5-HT3.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供式（I）的5-H T3受體拮抗劑：所述受體拮抗劑適用於治療可通過抑制5-H T3受體

治療的疾病，如嘔吐、疼痛、藥物成癮、神經變性病症和精神病症以及GI病症。也提供含有所

述化合物的藥物組合物和用於製備所述化合物的方法。 

 附圖 Figura : 

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

2012/07/17 61/672,709 美國 Estados Unidos da América

2012/10/01 61/708,521 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002494 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.
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 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogoyo-ku, Kyoto, 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田泰 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310213631.7 2013/05/30 CN 103768786B 2016/12/28

[51] 分類 Classificação  : A63F1/00, A63F1/12, A63F1/06

[54] 標題 Título  : 桌遊系統。

   Sistema para jogos de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種能夠識別紙牌盒裝置出現問題時使用的混洗遊戲紙牌的桌遊系統，由此能夠調查原

因或採取對策。本發明的桌遊系統的紙牌盒裝置（2）包括條形碼讀取器（100），條形碼讀取

器讀取設置在混洗遊戲紙牌套裝（1s）上的條形碼（3），由此讀取唯一識別混洗遊戲紙牌套裝

（1s）的混洗紙牌I D。而且，紙牌盒裝置（2）的上部設置用於實現混洗遊戲紙牌套裝（1s）進

入／離開的蓋（2f）。用於檢測蓋（2f）的打開/閉合的傳感器（S）設置在蓋（2f）之下，以檢測蓋

（2f）的打開/閉合，由此檢測混洗遊戲紙牌套裝（1s）的更換。控制單元（12）還包括存儲與混

洗紙牌I D相關的以下安全項的功能：（1）紙牌讀取單元（8）讀取紙牌（1）的代碼（C）的讀取

失誤（錯牌的情況，紙牌（1）中不存在代碼（C）或者假代碼（C）印刷在紙牌（1）上，這些將被

紙牌讀取單元（8）確定為不規則），以及（2）混洗遊戲紙牌套裝（1s）的更換（這種更換通過檢

測蓋2f的打開／閉合來確定）。 

 附圖 Figura : 

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

2012/10/23 2012-246729 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002495 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogoyo-ku, Kyoto, 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田泰 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201210583472.5 2012/12/21 CN 103768787B 2016/12/28

[51] 分類 Classificação  : A63F1/14, A63F1/06

[54] 標題 Título  : 用於射牌器的保護器和桌面遊戲系統。

   Protector para atirador de cartas e sistema para jogos de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及用於射牌器的保護器以及桌面遊戲系統。在不使用射牌器時，可以打開其罩並取出

紙牌或插入作弊牌以作出欺騙行為。本發明旨在提供一種用於射牌器的保護器，其能夠防止出
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於欺騙目的而打開罩以取出紙牌或插入作弊牌，以及從設置在射牌器的前部內的顛倒U形開口

欺騙地取出紙牌。一種桌面遊戲系統由射牌器和防止相對於射牌器作出任何欺騙行為的保護

器構成。射牌器包括具有用於容納紙牌的牌容納單元的主體和覆蓋牌容納單元的罩。用於從牌

容納單元逐一地取出紙牌的顛倒的U形開口設置在主體的前部內。保護器附接到射牌器，以覆

蓋其前部，并被構造成能夠相對於射牌器附接／拆卸。 

 附圖 Figura : 

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

2012/10/18 PCT/JP2012/006691 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002496 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogoyo-ku, Kyoto, 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田泰 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310220992.4 2013/06/03 CN 103706112B 2016/12/28

[51] 分類 Classificação  : A63F1/14, A63F1/00

[54] 標題 Título  : 發牌器裝置和遊戲系統。

   Dispositivos para aparelhos de distribuição de cartas e sistema para jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種能夠防止作弊行為的桌面遊戲系統。發牌器裝置（4）包括將從紙牌容納單元（5）逐

一手動取出的紙牌（1）引導到遊戲桌面（6）的紙牌引導部分（7）、在紙牌（1）從紙牌容納單

元（5）取出時從紙牌（1）讀取指示紙牌（1）的號碼（數字、點數）的編碼（2）的編碼讀取單元

（8）、根據編碼讀取單元（8）順序讀取的紙牌（1）的數字來確定紙牌遊戲的贏家/輸家的贏家

/輸家確定單元（10）以及輸出由贏家/輸家確定單元（10）作出的確定結果的輸出裝置（11）。

紙牌引導單元（7）包括限制紙牌（1）進入／離開紙牌容納單元（5）的紙牌進入/離開限制裝置

（30）或（40）。 

 附圖 Figura : 

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

2012/09/28 PCT/JP2012/006230 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : J/002497 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogoyo-ku, Kyoto, 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田泰 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310191445.8 2013/05/17 CN 103418128B 2016/12/28

[51] 分類 Classificação  : A63F1/00, A63F1/06

[54] 標題 Título  : 用於桌面遊戲的卡片處理系統。

   Sistema de tratamento dos cartões de jogos de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種用於桌面遊戲的卡片處理系統，包括:在遊戲後處理卡片的排出口；接收來

自排出口的卡片的處理後卡片接收板；處理後卡片資訊獲取工具，其獲取位元於排出口中的卡

片的數字（排序）信息；群組信息獲取工具，其獲取將要進行處理的卡片的群組信息；卡片計數

器，用作對置於排出口中用於處理的卡片的數量進行計數的數量計數工具；牌量檢測工具，其

確定將要進行處理的卡片是否包括預定副牌數內的全部卡片，例如，8副牌時有416張卡片（52

張卡片×8副）；以及輸出工具，其將測定結果輸出。利用該卡片處理系統，在將要進行處理的卡

片上製作孔洞，並確保所處理的全部卡片不存在任何短缺，也不存在任何在這些卡片上所作的

欺騙性轉移。 

 附圖 Figura : 

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

2012/05/17 2012-127495 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002498 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/25

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, In 46285, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : L．R．克恩

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280059917.8 2012/11/29 CN 103987387B 2016/12/28

[51] 分類 Classificação  : A61K31/435, A61P25/32
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[54] 標題 Título  : 作為用於治療酒精依賴和濫用的ORL-1受體拮抗劑的螺噻吩并吡喃-哌啶衍生物。

   Derivados de Spirothienopyran-piperidine que serve para antagonistas dos receptores de 

ORL-1 para tratamento da dependência e abuso do álcool.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明描述了式（I）的ORL-1受體拮抗劑用於治療酒精使用障礙的用途。 

 附圖 Figura : 

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

2011/12/06 61/567242 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002499 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/25

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : T-M.付, D.王, M.B.梅迪

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280053360.7 2012/09/04 CN 103889462B 2016/12/28

[51] 分類 Classificação  : A61K48/00, C07H21/04

[54] 標題 Título  : 作為CMV疫苗的條件性複製型巨細胞病毒。

   Citomegalovírus de reprodução condicional para vacina de CMV.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及使用遺傳修飾的條件性複製缺陷型C M V誘導針對巨細胞病毒（C M V）的免疫應

答的方法。本發明的方法可以用於治療和/或預防原發性CM V感染、由潛伏CM V的再活化引

起的感染、和以前已經遇到的C M V的不同毒株的重疊感染。本發明也涉及一種複製缺陷型

C M V，其已經被重組改變以允許病毒複製的外部控制。本發明也包括包含所述複製缺陷型

CMV的組合物。 

 附圖 Figura : 

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

2011/09/09 61/532667 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/002500 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/04/26

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : S．蘭尼

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280017346.1 2012/03/30 CN 103476400B 2016/11/09

[51] 分類 Classificação  : A61K9/16, A61K31/137, A61P37/06

[54] 標題 Título  : 包含2-氨基-2-[2-（4-辛基苯基）乙基]丙-1,3-二醇的製劑。

   Preparações que contém 2-amino-2- [2- (4 - octilfenil) etil] propano-1, 3-diol.

[57] 摘要 Resumo  : 一種適於口服的固體藥物組合物，其包含：（a）S1P受體調節劑；（b）填充劑；及（c）環糊精。 

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

2011/04/01 61/470,747 美國 Estados Unidos da América

2011/10/11 61/545,835 美國 Estados Unidos da América

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/000931 2017/04/21 轉讓

Transmissão

禮納特神經系統科學公司

Rinat Neuroscience Corp.

Labrys Biologics, Inc., com sede em 

735 Galveston Drive, Redwood City, 

CA 94063, USA

J/000931 2017/04/21 轉讓

Transmissão

Labrys Biologics, Inc. Teva Pharmaceuticals International 

GmbH, com sede em Rapperswil-

Jona, Schlüsselstrasse 12, 8645 Jona, 

Switzerland

J/001157

J/001503

2017/04/21 轉讓

Transmissão

沃德天然水股份有限公司

WATER DIRECT CORPORATION

W A T E R  D I R E C T  S P L I T 

PREPARATORY CORPORATION, 

com sede em 1-2, Ohsaki 4-chome, 

Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

J/001157

J/001503

2017/04/21 更改認別資料

Modificação de 

identidade

WATER DIRECT SPLIT 

PREPARATORY CORPORATION

沃德天然水股份有限公司

WATER DIRECT CORPORATION

J/001157

J/001503

2017/04/21 更改地址

Modificação de 

sede

沃德天然水股份有限公司

WATER DIRECT CORPORATION

4597-1, Kamiyoshida, Fujiyoshida-shi, 

Yamanashi 403-0005, Japan
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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/001466 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/10/25

[71] 申請人 Requerente : Fresh Idea Global Limited

 地址 Endereço  : Unit C, 19/F., Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

[71] 申請人 Requerente : Binh T. Nguyen

 地址 Endereço  : 10471 Double R Boulevard, Suite A, Reno, NV 89521, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Jay Chun

[51] 分類 Classificação  : A63F13/32

[54] 標題 Título  : 適用於重疊遊戲的電子遊戲系統。

   Sistema de jogos electrónicos adaptáveis aos jogos sobrepostos.

[57] 摘要 Resumo  : 遊戲桌系統可包括多個電子遊戲桌、多個遊戲終端和一台遊戲伺服器。每個遊戲終端可有一個

終端控制器，其適用於促成多賭注桌面遊戲的單個玩家在多個電子遊戲桌參與重疊或同步遊

戲。與遊戲桌通信的一台伺服器可向遊戲桌發送信號表明允許每個遊戲開始，以此來控制賭

注桌面遊戲的開始時間。信號可根據觸發事件發送，和／或可導致不同遊戲的開始時間錯開，

以便更快的玩家參與更多的遊戲。伺服器也可控制哪個遊戲桌開始下一個遊戲，分配遊戲桌使

用率，以及確認賭注在合適時間範圍內投入各自的遊戲中。一台合規伺服器可驗證遠端遊戲終

端是否有資格參與系統中的賭注遊戲。 

 附圖 Figura : 

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

2015/10/30 14/929,240 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001469 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/09

[71] 申請人 Requerente : Three Logic Concepts Sdn. Bhd.
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 地址 Endereço  : E-3-06 Capital 5, Oasis Square, No.2 Jalan PJU 1A/7A, Ara Damansara, 47301 Petaling 

Jaya, Selangor, Malásia

 國籍 Nacionalidade  : 馬來西亞 Malaia 

[72] 發明人 Inventor : Jonathan SIAH Poi Chong

[51] 分類 Classificação  : H04W4/00

[54] 標題 Título  : 一種無線地會員註冊和移動電話號碼驗證的系統和方法。

   Um tipo de sistema e método para o registo dos membros de rádio e verificação do número 

do telefone celular.

[57] 摘要 Resumo  : 一種無線地會員註冊和移動電話號碼驗證的系統和方法；I D可被要求用於註冊過程且包括這

些步驟：在移動設備上啟動軟件；用戶登錄或如果已經登錄則選擇玩家；登記然後如果ID支持

則掃描，驗證詳細資料和從成員的國民身份證、駕駛執照、護照、會員卡捕獲的圖像，輸入移動

電話號碼和可選的詳細資料；通過電子簽名接受條款和條件；向系統服務器無線提交上述請

求。如果成功，則系統服務器用分配的會員號碼響應；通過請求系統服務器將隨機生成的數字

代碼發送給註冊的移動電話號碼，可選擇地驗證移動電話號碼，該隨機生成的數字代碼由軟件

請求以完成驗證。 

 附圖 Figura : 

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

2015/11/09 PI 2015002722 馬來西亞 Malásia

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/000903 2017/04/25 Patent Investment & 

Licensing Company

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
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001327 2017/04/25 續天曙 第98條連同第9條第1款a）項、第89條第2款及第61條。

Art.º 98.º conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, o n.º 2 do 

art.º 89.º e o art.º 61.º

I/001354 2017/04/25 遠見網絡有限公司 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/001412 2017/04/25 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment 

Corporation

阿魯策遊戲美國有限公司

Aruze Gaming America, Inc.

第98條連同第9條第1款a）項、第89條第2款及第61條。

Art.º 98.º conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, o n.º 2 do 

art.º 89.º e o art.º 61.º

I/001435 2017/04/25 IGT 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。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-se 

a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste aviso 

até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : U/000187 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/11/30

[71] 申請人 Requerente : 倪國生 

 地址 Endereço  : 中國廣東省珠海市金灣區三灶鎮恆輝路16號珠海市云筒環保科技有限公司 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 丁武, 倪國生, 劉振勇 

[51] 分類 Classificação  : B65F1/14

[54] 標題 Título  : 一種帶廣告屏的垃圾箱。

   Um tipo de caixotes de lixo com ecrã para publicidade.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型提供了一種帶廣告屏的垃圾箱，其左側面和／或右側面和／或正面和／或後面設有

廣告屏組件，該廣告屏組件包括顯示屏模組和保護罩；所述顯示屏模組是一獨立整體，其上設

有卡釘，所述垃圾箱設有卡釘孔，該顯示屏模組通過卡釘插入卡釘孔內實現便於拆卸地安裝在

垃圾箱上；所述保護罩罩住顯示屏模組，並與垃圾箱連接固定，且相應位置設有可視部分。這樣
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本垃圾箱即其有廣告播放功能，並可隨時變換廣告內容，輕鬆、方便、快捷、環保；而且廣告屏

組件為獨立可拆卸部件，並以卡接方式安裝在垃圾箱上，結構簡單，生產維修容易，安裝拆卸

方便、效率高，無需借助任何工具，對現有傳統垃圾箱升級改造容易，成本低，不會造成資源浪

費，有利於推廣應用。 

 附圖 Figura : 

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

2015/11/13 201520908239.9 中國 China

[21] 編號 N.º  : U/000199 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/10/27

[71] 申請人 Requerente : 廣州藍月亮實業有限公司

   GUANGZHOU BLUE MOON INDUSTRIAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國510760廣東省廣州市黃埔區雲埔工業區埔南路36號

   No. 36, Punnan Rd., Yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, 

510760, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 賴展球 LAI, Zhanqiu, 白利鵬 BAI, Lipeng 

[51] 分類 Classificação  : B67D1/10

[54] 標題 Título  : 一種分配器。

   Um tipo de distribuidor.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型公開一種分配器，包括瓶體、泵芯和壓頭，所述壓頭與泵芯連接，通過對壓頭施加

壓力，將瓶體內的液體經泵芯泵出，還包括設有一容納部的外殼和防開啟部件，所述壓頭置於

所述容納部內，所述防開啟部件插入外殼或壓頭中，與壓頭外壁相抵，以使得所述壓頭與外殼

相固定。通過本實用新型解決了大規格包裝的單手握持取液的問題，同時還解決了壓頭外圍有

外殼的分配器的限位固定問題。 

 附圖 Figura : 

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

2015/10/28 201520842580.9 中國 China

2015/10/28 201520842581.3 中國 China

2015/10/28 201520842582.8 中國 China

2015/10/28 201520844075.8 中國 China
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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

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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

U/000150 2017/04/25 中國銀聯股份有限公司 第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º e o art.º 61.º

U/000181 2017/04/25 沈杰斌 第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º e o art.º 61.º

U/000182 2017/04/25 沈杰斌 第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º e o art.º 61.º

二零一七年四月二十六日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 26 de Abril de 2017. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $747,930.00）
(Custo desta publicação $ 747 930,00)
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