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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/115563 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computadores; hardware de computador utilizável; computa-

dores portáteis; computadores de tablete; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; 

telefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos de comunicação sem fios para 

transmissão de voz, dados, imagens, áudio e conteúdo multimédia; aparelhos de comunica-

ção para redes; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso 

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

electrónico e outros dados digitais; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes 

de proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, 

correio electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreadores utilizáveis 

para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de medição); leitores de livros electróni-

cos; software de computador; software informático para instalação, configuração, operação 

ou controle de dispositivos móveis, telefones móveis, dispositivos portáteis, computadores, 

periféricos para computador, codificadores/descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvolvimento de programas informáticos; 

software de jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia pré-gravado descar-
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regável; dispositivos periféricos de computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores/descodificadores 

(set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computador utilizá-

veis; periféricos de computador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis; dispo-

sitivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificado-

res/descodificadores (set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e video; acelerómetros; 

altímetros; aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

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

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

telefones inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e  codificadores/descodificadores (set-

-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; óculos 3D; óculos; 

óculos de sol; lentes para óculos; vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; ecrãs para computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inte-

ligentes, óculos inteligentes, e leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, almo-

fadas para rato, impressoras, unidades de disco, e discos rígidos; aparelhos para gravar e 

reproduzir sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; altifalantes; amplificadores 

e receptores de áudio; aparelhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos de grava-

ção de voz e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; 

televisores e ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); rádios; 

transmissores e receptores de rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); 

instrumentos de navegação; aparelhos de controlo remoto para controlar computadores, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalan-

tes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones móveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores 

e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos para armazenamento de dados; chips 

de computador; baterias; carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, cabos, car-

regadores, acopladores, estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; interfaces para computadores, periféricos 

para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores/descodifica-

dores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados 

a monitores de computador; capas, sacos, estojos, capas protectoras, correias e cordões 

para computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos elec-

trónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, 

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

varas para selfies (monopods manuais); carregadores de bateria para cigarros electrónicos; 

colares electrónicos para treinar animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar a 

selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos para aparelhos operados com moedas; 

máquinas para ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas de votar; etiquetas 

electrónicas para bens; máquinas de escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos 

e instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos electrónicos; aparelhos de me-

dir; pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circuitos integrados; amplificadores; 

ecrãs fluorescentes; controlo remote; fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; 

instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electro-
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lisadores; extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e 

equipamentos salva-vidas; avisadores de apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores 

[aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar os cães; ímanes decorativos; veda-

ções electrificadas; retardadores de carro com controlo remoto portáteis; peúgas aquecidas 

electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, rosa, vermelho, verde, amarelo e azul.

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

2016/06/03 70370 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/115564 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de recepção personalizada prestados a terceiros envolvendo pedidos de arranjo 

de reservas e solicitações pessoais e provisão de informações específicas para clientes para 

atender às necessidades individuais, prestados online; serviços de redes sociais on-line; 

provisão de um sítio para redes sociais para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, rosa, vermelho, verde, amarelo e azul.

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

2016/06/07 70400 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/116161 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Costco Wholesale Corporation

 地址 Endereço : 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, 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 : Preparações de branqueamento e outras substâncias para uso em lavandaria; detergen-

tes para roupa; amaciadores de tecidos para o uso doméstico; preparações multiuso para 

limpar, polir, decapar e raspar; detergentes líquidos, em pó e em gel para lavar a louça; 

sabonete líquido para o uso doméstico; sabonetes líquidos antibacterianos; toalhetes des-
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cartáveis impregnados com químicos, propriedades antissépticas ou outros compostos para 

o uso doméstico; sabonetes líquidos e em barro para as mãos, rosto e corpo; gel de banho; 

gel de duche; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; escovas para uso cosmético; produ-

tos de cuidado para o cabelo; champô para o cabelo; amaciadores para o cabelo; laca para o 

cabelo; preparações e produtos de limpeza para o cuidado da pele sem ser para uso médico; 

vernizes para as unhas; dentífricos; pastas dentífricas; gel dental; preparações para boche-

char e lavagem da boca sem ser para uso médico; desodorizantes para uso pessoal; prepa-

rações antitranspirantes; soluções de limpeza para cuidados ópticos; loções, unguentos e 

cremes para as mãos, rosto e corpo; toalhetes humedecidos descartáveis para bebés para o 

uso pessoal; toalhinhas ou toalhetes para limpeza facial, nomeadamente, toalhinhas ou to-

alhetes humedecidos para uso cosmético; toalhetes solúveis impregnados com químicos ou 

compostos de limpeza para a higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116162 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Costco Wholesale Corporation

 地址 Endereço : 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas; analgésicos; anti-histamínicos; xaropes contra a tosse; prepa-

rações para o tratamento de constipações; descongestionantes; medicamentos para alergias 

nasais; medicamentos para dormir; adjuvantes para a manutenção de um estado desperto 

(compridos de cafeína); preparações para o amolecimento de fezes; preparações para o tra-

tamento de hemorroidas; laxativos; supositórios; medicamentos para o tratamento da diar-

reia; inibidores de apetite; antiácidos; preparações para o tratamento da azia; suplementos 

para a digestão da enzima lactase (preparações para a intolerância à lactose); preparações 

para o cuidado da pele de uso medicinal, nomeadamente loções e unguentos para a pele, 

rosto e corpo; bálsamo labial de uso medicinal; preparações para lavagem da boca com 

propriedades antissépticas; unguentos antibacterianos; estimulantes do crescimento capi-

tal (de aplicação tópica dermatológica para o tratamento da alopecia); preparações para o 

diagnóstico da gravidez; produtos dietéticos adaptados para fins medicinais; ervas medici-

nais; tisanas; suplementos vitamínicos e minerais; suplementos vitamínicos e nutricionais; 

suplementos à base de plantas; suplementos alimentares; substitutos de refeição em forma 

de bebidas e em pó; batidos nutricionais; óleo de peixe; cartilagem de peixe; glucosamina 

condroitina; pólen de abelhas; preparações higiénicas; toalhetes higiénicos humedecidos; 

champôs medicinais; soluções ou preparações para limpeza pessoal de uso medicinal; to-

alhetes humedecidos descartáveis tipo pano para bebés para o uso pessoal; matérias para 

pensos; ligaduras; kits de primeiros socorros (cheios); alimentos para bebés (fórmula para 

lactentes); produtos para a incontinência; produtos para a higiene feminina [pensos e tam-

pões higiénicos]; solução para lentes de contacto; desinfectantes multiusos; fungicidas; 

herbicidas; preparações contra as ervas daninhas; preparações para a higiene das mãos; 

pastilhas e rebuçados de nicotina para uso como auxiliares de cessação do tabagismo; me-

dicamentos para cães e gatos contra as pulgas e carrapatos; toalhetes para a desinfecção de 

superfícies de uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 
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 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 «fraldas descartáveis para bebés; toalhetes descartáveis para bebés; luvas médi-

cas descartáveis;», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/116163 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Costco Wholesale Corporation

 地址 Endereço : 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; papel higiénico; len-

ços para o rosto; guardanapos de papel; toalhetes de papel; toalhas de rosto em papel; fral-

das descartáveis para bebés; fraldas-calça descartáveis para bebés; toalhetes descartáveis 

para bebés; toalhetes de limpeza descartáveis com propriedades desinfectantes; toalhetes 

de limpeza não-humedecidos descartáveis para o uso doméstico; papel para embrulho de 

presentes (incluindo folha metálica e papel metálico); lenços em papel; etiquetas para pre-

sentes; calendários; papel para cópia; papel para impressoras; papel fotográfico para uso 

na impressão de fotografias digitais; artigos de papelaria; cartões de felicitações; cartões 

de boas-festas; cartões-presente; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para 

artistas; máquinas de escrever e artigos para escritório (com excepção de móveis); maté-

rias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); sacos de plástico para o lixo; 

sacos de plástico para o quintal; sacos de plástico para compactadores de lixo; matérias 

plásticas para embalagem de alimentos; quadros; papel-pergaminho; fraldas absorventes 

(fraldas descartáveis para adestrar animais de estimação).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116164 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Costco Wholesale Corporation

 地址 Endereço : 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para adultos e crianças; calçado; chapelaria; meias de malha; roupa interior; lin-

gerie; roupa para dormir; roupões de banho; vestuário exterior incluindo casacos e parkas; 

gravatas (vestuário); cintos (vestuário); luvas (vestuário); vestuário para yoga; vestuário 

para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116165 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Costco Wholesale Corporation

 地址 Endereço : 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; peixe; peixe e mariscos; marisco; carne de aves; carnes de caça; hambúrgueres 

de vegetais; almôndegas; bacon e carnes em conserva; carne seca; carne enlatada; peixe 

enlatado; carne de aves enlatada; peixe e mariscos enlatados; salmão fresco, congelado e 

fumado; frutos e legumes em conserva, secos ou cozinhados; legumes congelados; legumes 

processados; algas; pickles; frutos congelados; frutos processados; molho de maçã; húmus; 

azeitonas processadas; tomates processados; snacks à base de fruta; snacks à base de soja; 

batatas fritas; legumes cortados ou fatiados; saladas pré-confeccionadas; geleias; doces [ge-

leias]; compotas; molhos de fruta e cremes de fruta para barrar; snacks à base de lacticínios 

com excepção de gelados, leite gelado e iogurte gelado; ovos; sucedâneos do ovo; ovos li-

quidificados;  leite e derivados do leite; queijo; sucedâneos do queijo; manteiga; sucedâneos 

da manteiga; iogurte; natas não-lácteas; bebidas à base de soja; leite de soja; leite de arroz; 

óleos e gorduras comestíveis; óleos para culinária em pulverizadores; manteiga de amen-

doim; alimentos confecionados principalmente compostos por carne, peixe, carnes de aves 

e/ou legumes; sopas; caldo de galinha; sortido de snacks principalmente compostos por 

frutos oleaginosos processados, frutos processados e passas [uvas]; frutos oleaginosos pro-

cessados e sem casca; barras alimentares à base de frutos e frutos oleaginosos processados; 

barras alimentares à base de frutos oleaginosos e sementes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116166 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Costco Wholesale Corporation

 地址 Endereço : 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; sucedâneos do café; bebidas à base de café; chocolate quente; mistura de cacau; bebi-

das à base de chocolate; chás; tisanas para fins não-medicinais; chá gelado; bebidas à base 

de chá: açúcar; arroz; farinha; preparações confecionadas com cereais ou grãos; massas 

alimentícias secas; tortilhas; tortilha chips; cereais para o pequeno-almoço; granola; 

snacks à base de grãos; snacks à base de cereais; snacks à base de arroz; produtos de padaria, 

pastelaria e sobremesa; biscoitos [bolinhos]; misturas para confecção de produtos de pada-

ria; chips alimentares para assar (produtos de padaria); açúcar candy; gelados [sorvetes]; 

iogurte gelado; confecções congeladas; gelados; molhos, incluindo molho pesto, molho 

marinara, molho de tomate e molho de maça; condimentos, molhos e relishes; mel; xarope 

de ácer; xarope de melaço; molhos para saladas; maionese; vinagre; extrato de baunilha; 

favas de baunilha (aroma); barras alimentares de granola; barras alimentares de proteína; 

barras alimentares compostas por uma mistura de grãos, frutos oleaginosos e frutos secos; 

sortidos de snacks principalmente compostos por bolachas de água e sal, pretzels, frutos 

oleaginosos açucarados, e/ou pipocas; alimentos confeccionados principalmente compostos 

por massas alimentícias ou arroz ou carne; pipocas; bolachas de água e sal; pretzels; pizza; 

quiche; sanduíches; sal; aromas; especiarias; temperos; mousses de chocolate; café vendido 

em embalagens unitárias para uso em máquinas de café; waffles congelados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116167 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Costco Wholesale Corporation

 地址 Endereço : 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos e grãos agrícolas e hortícolas não incluídos noutra classes; árvores de Natal; bol-

bos; frutos e legumes frescos; sementes; frutos oleaginosos; plantas e flores naturais; ali-

mentos para animais; alimentos para animais de estimação, incluindo alimentos para ani-

mais de estimação enlatados e secos; recompensas comestíveis para animais de estimação; 

produtos para liteiras de animais; bebidas para animais de estimação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116168 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Costco Wholesale Corporation

 地址 Endereço : 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; ale; águas [bebidas]; águas minerais; refrigerantes; bebidas não alcoólicas; bebidas 

com aroma de chá ou café; bebidas de frutas gasosas e não gasosas; bebidas e sumos vege-

tais; bebidas para desportistas; bebidas e pós usados na preparação de bebidas para substi-

tuição de refeições; concentrados, xaropes, pós usados na preparação de bebidas; cocktails 

não alcoólicos; bebidas energéticas; leite de amêndoas (bebida).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116169 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Costco Wholesale Corporation

 地址 Endereço : 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, 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 a excepção de cerveja); bebidas alcoólicas pré-misturadas, outras 

que não à base de cerveja, incluindo cocktails alcoólicos; vinho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116426 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : Spindrift Beverage Co., Inc.

 地址 Endereço : 260 Charles Street Waltham, Massachusetts 02453 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de laticínios; bebidas à base de grãos; bebidas à base de frutos secos usados 

como substitutos do leite, nomeadamente, bebidas à base de amêndoas, bebidas à base de 

amendoim, bebidas à base de nozes, bebidas à base de macadamia, bebidas à base de ave-

lãs, bebidas à base de cajus, bebidas à base de coco.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/13 86/974,798 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/116427 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : Spindrift Beverage Co., Inc.

 地址 Endereço : 260 Charles Street Waltham, Massachusetts 02453 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; chás gelados; bebidas à base de chá; café; café gelado; bebidas à base de café; chicória 

(sucedâneos de café).

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/13 86/974,798 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/116428 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : Spindrift Beverage Co., Inc.

 地址 Endereço : 260 Charles Street Waltham, Massachusetts 02453 Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas; preparações para fabricar bebidas; águas (bebidas), nomeadamen-

te, água para beber, água mineral; água sem gás aromatizada; água tónica; engarrafada, 

água sem gás; bebidas, nomeadamente, sumos de vegetais e sumos de vegetais e frutas; 

xaropes para preparação de bebidas; bebidas energéticas; bebidas desportivas; bebidas de 

recuperação; batidos de fruta e/ou vegetais (smoothies); misturas de bebidas não alcoólicas, 

nomeadamente, pós e preparações cristalizadas para fazer bebidas vitaminadas desportivas 

excluindo misturas para chás e para fins não medicinais; água gaseificada; água gaseificada 

aromatizada; água com gás; água com gás aromatizada; água de seltz; água de seltz aroma-

tizada; refrigerantes, nomeadamente refrigerantes e refrigerantes gaseificados; limonadas; 

sumos de fruta; cerveja de gengibre; águas gasosas; águas gasosas aromatizadas; bebidas à 

base de fruta; refrigerantes e refrigerantes gaseificados com sumo de frutos frescos, vitami-

nas, minerais, nutrientes, aminoácidos, ervas, água gasosa, água de soda e água de seltz.
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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

2016/04/13
86/974,798 e 

86/974,784
美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/117747 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/21

[730] 申請人 Requerente : LOUIS XIII Holdings Limited

 地址 Endereço : 2901 AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 

 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, for-

mação, actividades culturais e entretenimento; clubes de ginástica, clubes de lazer, ginásio 

(formação física), piscinas, campos de golfe, locais de acampamento, centros desportivos, 

banquetes (entretenimento), clubes, concursos, competições culturais e desportivas, casino, 

circos, filmes, concertos, teatros musicais, parques de diversões e entretenimento, serviços 

de informação on-line e estações de jogos (quer físicos, informáticos ou Internet), aluguer 

de equipamento e instalações para fins educativos e de entretenimento; serviços de tradu-

ção; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117748 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/21

[730] 申請人 Requerente : LOUIS XIII Holdings Limited

 地址 Endereço : 2901 AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; catering (serviço de fornecimento de co-

mida e bebida); serviços de restaurante; snack-bar e bares para venda de sanduíches; bar de 

café; loja de café; cafés; restaurantes de buffets; serviços de sala de chá e salas lounge para 

chás; serviços de bar e lounge de cocktails; serviços de alojamento temporário; apartamen-

tos com serviço de limpeza; hotéis; hotel de veraneio; serviços de pensão; aluguer de alo-

jamento temporário; reservas de hotel e restaurantes; serviços de reservas e informações 

hoteleiros e de restauração; fornecimento de informações relacionadas com serviços de 

hotel, motel, restaurantes e bares; provisão de instalações para conferências e convenções; 

aluguer de salas de reuniões; serviços de creches; infantário de dia para crianças e forneci-

mento de instalações para creches; fornecimento de serviços de banquetes; serviço de agên-

cias turísticas para reservas de alojamento em hotéis e instalações para jantares; provisão 

de informação relacionada com alojamentos e hospitalidade através de base de dados on-

-line; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/117749 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/21

[730] 申請人 Requerente : LOUIS XIII Holdings Limited

 地址 Endereço : 2901 AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 

 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, for-

mação, actividades culturais e entretenimento; clubes de ginástica, clubes de lazer, ginásio 

(formação física), piscinas, campos de golfe, locais de acampamento, centros desportivos, 

banquetes (entretenimento), clubes, concursos, competições culturais e desportivas, casino, 

circos, filmes, concertos, teatros musicais, parques de diversões e entretenimento, serviços 

de informação on-line e estações de jogos (quer físicos, informáticos ou Internet), aluguer 

de equipamento e instalações para fins educativos e de entretenimento; serviços de tradu-

ção; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117750 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/21

[730] 申請人 Requerente : LOUIS XIII Holdings Limited

 地址 Endereço : 2901 AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; catering (serviço de fornecimento de co-

mida e bebida); serviços de restaurante; snack-bar e bares para venda de sanduíches; bar de 

café; loja de café; cafés; restaurantes de buffets; serviços de sala de chá e salas lounge para 

chás; serviços de bar e lounge de cocktails; serviços de alojamento temporário; apartamen-

tos com serviço de limpeza; hotéis; hotel de veraneio; serviços de pensão; aluguer de alo-

jamento temporário; reservas de hotel e restaurantes; serviços de reservas e informações 

hoteleiros e de restauração; fornecimento de informações relacionadas com serviços de 

hotel, motel, restaurantes e bares; provisão de instalações para conferências e convenções; 

aluguer de salas de reuniões; serviços de creches; infantário de dia para crianças e forneci-

mento de instalações para creches; fornecimento de serviços de banquetes; serviço de agên-

cias turísticas para reservas de alojamento em hotéis e instalações para jantares; provisão 

de informação relacionada com alojamentos e hospitalidade através de base de dados on-

-line; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118266 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (software) para streaming, transmissão, distribuição, reprodu-

ção, organização e partilha de música, áudio, vídeo, jogos e outros dados; programas de 

computador (software) para utilização na criação, download, transmissão, recepção, edi-

ção, extracção, codificação, descodificação, reprodução, visualização, armazenamento e 

organização de texto, dados, imagens e de ficheiros áudio e vídeo; programas de computa-

dor (software) para permitir aos utilizadores a visualização ou escuta de conteúdos áudio, 

vídeo, textuais ou multimédia; programas de computador (software) para criar e providen-

ciar acesso aos utilizadores a bases de dados pesquisáveis contendo informações e dados; 

software de motor de pesquisa; programas de computador (software) para distribuição sem 

fios de conteúdos; programas de computador (software) para aceder a informação on-line; 

programas de computador (software) para efectuar compras on-line; programas de compu-

tador (software) para facilitar pagamentos e transacções on-line; programas de computador 

(software) que permite serviços de encomendas e vendas a retalho de diferentes produtos 

de consumo; programas de computador (software) para utilização na difusão de publicida-

de para terceiros; programas de computador (software) para difundir informação relacio-

nada com descontos em produtos de consumo; programas de computador (software) para 

utilização na partilha de informações relacionadas com produtos, serviços e promoções; 

programas de computador (software) para utilização na leitura de códigos de barras e na 

comparação de preços; programas de computador (software) para agendamento de expedi-

ções e envios; programas de computador (software) para o armazenamento electrónico de 

dados; programas de computador (software) para armazenar, organizar, editar e partilhar 

fotografias; programas de computador (software) para o reconhecimento de imagens e voz; 

programas de computador (software) para automatização doméstica; programas de com-

putador (software) para a compra, acesso e visualização de filmes, programas de televisão, 

vídeos, música e conteúdos multimédia; software de jogos; software de navegador de Inter-

net; ficheiros de música descarregáveis; filmes, programas de televisão e vídeos descarregá-

veis; multimédia digital descarregável; ficheiros de áudio digital descarregáveis contendo 

música, notícias, e gravações de voz e recitações ou declamações sobre diferentes assuntos; 

livros, livros digitais e audiolivros descarregáveis; cheques-prenda codificados magnetica-

mente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118267 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cheques-prenda em papel, vales de desconto impressos, cartões de compras pré-pagos não 

codificados magneticamente; publicações impressas; papel.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118268 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de programas de fidelização de clientes contendo regalias sob a forma de servi-

ços de expedição com desconto, acesso antecipado a descontos sobre vendas a retalho e 

ofertas, acesso a livros e outras publicações, acesso a audiolivros, descontos sobre arma-

zenamento on-line de fotografias e música, e descontos sobre streaming de música, vídeo e 

jogos; serviços de venda a retalho, nomeadamente, gestão de um programa que permite aos 

participantes obterem descontos sobre serviços de expedição, acesso antecipado a descon-

tos sobre vendas a retalho e ofertas, acesso a livros e outras publicações, acesso a audioli-

vros, descontos sobre armazenamento on-line de fotografias e música, e descontos sobre 

streaming de música, vídeo e jogos; serviços de lojas de venda retalho e serviços de lojas 

on-line de venda a retalho; serviços de lojas de venda a retalho e lojas on-line de venda a 

retalho de diferentes bens de consumo; serviços de lojas on-line de vendas a retalho con-

tendo gravações de áudio e vídeo, gravações de recitações ou declamações, livros digitais 

e jogos de computador; serviços de lojas on-line de venda a retalho na área de mercearia, 

alimentos frescos e preparados, farmácia e mercadorias gerais; lojas de venda a retalho de 

artigos de mercearia; distribuição por grosso de alimentos frescos e artigos de mercearia; 

serviços através de assinatura contendo livros, audiolivros, música, filmes, programas de 

televisão, vídeos e jogos; publicidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118269 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Transmissões de vídeo a pedido (VOD); serviços de transmissão de televisão por IP (IPTV); 

streaming de materiais áudio e vídeo na Internet; streaming de dados; streaming de músi-

ca, filmes, programas de televisão e jogos; serviços de radiodifusão; serviços de radiodifu-

são de áudio e vídeo; radiodifusão de áudio e vídeo através de assinatura por meio de uma 

rede informática global; serviços de radiodifusão pela Internet; serviços de emissão de 

rádio pela Internet; transmissão electrónica de dados; transmissão electrónica e streaming 

de conteúdos multimédia digitais para terceiros através de redes informáticas globais e 

locais; transmissão de webcasts; transmissão de ficheiros digitais; transmissão electrónica 

de ficheiros de fotografia digital; fornecimento de acesso a websites de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a directórios, bases de dados, websites, blogs e materiais 

de referência on-line; transmissão de notícias; entrega de mensagens através de transmissão 

electrónica; serviços de mensagens e correio electrónico; serviços de podcast; fornecimento 

de linhas de chat on-line; fornecimento de acesso a chats, fóruns e quadros de avisos elec-

trónicos na Internet.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118270 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; fornecimento de um website contendo informações na área do 

transporte; expedição, entrega, distribuição e armazenamento de bens; transporte de mer-

cadorias por via rodoviária, ferrovia e aérea; serviços de armazéns de bens; embalagem de 

artigos para transporte; embalagem de mercadorias para terceiros; aluguer de contentores 

para armazenamento; aluguer de caixas postais; localização e organização de reservas de 

espaço de armazenamento para terceiros; serviços de correio; serviços de mensageiro; ser-

viços de expedição prioritária; fornecimento de serviços on-line que permitem aos clientes 

escolher pontos de distribuição para bens adquiridos através da Internet; programas de 

expedição para aderentes; gestão de um programa de descontos que permite aos partici-

pantes obterem descontos sobre serviços de expedição; organização de viagens para tercei-

ros; agências de reservas de viagens; fornecimento de um website contendo informações e 

comentários sobre viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118271 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; publicação de produtos de impressão; publicação de livros, 

audiolivros, jornais, revistas e revistas on-line; fornecimento de publicações electróni-

cas; fornecimento de publicações electrónicas não-descarregáveis; aluguer e empréstimo 

de livros, audiolivros e outras publicações; serviços de imagem digital; fornecimento de 

vídeos, filmes e programas de televisão através de um serviço de vídeo a pedido (VOD); 

serviços de aluguer de filmes e vídeo; produção e distribuição de filmes, programas de te-

levisão e vídeos; serviços de gravação de áudio e vídeo; fornecimento de programação de 

rádio on-line; serviços de publicação de áudio digital, vídeo e multimédia; fornecimento 

de música e áudio pré-gravados e não-descarregáveis; prestação de informações e comen-

tários on-line sobre música e áudio; apresentação de concertos e espetáculos musicais ao 

vivo; serviços de produção de música; serviços de publicação de música; fornecimento 

de videojogos on-line; fornecimento de software de jogos on-line não-descarregáveis; 

publicação de software de jogos; produção de software de videojogos e de jogos de com-

putador; aluguer de videojogos; serviços de entretenimento, nomeadamente, actuações 

ao vivo de jogadores de videojogos; serviços de entretenimento, nomeadamente, forneci-
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mento de vídeos on-line de jogos a serem jogados por terceiros; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente, fornecimento de ambientes virtuais em que os utilizadores podem 

interagir com fins recreativos, lúdicos ou de entretenimento; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de bens virtuais on-line para utilização em ambientes 

virtuais criados com fins de entretenimento; fornecimento de um portal on-line onde os 

consumidores podem jogar jogos de computador e jogos electónicos on-line e partilhar 

melhoramentos para jogos e estratégias de jogo; organização e realização de competi-

ções e torneios para jogadores de videojogos; organização de campeonatos de videojo-

gos; fornecimento de melhoramentos para videojogos on-line, nomeadamente, melhores 

níveis de jogabilidade; publicação de críticas; fornecimento de um website contendo as 

avaliações e recomendações de utilizadores nas áreas de entretenimento e educação; 

fornecimento de avaliações e críticas relativas a conteúdos de televisão, filmes, vídeos, 

música, guiões, textos, livros e videojogos; informação sobre entretenimento; prestação 

de notícias, informação e comentários on-line na área de entretenimento; blogs contendo 

informação sobre entretenimento; serviços de entretenimento, nomeadamente, através da 

elaboração de perfis de músicos, artistas e grupos musicais; fornecimento de um website 

de adesão por assinatura contendo música, rádio, filmes, programas de televisão, vídeos 

não-descarregáveis e informação sobre música, álbuns, artistas e canções; organização de 

concursos e sorteios; alojamento de concursos e sorteios on-line para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118272 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Aluguer e leasing de computadores e de programas de computador (software); serviços 

de timeshare informático; serviços de partilha de computadores, nomeadamente, forne-

cimento de instalações para a localização de servidores informáticos com o equipamento 

de terceiros; aluguer de instalações de computação e armazenamento de dados de capaci-

dade variável para terceiros; serviços de diagnóstico informático; serviços de apoio técni-

co, nomeadamente, resolução de problemas sob a forma de diagnóstico de problemas de 

hardware e software informático; serviços de fornecedor de Serviços de Aplicação (ASP), 

nomeadamente, alojamento de aplicações informáticas ou outros; prestação de utilização 

temporária de programas de computador (software) não-descarregáveis para streaming, 

radiodifusão, transmissão, distribuição, reprodução, organização e partilha de música, 

áudio, vídeo, jogos e outros dados; prestação de utilização temporário de programas de 

computadores (software) não-descarregáveis para utilização na criação, descarregamen-

to, transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, reprodução, visualização, ar-

mazenamento e organização de texto, dados, imagens e de ficheiros áudio e vídeo; presta-

ção de utilização temporária de programas de computador (software) não-descarregáveis 

para permitir aos utilizadores a visualização ou escuta de conteúdos áudio, vídeo, tex-

tuais ou multimédia; prestação de utilização temporária de programas de computador 

(software) não-descarregáveis para criar e providenciar acesso aos utilizadores a bases 
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de dados pesquisáveis contendo informações e dados; prestação de utilização temporária 

de software de motor de pesquisa não-descarregável; prestação de utilização temporária 

de programas de computador (software) não-descarregáveis para distribuição sem fios de 

conteúdos; prestação de utilização temporária de programas de computador (software) 

não-descarregáveis para aceder a informação on-line; prestação de utilização temporária 

de programas de computador (software) não-descarregáveis para efectuar compras on-

-line; prestação de utilização temporária de programas de computador (software) não-

-descarregáveis para facilitar pagamentos e transacções on-line; prestação de utilização 

temporário de programas de computador (software) não-descarregáveis que permite ser-

viços de encomendas e vendas a retalho de diferentes produtos de consumo; prestação de 

utilização temporária de programas de computador (software) não-descarregáveis para 

utilização na difusão de publicidade para terceiros; prestação de utilização temporária de 

programas de computador (software) não-descarregáveis para difundir informação rela-

cionada com descontos em produtos de consumo; prestação de utilização temporária de 

programas de computador (software) não-descarregáveis para utilização na partilha de 

informações relacionadas com produtos, serviços e promoções; prestação de utilização 

temporária de programas de computador (software) não-descarregáveis para utilização 

na leitura de códigos de barras e na comparação de preços; prestação de utilização tem-

porária de programas de computador (software) não-descarregáveis para agendamento 

de expedições e envios; prestação de utilização temporária de programas de computador 

(software) não-descarregáveis para o armazenamento electrónico de dados; prestação de 

utilização temporária de programas de computador (software) não-descarregáveis para 

armazenar, organizar, editar e partilhar fotografias; prestação de utilização temporária 

de programas de computador (software) não-descarregáveis para o reconhecimento de 

imagens e voz; prestação de utilização temporária de programas de computador (software) 

não-descarregáveis para automatização doméstica; prestação de utilização temporária 

de programas de computador (software) não-descarregáveis para a compra, acesso e 

visualização de filmes, programas de televisão, vídeos, música e conteúdos multimédia; 

armazenamento electrónico de dados; serviços de cópias de segurança e recuperação 

de dados; serviços de partilha de ficheiros, nomeadamente, através da disponibilização 

de um website contendo tecnologia que permite aos utilizadores carregarem e descarre-

garem ficheiros electrónicos; alojamento de conteúdos digitais na Internet; alojamento, 

concepção e manutenção de websites; serviços de fornecimento de alojamento em nuvem; 

prestação de motores de pesquisa; serviços informáticos, nomeadamente, criação de ín-

dices de informação, websites e recursos através de redes informáticas; serviços informá-

ticos, nomeadamente, alojamento on-line de recursos web para terceiros que permitem a 

organização e realização de reuniões, encontros e discussões interactivas on-line; servi-

ços informáticos, nomeadamente, carregamento de música e fotografias na Internet para 

terceiros; serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-line 

onde utilizadores registados podem participar em discussões, recolher reacções dos seus 

pares, constituir comunidades virtuais, e participar em serviços de redes sociais; criação 

de uma comunidade on-line para ligar jogadores de videojogos, equipas e campeonatos 

e para organizar actividades de jogos e desportivas; fornecimento de um website conten-

do tecnologia que permite criar canais de filmes, programas de televisão, vídeo e música 

personalizados para escuta, reprodução e partilha; concepção e desenvolvimento de con-

ceitos para filmes e programas de televisão.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119369 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Aquasana, Inc.

 地址 Endereço : 6310 Midway Road, Haltom City, Texas 76117, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Garrafas de água vendidas vazias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119370 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Aquasana, Inc.

 地址 Endereço : 6310 Midway Road, Haltom City, Texas 76117, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Filtradores de água, torneiras para banheiras e chuveiros, unidades de purificação de água, 

dispensadores de água, repuxos e refrigeradores de água, que são vendidos ou distribuídos 

online através da Internet; unidades domésticas de filtração de água; dispensadores de 

água, nomeadamente, dispensadores de água portáteis com unidades de filtração; sistemas 

de filtração de água consistindo filtros de água bifacetados e unidades de filtração de água 

para uso doméstico e comercial; sistemas de filtração de água residencial e comercial e re-

cipientes vendidos com os mesmos, consistindo de aparelhos de filtração e recipientes de 

água vendidos vazios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119371 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Aquasana, Inc.

 地址 Endereço : 6310 Midway Road, Haltom City, Texas 76117, 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 : Gestão de programas de incentivos estendidos, nomeadamente, arranjo para substituição 

de produtos de filtração de água e substituições de acordo com os incentivos, nomeada-

mente, de filtros de água e acessórios relacionados com filtração de água, nomeadamente, 

filtros em cartuchos; serviços de lojas de vendas a retalho relacionados com equipamento 
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de filtração de água potável, equipamentos de filtração para chuveiros e substitutos de fil-

tradores de água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123829 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, Ja-

pan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; pedras preciosas e suas imitações, em bruto e semitrabalhadas; porta-

-chaves de couro; porta-chaves em metal; porta-chaves; caixas para artigos de joalharia; 

troféus de metais preciosos; placas comemorativas de metais preciosos; brincos; insígnias 

de metais preciosos; molas de gravata de metais preciosos; alfinetes de gravata de metais 

preciosos; colares [joalharia]; pulseiras de metais preciosos; pendentes; broches [joalharia]; 

medalhas; anéis [joalharia]; camafeus [joalharia]; medalhões [joalharia]; botões de punho; 

ornamentos de joalharia, ornamentos de metais preciosos sob a forma de artigos de joalha-

ria; artigos de joalharia; relógios de mesa ou parede e respectivas peças; relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123830 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, Ja-

pan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Colas e outros materiais adesivos para papelaria ou para uso doméstico; bilhetes de lotaria 

impressos [excepto brinquedos]; papel de impressão; papel da Índia; papel cristal; papel 

de jornal; papel para máquinas de escrever; papel higiénico; papel para escrever; papel de 

desenho; papel de embrulho; papel de arroz; pergaminho; papel de filtro sem ser feito de 

Washi; papel de filtro feito de Washi; papel de marfim; cartão colorido [cartolinas de cores 

variadas]; cartão branco; papel ondulado [canelado]; revestimento de cartão para papelão 

ondulado; papel para capas de livros; papel para cartões postais; papel acolchoado; papel 

oleado para chapéus-de-chuva de papel [Kasa-gami]; papel de embrulho para pólvora; 

papel para artesanato japonês; papel feito de papel de amoreira [Kohzo-gami]; papel para 

certificados de acções; papel para painéis de correr japoneses (Shoji-gami); papel para cali-
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grafia; cartão feito de papel de amoreira [Senkasi]; papel higiénico de textura áspera [papel 

higiénico]; papel feito de papel de amoreira [Tengujosi]; papel stencil [papel para mime-

ógrafo]; papel japonês [Torinoko-gami]; papel para guardanapos; papel de reprodução; 

papel japonês espesso [Hosho-gami]; papel rendado; papel de imitação de couro; cartões 

perfurados para teares jacquard; papel resistente a ácido; cartão ondulado; papel para di-

visórias deslizantes japonesas de interiores [Fusuma-gami]; papel resistente a bolor; papel 

impermeável; papel luminoso; papel celofane; papel sintético; papel e cartão; papel quími-

co; blocos para desenho; álbuns de autocolantes; cartões; arquivos para cartões; cadernos; 

suportes plásticos; pastas de arquivo; lápis mecânicos; canetas esferográficas; autocolantes; 

blocos de notas; artigos de papelaria; livros de sugestões para jogos de computador; livros 

de banda desenhada; postais ilustrados; livros de música impressos; cancioneiros (livros de 

canções); catálogos; revistas [publicações]; calendários impressos; livros; jornais; mapas ge-

ográficos; diários; boletins informativos; panfletos; cartões colecionáveis; calendários; pro-

dutos de impressão; trabalhos caligráficos; fotografias [impressas]; suportes de fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123831 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, Ja-

pan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Almofadas; almofadas japonesas para o chão [Zabuton]; travesseiros; colchões; leques; le-

ques de dobrar manuais; camas para animais domésticos; canis; caixas de nidificação para 

animais domésticos; caixas de nidificação para pássaros pequenos; cestas de compras; ces-

tos não metálicos; móveis; espanta-espíritos [decoração]; carrilhões de vento; ornamentos 

de gesso, plástico, bambu, madeira ou cera [não incluindo ornamentos para árvores de Na-

tal].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123832 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, Ja-

pan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Fio dental; escovas de dentes; escovas de dentes eléctricas; caixas para pó compacto ven-

didas vazias; pentes; estojos para pentes; conjuntos de utensílios cosméticos; caixas para 

artigos de toilette preenchidas; esponjas para uso cosmético; pincéis de maquilhagem; pul-
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verizadores de perfume vendidos vazios; saboneteiras; escovas para unhas; borlas para pó 

de arroz; escovas de dentes; pincéis de barbear; suportes para pincéis de barbear; escovas 

para sobrancelhas; utensílios cosméticos; grelhas não eléctricas [utensílios de cozinha]; 

panelas de cozinha; frigideiras, não eléctricas; cafeteiras não eléctricas; serviços de café 

[louça]; chávenas; copos para saquê; pratos de mesa; saladeiras; decantadores; taças para 

servir; jarros para cerveja; lancheiras; jarros; louça; canecas; cantis; garrafas térmicas; ba-

tedeiras não-eléctricas para uso doméstico; filtros para uso doméstico; shakers; moinhos de 

café, operados manualmente; moinhos de pimenta, operados manualmente; raladores para 

cozinha; tábuas de corte para a cozinha; rolos para massa, para uso doméstico; grelhadores 

de cozinha; ferros para waffles, não eléctricos; geleiras [baldes de gelo]; pimenteiros; açuca-

reiros; saleiros; funis para uso na cozinha; palhinhas para beber; abridores de garrafas não 

eléctricos; oveiros; pás [espátulas] para servir tarte; suportes para guardanapos; argolas 

para guardanapos; pauzinhos chineses; peneiras de cozinha; bandejas para uso doméstico; 

palitos; paliteiros; utensílios e recipientes de cozinha, não incluindo aquecedores de água a 

gás para uso doméstico, fogões de cozinha não eléctricos para uso doméstico, bancadas de 

cozinha e lava-louças de cozinha; tábuas de lavar; molas de roupa [alfinetes para a roupa]; 

panos para o pó ou de limpeza; bacias; cestos para papéis; baldes; espanadores; vassouras; 

esfregonas; estendais para secar a roupa; ferramentas de limpeza e utensílios de lavagem; 

mealheiros; sacos de amuletos [omamori-ire]; tiras de papel sagradas [omikuji]; vasos para 

flores; jarras para flores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123833 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, Ja-

pan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Toalhas em matérias têxteis; lenços de mão em matérias têxteis; toalhas de algodão japo-

nesas [Tenugui]; toalhas; lenços de mão [não de papel]; tecidos têxteis para uso pessoal; 

mosquiteiros; edredões; lençóis; edredões para futons; capas para edredões; telas de futons 

[futons não estofados]; fronhas; cobertores de cama; cobertores para uso no exterior; co-

bertores; guardanapos em matérias têxteis; panos para limpar copos [toalhas]; panos para 

limpar pratos; cortinas para o duche; capas para sanitas em matérias têxteis; capas de as-

sentos em matérias têxteis; tapeçarias em matérias têxteis; cortinas; coberturas de mesa [não 

em papel]; reposteiros [cortinas de pano grosso].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123834 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.
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 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, Ja-

pan

 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 : Vestidos de noite; uniformes escolares; vestuário de trabalho; jaquetas; calças de fato de 

treino; fatos; saias; jaquetas de esqui; calças de esqui; calças; batas; roupa formal; sobre-

tudos; casacos compridos; mantos [vestuário]; gabardinas; casacos de malha; camisolas; 

coletes; camisas com decote; punhos de camisa; camisas de desporto; blusas; camisas polo; 

camisas para fatos; camisas de dormir; negligés; roupões de dormir japoneses [Nemaki]; 

pijamas; roupões de banho; camisolas interiores; espartilhos [roupa interior]; combinações 

[vestuário]; camisolas compridas interiores; cuecas; combinações; cuecas de senhora, cal-

ções e cuecas; roupa interior; sutiãs; anáguas; fatos de banho; toucas de natação; corpetes 

interiores; t-shirts; faixas para quimonos [obi]; faixas de suporte/cobertura para faixas de 

quimono [obiage]; faixas de suporte para nós de quimono [obiage-shin]; fitas de cintura 

para quimonos, nomeadamente [koshihimo]; camisolas interiores para usar sob o quimono 

[koshimaki]; Camisolas interiores para usar sob o quimono [juban]; faixas para apertar 

quimonos [datejime]; cintos de envoltura para quimonos [datemaki]; kimonos compridos 

[nagagi]; casacos curtos para vestir sobre o quimono [haori]; cordões para apertar quimo-

nos [haori-himo]; saias plissadas para quimonos formais [hakama]; colarinhos amovíveis 

para quimonos [haneri]; máscaras de dormir; aventais [vestuário]; protectores de colarinho 

para vestir; peúgas e meias; grevas e polainas; estolas de pele; xales e lenços de cabeça; len-

ços de cabeça e pescoço [lenços]; peúgas de estilo japonês [tabi]; luvas e mitenes [vestuário]; 

gravatas [vestuário]; lenços de pescoço; bandanas; abafos [vestuário]; abafos para as orelhas 

[vestuário]; hosiery; toucas de dormir; chapelaria para vestir; vestuário; ligas; suspensórios 

para peúgas; cintas para vestuário [suspensórios]; faixas para a cintura; cintos (vestuário); 

botas para a chuva; sapatos de couro; sandálias [sapatos]; sapatilhas; calçado de trabalho 

japonês com separadores para os dedos [jikatabi]; botas; botins; sapatos para senhora; bo-

tas de Inverno; tacões; palmilhas para sapatos e botas; viras para sapatos e botas; solas de 

borracha para Jikatabi; gáspeas para calçado; biqueiras para calçado; solas para reparação 

de calçado; palas ou tiras de puxar para sapatos e botas; tamancos de madeira de estilo ja-

ponês (geta); sandálias de estilo japonês [zori]; calçado [excepto botas para desporto]; fatos 

de máscaras; vestuário para desporto; calçado para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123835 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, Ja-

pan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Fitas [artigos de retrosaria]; fitas; braçadeiras para segurar as mangas; insígnias para vestir 

[não de metais preciosos]; fivelas para vestuário; emblemas para vestir [não em metais pre-

ciosos]; broches para vestuário; ganchos especiais para faixas de obi [obi-dome]; alfinetes 
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para gorros [não em metais preciosos]; peças adesivas para ornamentar casacos; braçadei-

ras; emblemas ornamentais [botões]; ornamentos para o cabelo; botões; ornamentos para 

sapatos [não em metais preciosos]; ilhós para sapatos; atacadores para sapatos; fechos me-

tálicos para calçado; flores artificiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123836 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, Ja-

pan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo de tipo salão jogos; máquinas e aparelhos de entretenimento 

para uso em parques de diversão; brinquedos para animais domésticos; assobios de brin-

quedo; relógios de mesa e de parede e relógios de brinquedo; veículos de brincar para 

arrastar; brinquedos de corda; brinquedos eléctricos; brinquedos accionados por volante; 

broches de brincar; brinquedos de movimento accionado por alavanca; brinquedos feitos 

com tábuas ou pranchas de madeira; brinquedos de madeira moldados com recurso a ser-

ras; modelos de brincar ocos em contraplacado ou em folheado de madeira; brinquedos de 

madeira moldados com recurso a tornos rotativos; móbiles [brinquedos]; brinquedos de 

acção electrónicos; blocos de construção [brinquedos]; discos voadores [brinquedos]; peças 

de papel colorido sortidas [brinquedos de papel]; imagens para decalcomanias [brinque-

dos de papel]; peças de papel sortidas para dobragens[origami]; balões de papel (artigos de 

brincar); cartas para jogar karuta [jogo de cartas japonês]; conjuntos de bonecas de papel 

e respectivo vestuário; brinquedos para colorir; artigos de vestuário para brinquedos; cai-

xas de música de brincar; liras para brincar; harmónicas para brincar; pianos para brincar; 

xilofones para brincar; conjuntos de construções para brincar; kits de modelos à escala 

[brinquedos]; modelos para brincar; berlindes; contas de vidro [artigos de brincar]; pistolas 

para brincar; máscaras de fantasia para o rosto; fogos de artifício para brincar; bombons 

explosivos [bombons com petardos]; máquinas de jogos para uso doméstico; árvores de 

Natal de brincar; jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; peças e acessórios para jo-

gos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; jogos manuais com ecrãs de cristais líquidos; 

scooters para brincar; quebra-cabeças; veículos de quatro rodas para brincar; veículos para 

brincar; bolas de sabão [brinquedos]; papagaios; cavalos de baloiço; triciclos para bebés 

[brinquedos]; piscinas insufláveis [artigos de brincar]; piscinas [artigos de brincar]; jogos 

de argolas; brinquedos de papel; brinquedos de pelúcia; figuras de acção; figuras para brin-

car e respectivos acessórios; brinquedos; bonecas; jogos Go; jogos Shogi [xadrez japonês]; 

cartas de jogar japonesas [utagaruta]; dados; jogos de dados japoneses (sugoroku); copos 

para dados; jogos de damas chineses [jogos]; jogos de xadrez; jogos de damas; aparelhos de 

prestidigitação; dominós; cartas de jogar; Hanafuda [cartas de jogo japonesas]; mah-jong; 

jogos de cartas; jogos de cromos; slot-machines [máquinas de jogo]; pachinkos; máquinas 

e aparelhos de jogos; mesas de bilhar; tacos de bilhar; giz para tacos de bilhar; bolas de 

bilhar; marcadores de bilhar; mesas de bilhar operadas por moedas; almofadas para mesas 

de bilhar; equipamento de bilhar; artigos de desporto; aprestos de pesca.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124180 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : De Beers Diamond Jewellers Limited

 地址 Endereço : 45 Old Bond Street, London W1S 4QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; artigos de joalharia e bijuterias; pedras preciosas e semi-preciosas; relo-

joaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/03/28 016517773 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/124181 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : De Beers Diamond Jewellers Limited

 地址 Endereço : 45 Old Bond Street, London W1S 4QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho e por grosso, serviços de publicidade e comercialização, tudo 

no sector de metais preciosos e suas ligas, artigos de joalharia e bijutarias, pedras preciosas 

e semi-preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/03/28 016517773 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/125682 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/12

[730] 申請人 Requerente : FROMAGERIES BEL PORTUGAL S.A.

 地址 Endereço : Estrada Regional, Matriz, Cidade de Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, Açores

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite; queijo; manteiga; produtos lácteos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/126132 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/21

[730] 申請人 Requerente : UAB “TERMOSPORTAS”

 地址 Endereço : Lituânia, Kaunas City Municipality, Kaunas City, Jovaru g. 2.

 國籍 Nacionalidade : 立陶宛 Lituana 

 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/126133 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/21

[730] 申請人 Requerente : UAB “TERMOSPORTAS”

 地址 Endereço : Lituânia, Kaunas City Municipality, Kaunas City, Jovaru g. 2.

 國籍 Nacionalidade : 立陶宛 Lituana 

 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; o agrupamento, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo 

o seu transporte), permitindo ao consumidor ver e comprar esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/126352 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/27

[730] 申請人 Requerente : 沙特香水化妆品有限公司

   SAUDI PERFUME & COSMETICS COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 沙特阿拉伯21484吉達市17013郵箱工業區33/34號

   33/34 Industrial Area, PO Box 17013, Jeddah, 21484 Arábia Saudita

 國籍 Nacionalidade : 沙特阿拉伯 Saudita 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香水；淡香精；淡香水；古龍水；香水提取物；香精油；除臭劑；香體噴霧；化妝品；清潔製劑；

洗髮水；潤髮乳；護髮產品；頭油；發膜；可替換頭油；脫毛劑產品（脫毛乳，脫毛液和脫毛噴
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霧劑）；洗手液；條皂；噴發膠；身體乳液；髮膠；染髮劑；身體噴霧；沐浴乳；潔面乳；口紅；腮

紅；粉底；指甲油；指甲油去除劑；眼線筆；染睫毛油；粉底液；唇線筆；眼線筆；雙頭眼線筆；

眼影；定妝噴霧；快速上光漂白劑及其他洗衣用品；清潔製劑；拋光製劑；擦洗製劑；研磨製

劑；牙膏；口腔護理產品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/126418 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/31

[730] 申請人 Requerente : Fit Foods Ltd.

 地址 Endereço : 1589 Kebet Way, Port Coquitlam, BC V3C 6L5, Canadá

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Proteína em pós; proteína em pó para o fabrico de batidos de proteína; pós utilizados na 

preparação de batidos de proteína; suplementos dietéticos e nutricionais para a saúde em 

geral e bem-estar; suplementos dietéticos e nutricionais contendo proteína para desenvolvi-

mento de massa corporal; suplementos dietéticos para musculação; suplementos dietéticos 

para o aumento do peso corporal; suplementos dietéticos para o aumento da massa muscu-

lar; suplementos dietéticos para aumentar a força; suplementos dietéticos para a melhoria 

da perfomance desportiva; proteínas para o uso como um suplemento dietético; suplemen-

tos de proteína em forma de pó; suplementos dietéticos para reduzir a gordura corporal; 

suplementos dietéticos para reduzir o peso corporal.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/02/03 1821355 加拿大 Canadá

[210] 編號 N.º : N/126419 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/07/31

[730] 申請人 Requerente : Fit Foods Ltd.

 地址 Endereço : 1589 Kebet Way, Port Coquitlam, BC V3C 6L5, Canadá

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Pós utilizados na preparação de bebidas desportivas, bebidas energéticas, batidos (smoothies), 

bebidas aromatizadas de fruta, bebidas isotónicas; concentrados para o fabrico de bebidas 

energéticas, bebidas desportivas; batidos (smoothies), bebidas aromatizadas de fruta, bebi-

das isotónicas.

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

2017/02/03 1821355 加拿大 Canadá

[210] 編號 N.º : N/126588 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/02

[730] 申請人 Requerente : 飯爺食品科技(北京)有限公司

   Beijing Funye Food Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區金盞鄉小店村399號A棟1-8

   A Building, Room 1-8, No.399, Xiaodian Quarter, Jinzhan Village, 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 : 麵包；糕點；調味醬；咖啡；酸辣醬（調味品）；辣椒（調味品）；調味醬汁；壽司；年糕；餅乾；甜

食；包子。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/126681 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/07

[730] 申請人 Requerente : 光輝（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田安平街6號新貿中心A座2107-2018室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 魚肝油；礦物質食品補充劑；營養補充劑；蜂王漿膳食補充劑；蜂膠膳食補充劑；葡萄糖膳食補

充劑；卵磷脂膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/126682 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/07

[730] 申請人 Requerente : 光輝（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田安平街6號新貿中心A座2107-2018室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 魚肝油；礦物質食品補充劑；營養補充劑；蜂王漿膳食補充劑；蜂膠膳食補充劑；葡萄糖膳食補

充劑；卵磷脂膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/127223 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/24

[730] 申請人 Requerente : 上海群點電子商務有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區龍吳路1500號2幢E301室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告；通過網站提供商業信息；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；

人員招收；商業企業遷移；為推銷優化搜索引擎；商業審計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用

製劑和醫療用品的零售或批發服務；進出口代理；廣告宣傳；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；將信息編入計算機數據庫；計算機數據庫信息系統化；在計算機檔案中進行數據檢索（替

他人）；網站流量優化；在計算機數據庫中更新和維護數據。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127224 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/24

[730] 申請人 Requerente : GOTES, INC.

 地址 Endereço : 1605 Dewey Street, Hollywood, Florida United States 33020

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 紙牌。  

[540] 商標 Marca : 

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

2017/02/24 87/348,209 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/127226 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/24

[730] 申請人 Requerente : Kludi GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Termóstatos, aparelhos electrónicos de regulação e controlo para aparelhos de distribuição 

de água e instalações sanitárias; programas para o accionamento de aparelhos de distribui-

ção de água e instalações sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.

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

2017/02/28 016411373 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/127227 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/24

[730] 申請人 Requerente : Kludi GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de aquecimento, de produção de vapor, de distribuição de água e instalações sa-

nitárias; instalações de aquecimento de água, acumuladores de água e de calor, instalações 

de tratamento da água, instalações de depuração da água; aparelhos e equipamentos para o 

tratamento de água; aparelhos de desinfecção, instalações de filtragem de água, filtros para 

o tratamento da água, aparelhos de tratamento com lâmpadas UV (não para uso medici-

nal); filtros para a retenção de impurezas da água; torneiras misturadoras com termóstato 

incorporado e com dispositivo de comando sem contacto, válvulas de mistura, válvulas de 

regulação, válvulas de vedação, mecanismos de entrada e saída de água; válvulas de mistu-

ra enquanto peças de instalações sanitárias, acessórios conduzidos manual ou automatica-

mente para a adução e o escoamento de água; misturadoras de lavatório, de bidé, de lava-

-louça, de banheira e de chuveiro; cabeças de chuveiros; banheiras e lavatórios sanitários, 

banheiras, bases de duche, urinóis, bidés; painéis de duche, painéis de duche e cabinas de 

duche (completas); combinações de duches; chuveiros e acessórios para chuveiros, barras 

de duche, conjuntos de chuveiro, chuveiros de corpo, chuveiros de tecto, chuveiros laterais, 

mangueiras de chuveiro; banheiras, banheiras de hidromassagem, banhos com hidromas-

sagem [“jacuzzi”] [recipientes], banheiras com hidromassagem, instalações para sauna; 

acessórios de admissão e escoamento de água para sanitas, lavatórios, lava-louças, bidés, 

chuveiros, banheiras e duches; sifões (tampas com sistemas anti-cheiros), acessórios de 

canalizações de água em metal como partes de sistemas sanitários; peças para os produtos 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.

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

2017/02/28 016411373 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/127270 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentí-

fricos; cremes, leites, loções, géis e pós para o rosto, corpo e mãos; champôs, amaciadores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/127271 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários para fins medicinais e para higiene 

pessoal, substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, comida para bebés, gessos, 

materiais para pensos (excepto instrumentos); chumbo para dentes, cera dental; desinfec-

tantes para uso médico ou sanitário (excepto sabões); preparados para a destruição de ani-

mais nocivos; fungicidas, herbicidas; pensos sanitários femininos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127272 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Corta-unhas; conjuntos de manicure; frisadores de sobrancelhas; frisadores para as pes-

tanas; tesouras para unhas (eléctricas e não eléctricas); alicates para cutículas; limas para 

unhas; buffers para unhas (eléctricas ou não eléctricas); máquinas para remover pelos do 

corpo eléctricas e não eléctricas; aparadores de sobrancelhas; máquinas de barbear eléctri-

cas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127273 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; guardanapos de papel descartáveis para remover maquilhagem; guarda-

napos de papel; produtos de lenços de papel absorventes; lenços de papel para remover ma-

quilhagem; lenços de papel; papel higiénico; rolos de toalhas de lenço de papel; toalhetes 

feitos de lenço de papel (sem ser impregnados ou para uso medicinal); lenços para o rosto 

feitos principalmente em papel; lenços de papel para o rosto; fraldas descartáveis para be-
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bés feitos de papel; fraldas para bebés feitos em celulose; sacos de fraldas (descartáveis) 

feitos de papel ou de plástico; toalhetes feitos de celulose (sem ser impregnados ou para uso 

medicinal); lenços de bolso em papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127274 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas para sobrancelhas, escovas para o cabelo, pincéis para a barba, borlas para pó-de-

-arroz, pentes, estojos para pentes, escovas de unhas, pincéis para os lábios, pulverizadores 

de perfume, piaçabas, esponjas de toilette, caixas de pó-de-arroz, utensílios cosméticos, es-

tojos para cosméticos equipados, fio dental, pentes eléctricos, escovas de dentes eléctricos, 

aparelhos eléctricos para desmaquilhar, esponjas abrasivas para esfregar a pele, pentes e 

esponjas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127275 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho relacionados com artigos de toilette, preparados de 

limpeza para uso pessoal, perfumaria, cosméticos, preparados para o tratamento da pele, 

preparados farmacêuticos e sanitários, estojos de primeiros socorros, dentífricos, prepa-

rados de cuidados de saúde para cuidados pessoais, correntes para chaves, fechaduras, 

máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicas, navalhas para a barba, escovas 

de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, molduras, espelhos, utensílios 

e recipientes para fins domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, faqueiros 

e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispositivos periféricos, calculadoras, 

computadores, software para computador, hardware para computador, máquinas fotográ-

ficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de registo magnéticos, cassetes de 

vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos pré-gravados, joalharia, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão e produtos feitos nestes materiais, 

materiais impressos, livros, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, instrumentos 

para escrita, cartas de jogar, artigos feitos de couro e de imitações de couro, arcas e sacos 

de viagem, malas de viagem, sombrinhas, bengalas, sacos e malas não incluídos noutras 

classes, artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, jogos e brinquedos, artigos de gi-
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nástica e de desporto, comidas e bebidas, alimentos em conserva, aperitivos, confeitaria, 

bebidas alcoólicas e/ou não alcoólicas, cerveja, tabaco, cigarros, artigos para fumadores, 

fósforos, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127276 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de assessoria farmácia, serviços de salões de beleza; tudo incluído na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127277 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentí-

fricos; cremes, leites, loções, géis e pós para o rosto, corpo e mãos; champôs, amaciadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127278 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários para fins medicinais e para higiene 

pessoal, substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, comida para bebés, gessos, 

materiais para pensos (excepto instrumentos); chumbo para dentes, cera dental; desinfec-

tantes para uso médico ou sanitário (excepto sabões); preparados para a destruição de ani-

mais nocivos; fungicidas, herbicidas; pensos sanitários femininos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/127279 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Corta-unhas; conjuntos de manicure; frisadores de sobrancelhas; frisadores para as pes-

tanas; tesouras para unhas (eléctricas e não eléctricas); alicates para cutículas; limas para 

unhas; buffers para unhas (eléctricas ou não eléctricas); máquinas para remover pelos do 

corpo eléctricas e não eléctricas; aparadores de sobrancelhas; máquinas de barbear eléctri-

cas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127280 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; guardanapos de papel descartáveis para remover maquilhagem; guarda-

napos de papel; produtos de lenços de papel absorventes; lenços de papel para remover ma-

quilhagem; lenços de papel; papel higiénico; rolos de toalhas de lenço de papel; toalhetes 

feitos de lenço de papel (sem ser impregnados ou para uso medicinal); lenços para o rosto 

feitos principalmente em papel; lenços de papel para o rosto; fraldas descartáveis para be-

bés feitos de papel; fraldas para bebés feitos em celulose; sacos de fraldas (descartáveis) 

feitos de papel ou de plástico; toalhetes feitos de celulose (sem ser impregnados ou para uso 

medicinal); lenços de bolso em papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127281 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas para sobrancelhas, escovas para o cabelo, pincéis para a barba, borlas para pó-de-

-arroz, pentes, estojos para pentes, escovas de unhas, pincéis para os lábios, pulverizadores 
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de perfume, piaçabas, esponjas de toilette, caixas de pó-de-arroz, utensílios cosméticos, es-

tojos para cosméticos equipados, fio dental, pentes eléctricos, escovas de dentes eléctricos, 

aparelhos eléctricos para desmaquilhar, esponjas abrasivas para esfregar a pele, pentes e 

esponjas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127282 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho relacionados com artigos de toilette, preparados de 

limpeza para uso pessoal, perfumaria, cosméticos, preparados para o tratamento da pele, 

preparados farmacêuticos e sanitários, estojos de primeiros socorros, dentífricos, prepa-

rados de cuidados de saúde para cuidados pessoais, correntes para chaves, fechaduras, 

máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicas, navalhas para a barba, escovas 

de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, molduras, espelhos, utensílios 

e recipientes para fins domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, faqueiros 

e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispositivos periféricos, calculadoras, 

computadores, software para computador, hardware para computador, máquinas fotográ-

ficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de registo magnéticos, cassetes de 

vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos pré-gravados, joalharia, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão e produtos feitos nestes materiais, 

materiais impressos, livros, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, instrumentos 

para escrita, cartas de jogar, artigos feitos de couro e de imitações de couro, arcas e sacos 

de viagem, malas de viagem, sombrinhas, bengalas, sacos e malas não incluídos noutras 

classes, artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, jogos e brinquedos, artigos de gi-

nástica e de desporto, comidas e bebidas, alimentos em conserva, aperitivos, confeitaria, 

bebidas alcoólicas e/ou não alcoólicas, cerveja, tabaco, cigarros, artigos para fumadores, 

fósforos, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127283 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/25

[730] 申請人 Requerente : Marionnaud Parfumeries, Societe Par Actions Simplifiee

 地址 Endereço : 115 rue Réaumur, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de assessoria farmácia, serviços de salões de beleza; tudo incluído na classe 44.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127352 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/28

[730] 申請人 Requerente : 寬閃飲料有限公司 

 地址 Endereço : 泰國北欖府佛塔播發2巷門戶413郵編10290 

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 起泡水；乳清飲料；補充能量飲料；等滲飲料；咖啡味非酒精飲料；果汁；無酒精果汁飲料；無

酒精果茶；無酒精飲料；杏仁乳（飲料）；茶味非酒精飲料；汽水；蔬菜汁（飲料）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127353 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/28

[730] 申請人 Requerente : 寬閃飲料有限公司 

 地址 Endereço : 泰國北欖府佛塔播發2巷門戶413郵編10290 

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；通過

網站提供商業信息；為公司提供外包行政管理；進出口代理；經營效率專家服務；廣告宣傳；市

場營銷；替他人推銷；提供商業和商務聯繫信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127354 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/28

[730] 申請人 Requerente : 寬閃飲料有限公司 

 地址 Endereço : 泰國北欖府佛塔播發2巷門戶413郵編10290 

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；通過

網站提供商業信息；為公司提供外包行政管理；進出口代理；經營效率專家服務；廣告宣傳；市

場營銷；替他人推銷；提供商業和商務聯繫信息。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127355 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/28

[730] 申請人 Requerente : 寬閃飲料有限公司 

 地址 Endereço : 泰國北欖府佛塔播發2巷門戶413郵編10290 

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 起泡水；補充能量飲料；等滲飲料；果汁；果汁飲料；無酒精果茶；無酒精飲料；茶味非酒精飲

料；咖啡味非酒精飲料；無酒精果汁飲料；汽水；蔬菜汁（飲料）；電解質液飲料；水（飲料）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127378 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/29

[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

2017/03/01 17/4342066 法國 França

[210] 編號 N.º : N/127425 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/30

[730] 申請人 Requerente : 馬赫博士有限責任公司

   DR. MACH GMBH & CO. KG

 地址 Endereço : 德國埃伯斯貝格85560費洛斯陲德28

   Flossmannstrasse 28, 85560 Ebersberg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Lâmpadas cirúrgicas; lâmpadas para fins medicinais [terapêuticos]; lâmpadas para uso me-

dicinal; lâmpadas para produzir luz polarizada para uso medicinal; lâmpadas para uso com 

instrumentos médicos; lâmpadas para uso com instrumentos dentários; lâmpadas para exa-

mes médicos; lâmpadas de raios ultravioleta para uso medicinal; aparelhos e instrumentos 

cirúrgicos; aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos e instrumentos dentários; apare-

lhos e instrumentos veterinários; aparelhos de raios-X para uso medicinal; telas radiológi-

cas para uso medicinal; electrocardiógrafos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127426 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/30

[730] 申請人 Requerente : 馬赫博士有限責任公司

   DR. MACH GMBH & CO. KG

 地址 Endereço : 德國埃伯斯貝格85560費洛斯陲德28

   Flossmannstrasse 28, 85560 Ebersberg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Lâmpadas cirúrgicas; lâmpadas para fins medicinais [terapêuticos]; lâmpadas para uso me-

dicinal; lâmpadas para produzir luz polarizada para uso medicinal; lâmpadas para uso com 

instrumentos médicos; lâmpadas para uso com instrumentos dentários; lâmpadas para exa-

mes médicos; lâmpadas de raios ultravioleta para uso medicinal; aparelhos e instrumentos 

cirúrgicos; aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos e instrumentos dentários; apare-

lhos e instrumentos veterinários; aparelhos de raios-X para uso medicinal; telas radiológi-

cas para uso medicinal; electrocardiógrafos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127443 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/30

[730] 申請人 Requerente : 西游騎物（上海）網絡技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區宣化路3號二層2361 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 : 汽車；自行車；電動車輛；纜繩運輸車輛；兩輪手推車；公共馬車；車輛用輪胎；空中運載工具；

船；鐵路車輛緩衝器。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/127444 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/08/30

[730] 申請人 Requerente : 西游騎物（上海）網絡技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區宣化路3號二層2361 室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；船隻出租；汽車運輸；空中運輸；車輛出租；客車出租；貨物存儲；郵購貨物的遞送；安排

遊覽；輪椅出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127490 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/01

[730] 申請人 Requerente : 澳科精英集團有限公司

   MUST IPO GRUPO LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路63-69號678文創園6樓BK單位 

 國籍 Nacionalidade : 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 : 為展覽、會展、比賽提供設計服務（商業）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色 Pantone 299C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/127491 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/01

[730] 申請人 Requerente : 澳科精英集團有限公司

   MUST IPO GRUPO LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路63-69號678文創園6樓BK單位 

 國籍 Nacionalidade : 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 : 為展覽、會展、比賽提供設計服務（商業）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色 Pantone 3262C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/127492 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/01

[730] 申請人 Requerente : 澳科精英集團有限公司

   MUST IPO GRUPO LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路63-69號678文創園6樓BK單位 
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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 : 41

[511] 服務 Serviços : 提供教育，培訓。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色 Pantone 299C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/127493 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/01

[730] 申請人 Requerente : 澳科精英集團有限公司

   MUST IPO GRUPO LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路63-69號678文創園6樓BK單位 

 國籍 Nacionalidade : 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 : 提供教育，培訓。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色 Pantone 3262C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/127494 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/01

[730] 申請人 Requerente : 澳科精英集團有限公司

   MUST IPO GRUPO LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路63-69號678文創園6樓BK單位 

 國籍 Nacionalidade : 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 : 提供科學服務和相關的研究與設計服務；為展覽、會展、比賽提供設計服務（非商業）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色 Pantone 299C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/127495 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/01

[730] 申請人 Requerente : 澳科精英集團有限公司

   MUST IPO GRUPO LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路63-69號678文創園6樓BK單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42
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[511] 服務 Serviços : 提供科學服務和相關的研究與設計服務；為展覽、會展、比賽提供設計服務（非商業）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色 Pantone 3262C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/127577 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/05

[730] 申請人 Requerente : BALENCIAGA

 地址 Endereço : 40 rue de Sèvres, 75007 Paris França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; pesquisas comerciais; sondagem de opinião; organização de espectáculos de 

moda para publicidade ou venda; decoração de montras; apresentação de produtos em 

meios de comunicação para fins de venda a retalho; apoio na gestão de negócios; consulto-

ria em gestão e organização de negócios: promoção de vendas para terceiros; serviços de 

importação e exportação; consultadoria em gestão de recursos humanos; serviços de relo-

calização para empresas; processamento administrativo de ordens de compra; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automáticas; procura de patrocínios; aluguer de stands 

de vendas; serviços de venda a retalho ou a grosso de preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas e artigos para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/03/07 23044355 中國 China

[210] 編號 N.º : N/127636 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/07

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de computador; software informático para instalação, configuração, operação e 

controle de computadores, periféricos de computadores, dispositivos móveis, telefones mó-

veis; software para o desenvolvimento de programas informáticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/03/10 72063 牙買加 Jamaica
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[210] 編號 N.º : N/127661 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/08

[730] 申請人 Requerente : 中国东方航空集团公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區虹橋路2550號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 貨運；運輸；運送乘客；運送旅客；運輸經紀；運輸預訂；物流運輸；商品包裝；船隻運輸；汽車

運輸；鐵路運輸；空中運輸；航空器出租；汽車出租；貨物貯存；倉庫出租；包裹投遞；快遞服務

（信件或商品）；旅行陪伴；觀光旅遊；旅行座位預訂；旅行預訂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127757 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/12

[730] 申請人 Requerente : 深圳市樂凱撒比薩餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市南山區桃園西路223 號大新實業股份有限公司辦公樓601 

 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 : 比薩餅；穀類製品；薄烤餅；茶飲料；咖啡；餡餅（點心）；糕點；餅乾；甜點慕斯（甜食）；麵

包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127758 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/12

[730] 申請人 Requerente : 深圳市樂凱撒比薩餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市南山區桃園西路223 號大新實業股份有限公司辦公樓601 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；飯店商業管理；商業管理顧問；外

購服務（商業輔助）；進出口代理；替他人推銷；市場營銷；複印服務；會計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127759 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/12

[730] 申請人 Requerente : 原点（深圳）健康科技有限公司 
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 地址 Endereço : 深圳市龍崗區龍城街道龍城大道89號正中時代大廈805A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療保健；芳香療法；護理院；飲食營養指導；美容服務；礦泉療養；動物清潔；花環製作；配鏡

服務；衛生設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127775 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/12

[730] 申請人 Requerente : 意莎拉蒂時裝國際有限公司

   ISARATTI FASHION INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Room 613, 6/F., Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, peles de animais e cabedal; malas e maletas de viagem; cha-

péus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, produtos de correaria e selaria; colei-

ras, trelas e vestuário para animais, tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127776 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/12

[730] 申請人 Requerente : 意莎拉蒂時裝國際有限公司

   ISARATTI FASHION INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Room 613, 6/F., Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127777 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/12

[730] 申請人 Requerente : 意莎拉蒂時裝國際有限公司

   ISARATTI FASHION INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Room 613, 6/F., Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127778 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/12

[730] 申請人 Requerente : 意莎拉蒂時裝國際有限公司

   ISARATTI FASHION INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Room 613, 6/F., Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, peles de animais e cabedal; malas e maletas de viagem; cha-

péus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, produtos de correaria e selaria; colei-

ras, trelas e vestuário para animais, tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127779 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/12

[730] 申請人 Requerente : 意莎拉蒂時裝國際有限公司

   ISARATTI FASHION INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Room 613, 6/F., Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127780 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/12

[730] 申請人 Requerente : 意莎拉蒂時裝國際有限公司

   ISARATTI FASHION INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Room 613, 6/F., Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127844 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/13

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computadores; hardware de computador utilizável; computa-

dores portáteis; computadores de tablete; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; 

telefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos de comunicação sem fios para 

transmissão de voz, dados, imagens, áudio e conteúdo multimédia; aparelhos de comunica-

ção para redes; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso 

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

electrónico e outros dados digitais; hardware de computador utilizável; dispositivos elec-

trónicos digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à internet para enviar, receber 

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

inteligentes; óculos inteligentes; anéis inteligentes, rastreadores utilizáveis para activida-

des físicas; pulseiras (instrumentos de medição); leitores de livros electrónicos; software 

de computador; software informático para instalação, configuração, operação e controle 

de computadores, periféricos de computadores, dispositivos móveis, telefones móveis, re-

lógios inteligentes, óculos inteligentes, dispositivos portáteis, auriculares, auscultadores, 

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

e vídeo, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; software para o desen-

volvimento de programas informáticos; software de jogos de computador; áudio, vídeo e 

conteúdo multimédia pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de computador; 

dispositivos periféricos para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, aus-

cultadores, televisões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e grava-

dores de áudio e vídeo; periféricos de computador utilizáveis para uso com computadores, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, anéis 

inteligentes, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores / descodificadores (set-

-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; aparelhos biométricos de identificação 

e autenticação; acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição de distâncias; aparelhos 

para gravação de distâncias; pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indicadores 

de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição montados e fones de ouvido 

para uso com computadores, telefones inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; monitores, 

óculos, controles e auriculares de realidade virtual e aumentada; óculos 3D; óculos; óculos 

de sol; lentes para óculos; vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; 

câmaras; flashes para máquinas fotográficas; teclados, ratos, almofadas para rato, impres-

soras, unidades de disco, e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir sons; leitores 
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e gravadores digitais de áudio e vídeo; colunas alto-falantes; amplificadores e receptores de 

áudio; aparelhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos de gravação de voz e reco-

nhecimento de voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; televisores e ecrãs 

de televisão; codificadores / descodificadores (set-top boxes); rádios; transmissores e recep-

tores de rádio; interfaces de usuário para computadores de bordo e dispositivos electróni-

cos a bordo, nomeadamente painéis de controle electrónicos, monitores, telas sensíveis ao 

toque/ ecrãs tácteis (touchscreens), controles remotos, estações de acoplamento, conecto-

res, interruptores e controles activados por voz; aparelhos de sistemas de posicionamento 

global (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de navegação para veículos [compu-

tadores a bordo dos veículos]; aparelhos de controlo remoto para controlar computadores, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio 

e vídeo, televisões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), altifalantes, amplifica-

dores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos utilizáveis 

para controlar computadores, telefones móveis, dispositivos electrónicos móveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio 

e vídeo, televisões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), altifalantes, amplifi-

cadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos para arma-

zenamento de dados; chips de computador; baterias; carregadores de bateria; conectores, 

acopladores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações de acoplamento e adaptadores 

eléctricos e electrónicos para computadores, telefones móveis, computadores portáteis, pe-

riféricos de computadores, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utili-

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

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

interativas sensíveis ao toque; interfaces para computadores, monitores de computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

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

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a monitores de com-

putador, monitores de telemóveis, e monitores de relógios inteligentes; peças e acessórios 

para computadores, periféricos de computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auricula-

res, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e codificadores / des-

codificadores (set-top boxes); capas, sacos, estojos, capas protectoras, correias e  cordões 

para computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codificado-

res / descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para 

selfies (monopods manuais); carregadores de bateria para cigarros electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/24 2017-318 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/127845 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/13

[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 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computadores; hardware de computador utilizável; computa-

dores portáteis; computadores de tablete; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; 

telefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos de comunicação sem fios para 

transmissão de voz, dados, imagens, áudio e conteúdo multimédia; aparelhos de comunica-

ção para redes; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso 

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

electrónico e outros dados digitais; hardware de computador utilizável; dispositivos elec-

trónicos digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à internet para enviar, receber 

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

inteligentes; óculos inteligentes; anéis inteligentes, rastreadores utilizáveis para activida-

des físicas; pulseiras (instrumentos de medição); leitores de livros electrónicos; software 

de computador; software informático para instalação, configuração, operação e controle 

de computadores, periféricos de computadores, dispositivos móveis, telefones móveis, re-

lógios inteligentes, óculos inteligentes, dispositivos portáteis, auriculares, auscultadores, 

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

e vídeo, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; software para o desen-

volvimento de programas informáticos; software de jogos de computador; áudio, vídeo e 

conteúdo multimédia pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de computador; 

dispositivos periféricos para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, aus-

cultadores, televisões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e grava-

dores de áudio e vídeo; periféricos de computador utilizáveis para uso com computadores, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, anéis 

inteligentes, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores / descodificadores (set-

-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; aparelhos biométricos de identificação 

e autenticação; acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição de distâncias; aparelhos 

para gravação de distâncias; pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indicadores 

de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição montados e fones de ouvido 

para uso com computadores, telefones inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; moni-

tores, óculos, controles e auriculares de realidade virtual e aumentada; óculos 3D; óculos; 

óculos de sol; lentes para óculos; vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; teclados, ratos, almofadas para rato, 

impressoras, unidades de disco, e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir sons; 

leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; colunas alto-falantes; amplificadores e re-

ceptores de áudio; aparelhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos de gravação de 

voz e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores (set-top boxes); rádios; transmissores 

e receptores de rádio; interfaces de usuário para computadores de bordo e dispositivos 

electrónicos a bordo, nomeadamente painéis de controle electrónicos, monitores, telas sen-

síveis ao toque/ ecrãs tácteis (touchscreens), controles remotos, estações de acoplamento, 

conectores, interruptores e controles activados por voz; aparelhos de sistemas de posicio-

namento global (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de navegação para veículos 

[computadores a bordo dos veículos]; aparelhos de controlo remoto para controlar compu-

tadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores 

de áudio e vídeo, televisões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), altifalantes, 
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amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones móveis, dispositivos electrónicos móveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores 

de áudio e vídeo, televisões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), altifalantes, 

amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; baterias; carregadores de bateria; 

conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações de acoplamento e 

adaptadores eléctricos e electrónicos para computadores, telefones móveis, computadores 

portáteis, periféricos de computadores, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos elec-

trónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, 

leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e codificadores / descodificadores (set-

-top boxes); telas interativas sensíveis ao toque; interfaces para computadores, monitores 

de computador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / descodifica-

dores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados 

a monitores de computador, monitores de telemóveis, e monitores de relógios inteligentes; 

peças e acessórios para computadores, periféricos de computadores, telemóveis, dispositi-

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

inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, 

e codificadores / descodificadores (set-top boxes); capas, sacos, estojos, capas protectoras, 

correias e  cordões para computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscul-

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

vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carregadores de bateria para cigarros elec-

trónicos; colares electrónicos para treinar animais; agendas electrónicas; aparelhos para 

verificar a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos para aparelhos operados 

com moedas; máquinas para ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas de vo-

tar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de escolha de prémios; máquinas de telefax; 

aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos electrónicos; aparelhos 

de medir; pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circuitos integrados; amplificado-

res; ecrãs fluorescentes; controlo remote; fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; 

instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electro-

lisadores; extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e 

equipamentos salva-vidas; avisadores de apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores 

[aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar os cães; ímanes decorativos; veda-

ções electrificadas; retardadores de carro com controlo remoto portáteis.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/18 2017-296 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/127846 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/13

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos; artigos para brincar; cartas de joga; unidades manuais para jogos elec-

trónicos; jogos de computador, jogos de vídeo, e aparelhos para jogos de computador e 

jogos de vídeo, sem serem operados com moedas ou aqueles adaptados para uso com re-

ceptores de televisão; aparelhos para musculação; máquinas e equipamentos para ginástica 

e exercícios físicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/13 2017-458 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/127847 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/13

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de hardware de computador, software informático, perifé-

ricos de computador, e jogos de computador e jogos de vídeo; serviços de consultadoria de 

hardware e software de computador; programação de computadores; concepção de base de 

dados para computador; armazenamento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware, software informático e pe-

riféricos de computador; fornecimento de software não descarregável on-line; serviços de 

consultadoria para desenvolvimento de sistemas de computadores, base de dados e aplica-

ções; serviços de consultoria de dados e segurança de computadores; serviço de criptografia 

de dados; fornecimento de informações de hardware ou software de computador on-line; 

manutenção, reparação e actualização de hardware de computador, software informático, 

periféricos e aplicações; serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução de problemas 

de hardware e software de computador, e serviços de apoio informático ao cliente; serviços 

de criação, concepção e manutenção de sítios web; serviços de alojamento de sítios web; 

fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através de internet e outras re-

des de comunicações electrónicas; criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electrónicas de comunicação; serviços de 

rede social on-line; fornecimento de sítio web de rede social; serviços de cartografia e ma-

pas; serviços científicos e tecnológicos; serviços de concepção/projectos de desenhos indus-

triais; serviços de análises e de pesquisas industriais; serviços de informações, assessoria e 

consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/13 2017-458 列支敦士登 Listenstaine
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[210] 編號 N.º : N/127848 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/13

[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 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

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

hardware de computador utilizável; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes 

de proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, 

correio electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; óculos inteligentes; anéis 

inteligentes, rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de 

medição); leitores de livros electrónicos; software de computador; software informático 

para instalação, configuração, operação e controle de computadores, periféricos de com-

putadores, dispositivos móveis, telefones móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

dispositivos portáteis, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores/descodificado-

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

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

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

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

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

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

dificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de compu-

tador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

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

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

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

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

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

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

teligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

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

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

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

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

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

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

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

veículos motorizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, 

auscultadores; microfones; televisões; televisores e ecrãs de televisão; codificadores/descodi-

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

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

controle electrónicos, monitores, telas sensíveis ao toque/ecrãs tácteis (touchscreens), con-

troles remotos, estações de acoplamento, conectores, interruptores e controles activados 

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

ção; aparelhos de navegação para veículos [computadores a bordo dos veículos]; aparelhos 
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de controlo remoto para controlar computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos 

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

lares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/descodi-

ficadores (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas 

de entretenimento; dispositivos utilizáveis para controlar computadores, telefones móveis, 

dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, aus-

cultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/descodificado-

res (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de 

entretenimento; aparelhos para armazenamento de dados; chips de computador; baterias; 

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

estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos para computadores, tele-

fones móveis, computadores portáteis, periféricos de computadores, dispositivos electróni-

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

auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e codifica-

dores/descodificadores (set-top boxes); telas interativas sensíveis ao toque; interfaces para 

computadores, monitores de computador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, 

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

protector de ecrã adaptados a monitores de computador, monitores de telemóveis, e moni-

tores de relógios inteligentes; peças e acessórios para computadores, periféricos de compu-

tadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores 

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

estojos, capas protectoras, correias e cordões para computadores, telemóveis, dispositi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

remoto portáteis.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/18 2017-292 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/127849 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/13

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.
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 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

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

hardware de computador utilizável; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes 

de proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, 

correio electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; óculos inteligentes; anéis 

inteligentes, rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de 

medição); leitores de livros electrónicos; software de computador; software informático 

para instalação, configuração, operação e controle de computadores, periféricos de com-

putadores, dispositivos móveis, telefones móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

dispositivos portáteis, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores/descodificado-

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

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

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

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

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

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

dificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de compu-

tador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

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

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

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

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

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

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

teligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

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

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

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

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

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

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

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

veículos motorizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, 

auscultadores; microfones; televisões; televisores e ecrãs de televisão; codificadores/desco-

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

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

controle electrónicos, monitores, telas sensíveis ao toque/ecrãs tácteis (touchscreens), con-

troles remotos, estações de acoplamento, conectores, interruptores e controles activados 

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

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

de controlo remoto para controlar computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auri-
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culares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/des-

codificadores (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e 

sistemas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auricu-

lares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/des-

codificadores (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e 

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

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

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

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

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

inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

remoto portáteis.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/18 2017-294 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/127850 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/13

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

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

hardware de computador utilizável; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes 

de proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, 

correio electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; óculos inteligentes; anéis 

inteligentes, rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de 

medição); leitores de livros electrónicos; software de computador; software informático 

para instalação, configuração, operação e controle de computadores, periféricos de com-

putadores, dispositivos móveis, telefones móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

dispositivos portáteis, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores/descodificado-

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

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

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

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

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

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

dificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de compu-

tador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

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

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

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

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

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

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

ligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios in-

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

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

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

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

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

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

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

veículos motorizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, 

auscultadores; microfones; televisões; televisores e ecrãs de televisão; codificadores/desco-

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

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

controle electrónicos, monitores, telas sensíveis ao toque/ecrãs tácteis (touchscreens), con-

troles remotos, estações de acoplamento, conectores, interruptores e controles activados 

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

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

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

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, aus-

cultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/descodifica-
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dores (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas 

de entretenimento; dispositivos utilizáveis para controlar computadores, telefones móveis, 

dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, aus-

cultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/descodificado-

res (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de 

entretenimento; aparelhos para armazenamento de dados; chips de computador; baterias; 

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

estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos para computadores, com-

putadores portáteis, periféricos de computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos 

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

riculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e codificado-

res/descodificadores (set-top boxes); telas interativas sensíveis ao toque; interfaces para 

computadores, monitores de computador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, 

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

protector de ecrã adaptados a monitores de computador, monitores de telemóveis, e moni-

tores de relógios inteligentes; peças e acessórios para computadores, periféricos de compu-

tadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores 

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

estojos, capas protectoras, correias e cordões para computadores, telemóveis, dispositivos 

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

gentes, auriculares, auscultadores, codificadores/descodificadores (set-top boxes), e leitores 

e gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carregadores de ba-

teria para cigarros electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/02 2017-436 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/127881 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/14

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

nicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e para o envio, recepção 
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e armazenamento de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

hardware de computador utilizável; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, cor-

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

ligentes, rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de medi-

ção); leitores de livros electrónicos; software de computador; software informático para ins-

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

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

portáteis, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores/descodificadores (set-top 

boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de 

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

jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia pré-gravado descarregável; dis-

positivos periféricos de computador; dispositivos periféricos para computador, telemóveis, 

dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores/descodificadores 

(set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computador utili-

záveis para uso com computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, anéis inteligentes, auriculares, auscultadores, televisões, 

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

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

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

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

exibição montados e fones de ouvido para uso com computadores, telefones inteligentes, 

dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

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

gravadores de áudio e vídeo; monitores, óculos, controles e auriculares de realidade vir-

tual e aumentada; óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; vidro óptico; arti-

gos ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

teclados, ratos, almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e discos rígidos; apa-

relhos para gravar e reproduzir sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; colunas 

alto-falantes; amplificadores e receptores de áudio; aparelhos de áudio para veículos moto-

rizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; 

microfones; televisões; televisores e ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top 

boxes); rádios; transmissores e receptores de rádio; interfaces de usuário para computadores 

de bordo e dispositivos electrónicos a bordo, nomeadamente painéis de controle electrónicos, 

monitores, telas sensíveis ao toque/ecrãs tácteis (touchscreens), controles remotos, estações 

de acoplamento, conectores, interruptores e controles activados por voz; aparelhos de siste-

mas de posicionamento global (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de navegação 

para veículos [computadores a bordo dos veículos]; aparelhos de controlo remoto para con-

trolar computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gra-

vadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/descodificadores (set-top boxes), altifalan-

tes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones móveis, dispositivos electrónicos móveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores 

de áudio e vídeo, televisões, codificadores/descodificadores (set-top boxes), altifalantes, 

amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos para 

armazenamento de dados; chips de computador; baterias; carregadores de bateria; co-

nectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações de acoplamento e 

adaptadores eléctricos e electrónicos para computadores, telefones móveis, computadores 
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portáteis, periféricos de computadores, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos elec-

trónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, 

leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e codificadores/descodificadores (set-

-top boxes); telas interativas sensíveis ao toque; interfaces para computadores, monitores 

de computador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utili-

záveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores/descodificadores 

(set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a mo-

nitores de computador, monitores de telemóveis, e monitores de relógios inteligentes; peças 

e acessórios para computadores, periféricos de computadores, telemóveis, dispositivos 

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

ligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e 

codificadores/descodificadores (set-top boxes); capas, sacos, estojos, capas protectoras, 

correias e cordões para computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auricula-

res, auscultadores, codificadores/descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravado-

res de áudio e vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/15 2017-464 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/127882 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/14

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de hardware de computador, software informático, perifé-

ricos de computador, e jogos de computador e jogos de vídeo; serviços de consultadoria de 

hardware e software de computador; programação de computadores; concepção de base de 

dados para computador; armazenamento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware, software informático e pe-

riféricos de computador; fornecimento de software não descarregável on-line; serviços de 

consultadoria para desenvolvimento de sistemas de computadores, base de dados e aplica-

ções; serviços de consultoria de dados e segurança de computadores; serviço de criptografia 

de dados; fornecimento de informações de hardware ou software de computador on-line; 

manutenção, reparação e actualização de hardware de computador, software informático, 

periféricos e aplicações; serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução de problemas 

de hardware e software de computador, e serviços de apoio informático ao cliente; serviços 

de criação, concepção e manutenção de sítios web; serviços de alojamento de sítios web; 

fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através de internet e outras re-

des de comunicações electrónicas; criação de índices de informação online, sítios e outros 
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recursos disponíveis na Internet e outras redes electrónicas de comunicação; serviços de 

rede social on-line; fornecimento de sítio web de rede social; serviços de cartografia e ma-

pas; serviços científicos e tecnológicos; serviços de concepção/projectos de desenhos indus-

triais; serviços de análises e de pesquisas industriais; serviços de informações, assessoria e 

consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/06/15 2017-464 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/127934 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático para uso na edição de vídeos; software de computador para criar, 

editar, processar, organizar, importar, exportar e descodificar ficheiros áudios, vídeos, mú-

sica, filmes, e conteúdos multimédia; software de computador para criar e editar animação 

digital, gráficos, e efeitos especiais; software de computador para correcção de cores de 

vídeos e conteúdos multimédia; software de computador para criar, processar, exportar e 

descodificar meios de comunicação digitais.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2017/04/21 1,833,799 加拿大 Canadá

[210] 編號 N.º : N/127950 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/18

[730] 申請人 Requerente : 蘭州科天投資控股股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國甘肅省蘭州市蘭州新區昆侖山大道3949號科天水性科技產業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 顏料，油漆，清漆，防火漆，底漆，漆，防水粉（塗料），天然樹脂（原料），木材塗料（油漆），防

污塗料。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127951 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/18

[730] 申請人 Requerente : 蘭州科天投資控股股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國甘肅省蘭州市蘭州新區昆侖山大道3949號科天水性科技產業園 

 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，錢包（錢夾），皮革或皮革板製盒，皮涼席，皮質帶子，動物項圈，馬具用帶，皮帶（鞍

具），馬鞍，馬鞍套。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127952 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/18

[730] 申請人 Requerente : 蘭州科天投資控股股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國甘肅省蘭州市蘭州新區昆侖山大道3949號科天水性科技產業園 

 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 : 膠合板，製傢俱用木材，貼面板，膠合木板，纖維板，木地板，石膏板，防水卷材，非金屬門板，

塗層（建築材料）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/127953 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/18

[730] 申請人 Requerente : 蘭州科天投資控股股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國甘肅省蘭州市蘭州新區昆侖山大道3949號科天水性科技產業園 

 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，枕席，體育館用墊，汽車用墊毯，防滑墊，地墊，橡膠地墊，牆紙，非紡織品製壁毯，紡織

品製牆紙。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128002 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/19

[730] 申請人 Requerente : 廣東甘竹罐頭有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區杏壇鎮東村村 

 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 : 水果罐頭；聽裝（罐裝）魚；肉罐頭；蔬菜罐頭；水產罐頭；食用油。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128057 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/20

[730] 申請人 Requerente : 原点（深圳）健康科技有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區龍城街道龍城大道89號正中時代大廈805A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療保健；芳香療法；護理院；飲食營養指導；美容服務；礦泉療養；動物清潔；花環製作；配鏡

服務；衛生設備出租。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128066 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/20

[730] 申請人 Requerente : 江蘇城中園林股份有限公司

   Jiangsu Chengzhong Landscape Construction Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國江蘇省如皋市如城街道益壽南路9號

   No.9 Yishou South Road, Rucheng Subdistrict, Rugao City, Jiangsu Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 草坪修整；除草；風景設計；花卉擺放；空中和地面化肥及其他農用化學品的噴灑；滅害蟲（為

農業、園藝和林業目的）；樹木修剪；庭園設計；園藝；植物養護。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128074 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；膳食纖維；人用藥；消滅有害動物製劑；空氣淨化製劑；殺菌劑；嬰兒食品；減肥藥；

醫用營養食物；藥用酒精；醫用膠原蛋白；衛生巾；嬰兒尿褲；消毒劑；消毒紙巾。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128075 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件（已錄制）；計算機；可下載的計算機應用軟件；智能手表（數據處理）；智能眼鏡

（數據處理）；數據處理設備；電子記事器；移動電話用計算機游戲是軟件；指紋掃描儀；複印

機（照相、靜電、熱）；便攜式計算機；帶身體質量分析儀的秤；電子出版物（可下載）；計算機

游戲軟件；可下載的手機應用軟件；平板電腦；時間記錄裝置；導航儀器；電話機；電子圖書閱

讀器；照相機（攝影）；自拍杆（手持單腳架）；頭戴式耳機；電子顯示板；穿戴式行動追踪器；

無綫電設備；錄像機；USB內存盤；視聽教學儀器；放影設備；DV D播放機；便攜式媒體播放

器；手機；人造衛星；電綫；電子顯微鏡；視頻顯示屏；滅火器；電子鎖；3D眼鏡；電池；移動電

源（可充電電池）；動畫片。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128076 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；電力煮咖啡機；冰箱；空氣調節設備；微波爐（廚房用具）；壁爐；供暖裝置；淋浴熱水器；

可移動盥洗室；太陽能集熱器；水淨化裝置；飲水機；電暖器；電熱服裝。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128077 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；複印紙（文具）；紙手帕；紙或紙板製廣告牌；筆記本；日曆（年曆）；海報；報紙；傳單；優

惠券（印刷品）；訂書釘；名片；書籍；鋼筆；鑲框或未鑲框的繪畫；包裝用紙袋或塑料袋（信

封、小袋）；繪畫板；手壓訂書機（辦公用品）；文件夾（文具）；文具；墨水；書寫工具；文具或

家用膠帶；繪畫儀器；便攜式印刷成套工具（辦公用品）；衛生紙；紙巾。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128078 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, 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 : 動物皮；錢包（錢夾）；書包；旅行箱；傘；手杖；購物袋；女用陽傘；行李箱；旅行包；皮製帶子；

公文箱；牽引動物用皮索；寵物服裝；帆布背包；運動包。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128079 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, 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 : 家具；書桌；文件櫃；鏡子（玻璃鏡）；室內窗用百葉簾（家具）；木、蠟、石膏或塑料藝術品；展

示板；床；家養寵物窩；辦公家具；室內窗用百葉簾（家具）；計算機架；枕頭；書櫃；衣櫃；非金

屬托盤；竹木工藝品；木製或塑料製招牌；家養寵物窩；家具門。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128080 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；內衣；衣領（衣服）；皮衣；嬰兒全套衣；嬰兒褲（內衣）；游泳衣；防水服；化妝舞會用服

裝；鞋（腳上的穿着物）；襪；鞋用防滑配件；帽子（ 頭戴）；圍巾；手套（服裝）；領帶；圍巾；背

帶；睡眠用眼罩。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128081 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., 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 : 咖啡用調味品；咖啡飲料；用作茶葉代用品的花或葉；茶飲料；天然增甜劑；巧克力；食品用糖

蜜；蜂蜜；糕點；麵包；三明治；主要由米製成的凍乾食品；穀類製品；粗麵粉；食品製作用生米

糊；麵條；以穀物為主的零食小吃；玉米花；食用澱粉；烹飪食品用增稠劑；木薯澱粉；冰淇淋；

食鹽；醋；調味品；調味肉汁；發酵劑；蘇打粉（烹飪用小蘇打）；食用芳香劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128082 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；計算機網絡上的在綫廣告；在網站上為商品和服務提供廣

告空間；商業管理諮詢；飯店商業管理；為公司提供外包行政管理；利用計算機數據庫進行市

場調查；在工商企業的商業事務或商業功能方面提供管理幫助；為商品和服務的買賣雙方提供

在綫市場；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；進出口代理；

人力資源管理；特許經營的商業管理；商業中介服務；通過網站提供商業信息；商業企業遷移；

辦公機器和設備出租；在計算機數據庫中更新和維護數據；預約安排服務（辦公事務）；在計算

機檔案中進行數據檢索（替他人）；會計；尋找贊助；藥品零售或批發服務；廣告代理；商業橱

窗布置；文秘。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128083 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；金融貸款；融資服務，金融管理，抵押貸款，融資租賃，股票和債券經紀，金融分析，

金融諮詢，電子轉帳，金融信息，租金托收，貴重物品存放，金融贊助，網上銀行，公積金服務，

股票經紀服務，債務諮詢服務，為建築項目安排資金，通過網站提供金融信息，通過使用會員

卡為他人在參與機構提供折扣，風險資本融資，汽車融資租賃，權益性資本投資，提供證券市

場信息，為出租和租賃提供資金，債務追收服務，藝術品估價，不動產出租，不動產代理，不動

產經紀，不動產估價，不動產管理，公寓管理，公寓出租，農場出租，住所代理（公寓），辦公室

（不動產）出租，共用辦公室出租；商品房銷售；擔保；募集慈善基金；信托，典當；經紀。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128084 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息，建築諮詢，建築設備出租，商業攤位及商店的建築，安裝門窗，商品房建造，清潔建

築物（內部），室內裝潢修理，招牌的油漆或修理，貼墻紙，室內裝潢，室內外油漆，清潔建築物

（外表面），清掃街道，掃路機出租，建築物維護和修理，加熱設備安裝和修理，辦公機器和設

備的安裝、保養和修理，電器的安裝和修理，空調設備的安裝和修理，修復磨損或部分損壞的

機器，厨房設備安裝，機械安裝、保養和修理，冷凍設備的安裝和修理，計算機硬件安裝、維護

和修理，衛生設備的安裝和修理，浴室設備的安裝和修理，照明設備的安裝和修理，運載工具保

養服務，汽車保養和修理，照相器材修理，保險櫃的保養和修理，鐘錶修理，家具修復，洗燙衣

服，蟲害防治服務（非農業、非水產養殖業、非園藝、非林業目的）；電梯安裝和修理，維修電力

綫路。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128085 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社服務，有綫電視播放，互聯網廣播服務，電話業務，移動電話通訊，計算機終端通訊，電

子郵件傳輸，信息傳輸設備出租，光纖通訊，傳真設備出租，調制解調器出租，電訊設備出租，

電話機出租，電子公告牌服務（通訊服務），提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務，電話會

議服務，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，視頻

會議服務，提供在綫論壇。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128086 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 旅行陪伴，旅行預訂，包裹投遞，快遞服務（信件或商品），電子數據或文件載體的物理儲藏，

倉庫出租，汽車出租，運載工具（車輛）出租，司機服務，客車出租，車輛共享服務，汽車運輸，

拖運，船隻出租，搬運，貨運，貨物遞送，交通信息，物流運輸；運送家具；空中運輸，自行車出

租，給水，配水，配電，能源分配，輪椅出租。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128087 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 空調設備出租，廢物再生，印刷，服裝製作，服裝定製，榨水果，食物和飲料的防腐處理，紙張加

工，木器製作，紡織品精加工，材料處理信息，定做材料裝配（替他人），織物漂白，羊毛加工，紡

織品化學處理，紡織品染色，染色，布料染色，麵粉加工，食物冷凍。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128088 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 學校（教育），教育，培訓，幼兒園，實際培訓（示範），就業指導（教育或培訓顧問），輔導（培

訓），職業再培訓，家教服務，安排和組織會議，書籍出版，電子書籍和雜誌的在綫出版，提供

在綫電子出版物（非下載），動物訓練，廣播和電視節目製作，無綫電文娛節目，電視文娛節

目，翻譯，提供在綫音樂（非下載），提供在綫錄像（非下載），在計算機網絡上提供在綫游戲，

健身俱樂部（健身和體能訓練），運動場出租，為兒童提供游戲場所。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128089 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 工業品外觀設計，包裝設計，造型（工業品外觀設計），建築學服務，建築製圖，室內裝飾設計，

室內設計，服裝設計，平面美術設計，計算機出租，計算機編程，計算機軟件設計，計算機軟件

更新，恢復計算機數據，計算機軟件維護，替他人創建和維護網站，托管計算機站（網站），網

絡服務器的出租，雲計算，計算機安全諮詢。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128090 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 動物寄養，養老院，住所代理（旅館、供膳寄宿處），備辦宴席，咖啡館，自助餐廳，出租椅子、

桌子、桌布和玻璃器皿，臨時住宿處出租，寄宿處，飯店，預訂臨時住所，會議室出租，旅館預

訂，汽車旅館，快餐館，酒吧服務，假日野營住宿服務；活動房屋出租。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128091 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 園藝，植物養護，除草，動物養殖，水產養殖服務，康復中心，療養院，醫療診所服務，醫療按

摩，醫院，醫療保健，醫療輔助，理療，牙科，治療服務，醫療設備出租，醫療護理，醫藥諮詢，

整形外科，替代療法。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128092 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 安全及防盜警報系統的監控，工廠安全檢查，警衛服務，社交陪伴，社交護送（陪伴），服裝出

租，下葬服務，殯儀，開保險鎖，交友服務，婚姻介紹，在綫社交網絡服務，消防，知識產權諮

詢，版權管理，知識產權許可，為法律諮詢目的監控知識產權，法律研究。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128131 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 北京孝夕陽科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市通州區經濟開發區南區漷興三街1號-27 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；成品衣；內衣；套服；鞋內底；鞋；帽；襪；手套；腰帶。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128132 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : 北京孝夕陽科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市通州區經濟開發區南區漷興三街1號-27 



21792 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2017 年 12 月 21 日

 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 : 電視廣告；為廣告或推銷提供模特服務；通過郵購定單進行的廣告宣傳；為零售目的在通訊媒

體上展示商品；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；特許經營的商業管理；替他

人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；醫療用品零售或批發服務；為

商品和服務的買賣雙方提供在線市場。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128140 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/21

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

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

hardware de computador utilizável; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes 

de proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, 

correio electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; óculos inteligentes; anéis 

inteligentes, rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de 

medição); leitores de livros electrónicos; software de computador; software informático 

para instalação, configuração, operação e controle de computadores, periféricos de com-

putadores, dispositivos móveis, telefones móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

dispositivos portáteis, auriculares, auscultadores, televisões, codificadores/descodificado-

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

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

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

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

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

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

dificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de compu-

tador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

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

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

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

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

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

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

teligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores/descodificadores (set-top boxes), 
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e leitores e gravadores de áudio e vídeo; monitores, óculos, controles e auriculares de 

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

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

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

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

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

veículos motorizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, 

auscultadores; microfones; televisões; televisores e ecrãs de televisão; codificadores/desco-

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

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

controle electrónicos, monitores, telas sensíveis ao toque/ecrãs tácteis (touchscreens), con-

troles remotos, estações de acoplamento, conectores, interruptores e controles activados por 

voz; aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); instrumentos de navegação; 

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

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

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, 

auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/descodifica-

dores (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas 

de entretenimento; dispositivos utilizáveis para controlar computadores, telefones móveis, 

dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, aus-

cultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores/descodificado-

res (set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de 

entretenimento; aparelhos para armazenamento de dados; chips de computador; baterias; 

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

estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos para computadores, tele-

fones móveis, computadores portáteis, periféricos de computadores, dispositivos electróni-

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

auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e codifica-

dores/descodificadores (set-top boxes); telas interativas sensíveis ao toque; interfaces para 

computadores, monitores de computador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codi-

ficadores/descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; protec-

tor de ecrã adaptados a monitores de computador, monitores de telemóveis, e monitores de 

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

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áudio 

e vídeo, televisões, e codificadores/descodificadores (set-top boxes); capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computadores, telemóveis, dispositivos electró-

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

auriculares, auscultadores, codificadores/descodificadores (set-top boxes), e leitores e gra-

vadores de áudio e vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carregadores de bateria 

para cigarros electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/28 2017-339 列支敦士登 Listenstaine
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[210] 編號 N.º : N/128144 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., 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 : 藥物飲料；膳食纖維；人用藥；消滅有害動物製劑；空氣淨化製劑；殺菌劑；嬰兒食品；減肥藥；

醫用營養食物；藥用酒精；醫用膠原蛋白；衛生巾；嬰兒尿褲；消毒劑；消毒紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128145 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件（已錄制）；計算機；可下載的計算機應用軟件；智能手表（數據處理）；智能眼鏡

（數據處理）；數據處理設備；電子記事器；移動電話用計算機游戲是軟件；指紋掃描儀；複印

機（照相、靜電、熱）；便攜式計算機；帶身體質量分析儀的秤；電子出版物（可下載）；計算機

游戲軟件；可下載的手機應用軟件；平板電腦；時間記錄裝置；導航儀器；電話機；電子圖書閱

讀器；照相機（攝影）；自拍杆（手持單腳架）；頭戴式耳機；電子顯示板；穿戴式行動追踪器；

無綫電設備；錄像機；USB內存盤；視聽教學儀器；放影設備；DV D播放機；便攜式媒體播放

器；手機；人造衛星；電綫；電子顯微鏡；視頻顯示屏；滅火器；電子鎖；3D眼鏡；電池；移動電

源（可充電電池）；動畫片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128146 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；電力煮咖啡機；冰箱；空氣調節設備；微波爐（廚房用具）；壁爐；供暖裝置；淋浴熱水器；

可移動盥洗室；太陽能集熱器；水淨化裝置；飲水機；電暖器；電熱服裝。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128147 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；複印紙（文具）；紙手帕；紙或紙板製廣告牌；筆記本；日曆（年曆）；海報；報紙；傳單；優

惠券（印刷品）；訂書釘；名片；書籍；鋼筆；鑲框或未鑲框的繪畫；包裝用紙袋或塑料袋（信

封、小袋）；繪畫板；手壓訂書機（辦公用品）；文件夾（文具）；文具；墨水；書寫工具；文具或

家用膠帶；繪畫儀器；便攜式印刷成套工具（辦公用品）；衛生紙；紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128148 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, 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 : 動物皮；錢包（錢夾）；書包；旅行箱；傘；手杖；購物袋；女用陽傘；行李箱；旅行包；皮製帶子；

公文箱；牽引動物用皮索；寵物服裝；帆布背包；運動包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128149 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, 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 : 家具；書桌；文件櫃；鏡子（玻璃鏡）；室內窗用百葉簾（家具）；木、蠟、石膏或塑料藝術品；展

示板；床；家養寵物窩；辦公家具；室內窗用百葉簾（家具）；計算機架；枕頭；書櫃；衣櫃；非金

屬托盤；竹木工藝品；木製或塑料製招牌；家養寵物窩；家具門。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128150 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；內衣；衣領（衣服）；皮衣；嬰兒全套衣；嬰兒褲（內衣）；游泳衣；防水服；化妝舞會用服

裝；鞋（腳上的穿着物）；襪；鞋用防滑配件；帽子（ 頭戴）；圍巾；手套（服裝）；領帶；圍巾；背

帶；睡眠用眼罩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128151 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., 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 : 咖啡用調味品；咖啡飲料；用作茶葉代用品的花或葉；茶飲料；天然增甜劑；巧克力；食品用糖

蜜；蜂蜜；糕點；麵包；三明治；主要由米製成的凍乾食品；穀類製品；粗麵粉；食品製作用生米

糊；麵條；以穀物為主的零食小吃；玉米花；食用澱粉；烹飪食品用增稠劑；木薯澱粉；冰淇淋；

食鹽；醋；調味品；調味肉汁；發酵劑；蘇打粉（烹飪用小蘇打）；食用芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128152 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；計算機網絡上的在綫廣告；在網站上為商品和服務提供廣

告空間；商業管理諮詢；飯店商業管理；為公司提供外包行政管理；利用計算機數據庫進行市

場調查；在工商企業的商業事務或商業功能方面提供管理幫助；為商品和服務的買賣雙方提供

在綫市場；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；進出口代理；

人力資源管理；特許經營的商業管理；商業中介服務；通過網站提供商業信息；商業企業遷移；

辦公機器和設備出租；在計算機數據庫中更新和維護數據；預約安排服務（辦公事務）；在計算

機檔案中進行數據檢索（替他人）；會計；尋找贊助；藥品零售或批發服務；廣告代理；商業橱

窗布置；文秘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128153 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；金融貸款；融資服務，金融管理，抵押貸款，融資租賃，股票和債券經紀，金融分析，

金融諮詢，電子轉帳，金融信息，租金托收，貴重物品存放，金融贊助，網上銀行，公積金服務，

股票經紀服務，債務諮詢服務，為建築項目安排資金，通過網站提供金融信息，通過使用會員

卡為他人在參與機構提供折扣，風險資本融資，汽車融資租賃，權益性資本投資，提供證券市

場信息，為出租和租賃提供資金，債務追收服務，藝術品估價，不動產出租，不動產代理，不動

產經紀，不動產估價，不動產管理，公寓管理，公寓出租，農場出租，住所代理（公寓），辦公室

（不動產）出租，共用辦公室出租；商品房銷售；擔保；募集慈善基金；信托，典當；經紀。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128154 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息，建築諮詢，建築設備出租，商業攤位及商店的建築，安裝門窗，商品房建造，清潔建

築物（內部），室內裝潢修理，招牌的油漆或修理，貼墻紙，室內裝潢，室內外油漆，清潔建築物

（外表面），清掃街道，掃路機出租，建築物維護和修理，加熱設備安裝和修理，辦公機器和設

備的安裝、保養和修理，電器的安裝和修理，空調設備的安裝和修理，修復磨損或部分損壞的

機器，厨房設備安裝，機械安裝、保養和修理，冷凍設備的安裝和修理，計算機硬件安裝、維護

和修理，衛生設備的安裝和修理，浴室設備的安裝和修理，照明設備的安裝和修理，運載工具保
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養服務，汽車保養和修理，照相器材修理，保險櫃的保養和修理，鐘錶修理，家具修復，洗燙衣

服，蟲害防治服務（非農業、非水產養殖業、非園藝、非林業目的）；電梯安裝和修理，維修電力

綫路。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128155 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社服務，有綫電視播放，互聯網廣播服務，電話業務，移動電話通訊，計算機終端通訊，電

子郵件傳輸，信息傳輸設備出租，光纖通訊，傳真設備出租，調制解調器出租，電訊設備出租，

電話機出租，電子公告牌服務（通訊服務），提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務，電話會

議服務，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，視頻

會議服務，提供在綫論壇。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128156 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 旅行陪伴，旅行預訂，包裹投遞，快遞服務（信件或商品），電子數據或文件載體的物理儲藏，

倉庫出租，汽車出租，運載工具（車輛）出租，司機服務，客車出租，車輛共享服務，汽車運輸，

拖運，船隻出租，搬運，貨運，貨物遞送，交通信息，物流運輸；運送家具；空中運輸，自行車出

租，給水，配水，配電，能源分配，輪椅出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128157 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 空調設備出租，廢物再生，印刷，服裝製作，服裝定製，榨水果，食物和飲料的防腐處理，紙張加

工，木器製作，紡織品精加工，材料處理信息，定做材料裝配（替他人），織物漂白，羊毛加工，紡

織品化學處理，紡織品染色，染色，布料染色，麵粉加工，食物冷凍。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128158 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 學校（教育），教育，培訓，幼兒園，實際培訓（示範），就業指導（教育或培訓顧問），輔導（培

訓），職業再培訓，家教服務，安排和組織會議，書籍出版，電子書籍和雜誌的在綫出版，提供

在綫電子出版物（非下載），動物訓練，廣播和電視節目製作，無綫電文娛節目，電視文娛節

目，翻譯，提供在綫音樂（非下載），提供在綫錄像（非下載），在計算機網絡上提供在綫游戲，

健身俱樂部（健身和體能訓練），運動場出租，為兒童提供游戲場所。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128159 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 工業品外觀設計，包裝設計，造型（工業品外觀設計），建築學服務，建築製圖，室內裝飾設計，

室內設計，服裝設計，平面美術設計，計算機出租，計算機編程，計算機軟件設計，計算機軟件

更新，恢復計算機數據，計算機軟件維護，替他人創建和維護網站，托管計算機站（網站），網

絡服務器的出租，雲計算，計算機安全諮詢。  

[540] 商標 Marca : 



21800 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2017 年 12 月 21 日

[210] 編號 N.º : N/128160 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 動物寄養，養老院，住所代理（旅館、供膳寄宿處），備辦宴席，咖啡館，自助餐廳，出租椅子、

桌子、桌布和玻璃器皿，臨時住宿處出租，寄宿處，飯店，預訂臨時住所，會議室出租，旅館預

訂，汽車旅館，快餐館，酒吧服務，假日野營住宿服務；活動房屋出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128161 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 園藝，植物養護，除草，動物養殖，水產養殖服務，康復中心，療養院，醫療診所服務，醫療按

摩，醫院，醫療保健，醫療輔助，理療，牙科，治療服務，醫療設備出租，醫療護理，醫藥諮詢，

整形外科，替代療法。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128162 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/22

[730] 申請人 Requerente : 优客工場（北京）創業投資有限公司

   UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義北京市順義區臨空經濟核心區融慧園15-3

   15-3, RongHui Garden, LinKong Economic Core Area, Shunyi Dist., Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 安全及防盜警報系統的監控，工廠安全檢查，警衛服務，社交陪伴，社交護送（陪伴），服裝出

租，下葬服務，殯儀，開保險鎖，交友服務，婚姻介紹，在綫社交網絡服務，消防，知識產權諮

詢，版權管理，知識產權許可，為法律諮詢目的監控知識產權，法律研究。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128248 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : 熊念念 

 地址 Endereço : 中國四川省武勝縣萬善鎮降龍村3組17號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築諮詢；建築；採礦；室內裝潢；機械安裝、保養和修理；車輛保養和修理；運載工具清洗服

務；鐘錶修理；輪胎翻新；傢俱保養。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128259 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 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, 
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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/128260 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 
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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 instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 
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utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, fo-

tografia 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 lim-

par e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veterinárias 

e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-

-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas de calcu-

lar, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e 

óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para iluminação, 

aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, distribuição 

de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, cartões, 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 calafetar e isolar, 

couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, porta-moedas, cartei-

ras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espelhos, cordas, cordéis, 

redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos para costura, co-

berturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimentos 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, produtos florais, tabaco, artigos 

para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; serviços de agência de compra e 

venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos para 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 publicitários; serviços de asses-

soria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de endereços; investi-

gações 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 desalfande-

gamento de importações-exportações (serviços de agência de importação-exportação); 

agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; transcrição (incluindo es-

crita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escritório; gestão de relacionamen-

tos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o comércio electrónico; 

serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com programas de patrocí-

nios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente a administração de 

negócios relacionados com a organização e a realização de projectos de programas de volun-

tariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de informa-

ções em matéria de contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); 

serviços de intermediação comercial; gestão de negócios para prestadores de serviços autó-

nomos; negociação e conclusão de transacções comerciais para terceiros; actualização e ma-

nutenção de dados em bases de dados informáticas; serviços de gestão de projectos de negó-

cios 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.



N.º 51 — 21-12-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 21805

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128261 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e fóruns 

de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet, fornecimento de acesso 

a uma base de dados de informações 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; co-

municação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, docu-

mentos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; ser-

viços de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 
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executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-view”; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras “on-line” e ser-

viços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de “video-on-demand”; servi-

ços de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na 

rede mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, “websites” 

e meios disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma 

base de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, 

bases de dados e informação acessível via computador; operação de “chat rooms” (servi-

ços de “chat room”); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de 

computadores para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; 

fornecimento de acesso a um “website” numa rede mundial de computadores através da 

qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar 

contractos e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um “website” interactivo 

numa rede mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem 

a pedidos e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades 

de negócios; serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais nu-

méricas e de texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em 

tomadas de decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; 

serviços de conferência na “web”; serviços de comunicação electrónica para estabelecer 

“chat rooms” virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação elec-

trónicos para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores 

referentes a produtos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento 

de um painel de afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda 

de itens via uma rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio elec-

trónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computado-

res e redes de computadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de 

acesso a computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados 

interactivas em linha; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a co-

locação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros 

de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; 

fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à dis-

tância; fornecimento de ligações informáticas a sítios “web” de terceiros para facilitar o 

comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

38.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128262 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de forma-

ção empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, ra-

diofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva “premium” ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

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 cinema-

tográficos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de programas de 

televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; 

serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de 

linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e 

leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; 

empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; pro-

gramas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e 

formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; for-

necimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, infor-

mação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128263 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 
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(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis 

em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa na internet; concepção de 

computadores, computadores portáteis (“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), 

computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteli-

gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 

de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 

informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de 

aplicação destinado à pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes 

informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos 

de utilizadores finais, por telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de 

consultadoria relacionados com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa 

personalizada de bases de dados informáticas e de sítios web; codificação e descodifica-

ção de sinais informáticos e electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes 

não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de arquitectura e de “design”; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços 

de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de garantia de 

qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções comerciais 

e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a 

computadores (serviços de segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; computação em nuvem; serviços de for-

necimentos de computação em nuvem; provisão de uso temporário de software informático 

não descarregável com base em computação nas nuvens e software informático de compu-

tação nas nuvens; armazenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático 

virtual e ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de 



21810 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2017 年 12 月 21 日

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/128280 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, maquilhagem [pinturas] de rosto; produtos para os cuidados da pele;batons 

para os lábios; brilho para os lábios; pó e base de maquilhagem; hidratantes; produtos para 

o cuidado de beleza, produtos para o cuidado corporal, óleos essenciais para uso pessoal; 

preparações e produtos para remover maquilhagem; loções, cremes e condicionadores para 

a cara, mãos e corpo; máscaras de beleza; pano abrasivo [polimento]; papéis abrasivos; 

abrasivos; adesivos para fixar cabelos postiços; adesivos para efeitos cosméticos; loções 

pós-barba; leite de amêndoas para efeitos cosméticos; óleo de amêndoas; sabões [sabonetes] 

de amêndoas; preparações de aloe vera para efeitos cosméticos; pedras de alúmen [adstrin-

gentes]; âmbar [perfumaria]; sabonetes anti-transpirantes; anti-transpirantes de uso cos-

mético; aromas [óleos essenciais]; adstringentes para efeitos cosméticos; bálsamos para uso 

não médico; sais para banho para uso não médico; preparações cosméticas para banhos; 

tintas para a barba; máscaras de beleza; essência de bergamota; descolarantes para uso 

cosmético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; sabonetes para 

casa de banho; óleos essenciais de cedro; óleos essencias de sidra; leite de limpeza para 

uso cosmético; colorantes para uso cosmético; produtos para a remoção de cores; produtos 

químicos para o avivamento das cores para uso doméstico [lavandaria]; estojos de cosméti-

cos; preparações cosméticas adelgaçantes; cosméticos para animais; cotonetes de algodão 

para uso doméstico; lã de algodão para uso cosmético; cremes cosméticos; cremes para o 

branqueamento da pele; gel para branqueamento dentário; sabões desodorizantes; desodo-

rizantes para seres humanos e animais; depilatórios; preparações depilatórias; sabões de-

sinfectantes; produtos para o duche para efeitos sanitários ou desodorizantes pessoais [uso 

cosmético]; champôs secos; tintas cosméticas; água de colónia; esmeril; essências etéreas; 

óleos essenciais; óleos etéreos; extractos de flores [perfumaria]; cosméticos para as sobran-

celhas; lápis para as sobrancelhas; substâncias adesivas para fixar pestanas postiças; pre-

parações cosmésticas para pestanas; pestanas postiças; pestanas falsas; adesivos para fixar 

cabelo falso; unhas postiças; bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumaria]; 

sabões anti-transpirantes para os pés; gel para o branqueamento dentário; gorduras para o 

uso cosmético; substâncias colorantes para os cabelos; tintas para os cabelos; loções capila-

res; lacas para os cabelos; preparações para a ondulação do cabelo; peróxido de hidrogénio 

para uso cosmético; incenso; ionona [perfumaria]; óleo de jasmim; lixívia; geleia de petró-

leo para uso cosmético; paus de incenso; conjuntos de cosméticos; óleo de alfazema;  água 

de alfazema; óleos essenciais de limão; loções para uso cosmético; lenços impregnados de 

loções cosméticas; produtos de maquilhagem; produtos para a remoção de maquilhagem; 

máscara [rímel]; gel para massagens para uso não médico; sabões medicinais; leite de lim-

peza para uso cosmético; essência de menta [óleos essenciais]; menta para perfumaria; al-
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míscar [perfumaria]; cera para bigodes; autocolantes artísticos para unhas; produtos para o 

cuidado das unhas; polimento para unhas; vernizes para unhas; unhas falsas; neutralizantes 

para permanentes; óleos para uso cosmético; óleos para perfumes e essências; óleos para 

higiene pessoal; lápis cosméticos; lápis para as sobrancelhas; perfumaria; perfumes; neu-

tralizadores de permanentes; geleia de petróleo para uso cosmético; preparações para polir 

as próteses dentárias; pomadas para uso cosmético; pó para maquilhagem; pedra-pomes; 

óleo de rosas; champôs; produtos para barbear; sabão para a barba; preparações cosméti-

cas pra os cuidados da pele; cremes para o branqueamento da pele; produtos cosméticos 

adelgaçantes; sabões [sabonetes]; sabões [sabonetes] contra a transpiração; barras de sabão; 

sabonetes desodorizantes; sabões [sabonetes] contra a transpiração nos pés; borrifadores 

para refrescar o hálito; fitas para refrescar o hálito; filtros solares [cosméticos]; preparações 

cosméticas para o bronzeamento da pele; pó de talco para a higiene pessoal; terpenos [óleos 

essenciais]; tecidos impregnados com loções cosméticas; água de toilette; produtos de toi-

lette; motivos decorativos para uso cosmético; vernizes [unhas]; produtos para remover os 

vernizes; preparações para a ondulação do cabelo; cera para depilação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128281 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; matéria impressa; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papela-

ria e material de escritório, excepto mobília; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou 

para uso doméstico; material para artistas ou para desenho; pincéis; material de instrução e 

de ensino (com excepção de aparelhos); folhas, sacos e saquetas em matérias plásticas para 

embalamento e empacotamento; clichés (estereótipos); jornais, publicações periódicas, re-

vistas, livros; imagens impressas; cartazes; cartões de felicitações; postais; blocos de notas; 

agendas de endereços; albuns de recortes; pastas [papelaria]; catálogos; calendários; albuns 

de fotografis; diários; livretes [livrinhos]; cartas ou mapas; lenços de papel; lenços de papel 

para a remoção de cosméticos e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128282 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Pincéis para maquilhagem; pincéis para uso cosmético; cerdas de animais [fabricação de 

escovas e pincéis]; escovas eléctricas, excepto quando parte de máquinas; suportes para 

pincéis para a barba; pincéis para a barba; esponjas abrasivas para a pele; caixas para sabo-

netes; dispensadores de sabão; saboneteira; pincéis cosméticos; utensílios cosméticos; espá-
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tulas para uso cosmético; aplicadores de cosméticos; recipientes para cosméticos; estantes 

para cosméticos; suportes para cosméticos; dispensadores para cosméticos; utensílios para 

uso cosmético; estojos adaptados para utensílios cosméticos; esponjas de microdermoabra-

são para uso cosmético; conta-gotas vendidos vazios para uso cosmético; espátulas cosmé-

ticas para uso com preparações depilatórias; utensílios e artigos de casa de banho cosmé-

ticos e de higiene pessoal; aparelhos para remover a maquilhagem; esponjas faciais para a 

aplicação de maquilhagem; aparelhos para remover a maquilhagem, eléctricos; aparelhos 

não eléctricos para remover a maquilhagem; aparelhos para remover a maquilhagem, não-

-eléctricos; matrizes para usar que se aplica maquilhagem; aplicadores para aplicar maqui-

lhagem; aplicadores para maquilhagem para olhos; aplicadores para aplicar maquilhagem; 

cintos para maquiadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128283 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e promoção de cosméticos; condução, direcção e organização de feiras relacio-

nadas com cosméticos; serviços de venda a retalho por encomenda postal relacionados com 

cosméticos; fornecimentos de serviços de consultadoria, informação e aconselhamento em 

negócios relacionados com cosméticos; serviços de venda a retalho relacionados com a ven-

da de cosméticos; serviços de loja online de venda a retalho relacionados com cosméticos; 

organização de feiras de cosméticos; serviços de venda a retalho por encomenda postal 

através de catálogo em relação a cosméticos; serviços de venda a retalho relacionados com 

a venda de, preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, preparações 

para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essen-

ciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos, conjuntos de cosméticos, cosméticos, 

água de colónia, cosméticos para sobrancelhas, lápis para sobrancelhas, pestanas postiças,  

unhas postiças, brilho para os lábios, batons para os lábios, maquilhagem [pinturas] de ros-

to, pó de maquilhagem, produtos de maquilhagem, preparações para a remoção de maqui-

lhagem, máscara [rímel], polimento para unhas, vernizes para unhas, perfumaria, perfu-

mes, ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente), cutelaria, garfos e 

colheres, armas brancas, navalhas de barba, ferros de frisar, aparelhos para depilar, polido-

res de unhas das mãos elétricos e não-eléctricos, ferros de alisar eléctricos e não-eléctricos, 

máquinas pra cortar o cabelo para uso pessoal, instrumentos manuais eléctricos e não-

-eléctricos para encaracolar o cabelo, pinças para remoção de cabelo, estojos de manicura, 

estojos de manicura eléctricos, polidores de unhas eléctricos e não eléctricos, cortadores 

de unhas eléctricos e não-eléctricos, limas para unhas, limas para unhas eléctricas, conjun-

tos de pedicure, aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, ci-

nematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), 

de socorro (salvamento) e de ensino, aparelhos e instrumentos para a condução, distribui-

ção, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica, aparelhos 

para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo mag-

nético, discos acústicos, discos compactos, dvds e outros meios de gravação digital, meca-

nismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas registadoras, máquinas de calcular, equi-
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pamentos para o tratamento da informação, computadores, programas de computador, ex-

tintores, óculos de sol, óculos, metais preciosos e suas ligas, joalharia, bijutaria, pedras 

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão e produtos nestas maté-

rias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; materiais para encadernação; fo-

tografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso do-

méstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com 

excepção de mobília); material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); ma-

térias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; cli-

chés (estereótipos), mata-borrões, livretes [livrinhos], livros, calendários, cartas ou mapas, 

bolsas para documentos, blocos para desenhos, canetas para desenhos, estojos para dese-

nhos, envelopes, folhetos, pastas [papelaria], cartões de felicitações, revistas, jornais, pan-

fletos, lápis, canetas, periódicos, postais, cartazes, impressos, publicações impressas, livros 

de rascunho, artigos de papelaria, material de ensino excepto aparelhos, couro e imitações 

de couro, peles de animais, malas e maletas de viagem, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, 

bengalas, chicotes e selaria, mochilas, sacos de praia, caixas em cartão ou em cartão-couro, 

pastas [malas], bengalas, estojos em couro ou em cartão-couro, coleiras para animais, sacos 

porta-fatos para viagem, malas de mão, caixas de couro para chapéus, mochilas [sacos de 

acampamento], porta-chaves [imitação de couro], cordões em couro, coleiras em couro, 

molesquine, carteiras de bolso, bolsas [carteiras], mochila grande, sacos para a escola, sa-

colas para a escola, sacos de compras, sacos de viagem, cofres de viagem, malas, estojos 

[caixinhas] para artigos de higiene pessoal, sacos de compras com rodas, mobília, vidros 

(espelhos), molduras, madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, mar m, osso de ba-

leia, carapaça, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar (sepiolite), utensílios e recipientes 

para uso doméstico ou para a cozinha, pentes e esponjas, escovas (com excepção de pin-

céis), materiais para o fabrico de escovas, material de limpeza, palha-de-aço, vidro em bru-

to ou semi-acabado (com excepção do vidro de construção), vidraria, porcelana e faiança, 

espelhos, esfregões abrasivos para a cozinha, aparelhos para a projecção de aerossóis para 

uso não médico, escovas, estojos para pentes, pentes, utensílios cosméticos, aparelhos de-

sodorizantes para uso pessoal, escovas para sobrancelhas, pêlos para escovas, aparelhos 

para remoção de maquilhagem, escovas para unhas, queimadores para perfumes, pulveri-

zadores [vaporizadores] de perfume, vaporizadores [pulverizadores] de perfume, dispensa-

dores de sabão, suportes para sabonetes, tigelas de sopa, suportes para esponjas, suportes 

para pincéis para a barba, escovas de dentes, escovas de dentes eléctricas, cordas, cordéis, 

redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacas e sacos , matérias para estofo e enchimento (com 

excepção de borracha e de matérias plásticas), matérias têxteis brosas em bruto, fios e li-

nhas para uso têxtil, têxteis, cobertas de cama, cobertores, colchas de cama, lençóis, fro-

nhas de almofadas [travesseiros], cortinas de têxteis, toalhas, flanelas, coberturas, toalhas 

de mesa, coberturas de cama, coberturas de mesa, vestuário, calçado, chapelaria, aventais, 

calças para bebés, bandanas, roupões de banho, pantufas de banho, cuecas de banho, fatos 

de banho, calções de banho, cintos, boinas, camisas interiores, botas, sutiãs, calções [vestu-

ário], camisolas interiores de senhora, bonés, casacos, vestidos, vestidos de noite, cobre-

-orelhas, agasalhos para os pés não-eléctricos, galochas, ligas para segurar as meias, luvas, 

chapéus, faixas [fitas] para a cabeça, malhas, meias, roupa interior, palmilhas [solas interio-

res], jaquetas, malhas, camisola vestido, moletão, tricôs, perneiras, calças justas em malha 

[leggings], leggings, fatos de carnaval, luvas sem dedos, cintos para guardar dinheiro, rega-

los [agasalho de forma cilíndrica para as mãos], gravatas, roupas exteriores, macacões, so-

bretudos, ceroulas, parkas, saiotes [combinações], vestido estilo avental, ponchos, pulôve-

res, pijamas, sandálias, saris, sarongues, cachecóis, xailes, camisas, sapatos, camisas de 

manga curta, golas, toucas para o banho, maillots para desporto, saias, máscaras para dor-

mir, chinelos, guarda-pó, peúgas, malhas para desporto, sapatos para desporto, meias, ja-
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quetas alcochoadas, fatos, viseiras para o sol, suspensórios, camisolas de malha, fatos para 

nadar, t-shirts, collants, cartolas, calças, turbantes, roupa interior, cuecas, lingerie, unifor-

mes, véus, túnicas, coletes, roupa à prova de água, tamancos, punhos, rendas e bordados, 

fitas e laços, botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas, flores artificiais, tapetes, capa-

chos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos, tapeçarias murais não 

em matérias têxteis, jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto, decorações para 

árvores de Natal, carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos e legumes em conser-

va, secos e cozinhados, geleias, doces, compotas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gor-

duras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, fari-

nhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados, mel, xarope de 

melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especia-

rias, gelo para refrescar, produtos de grãos e agrícolas, hortícolas, florestais, animais vivos, 

frutos e legumes frescos, sementes, plantas e ores naturais, alimentos para animais, malte, 

cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e su-

mos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas, refrigerantes, bebidas energéti-

cas, vinhos, chá gelado, aperitivos, bebidas gaseificadas, extractos de fruta, ginger ale, mos-

to de uva, mosto, bebidas de fruta feitas à base de concentrado, licores, água de malte, água 

de seltz, águas gasosas [águas de soda], água tónica, sumos de vegetais, essências usadas na 

preparação de licores, águas de cevada, polpas de frutas, salsaparrilha, bebidas alcóolicas 

(excepto cervejas), tabaco, artigos para fumadores, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128284 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de maquilhadores; serviços de maquilhagem; serviços de maquilhagem cosmética; 

serviços de cuidados de beleza; serviços de salão de beleza e tratamento de beleza; serviços 

e tratamentos de terapia de beleza; tratamentos de beleza; serviços de saúde, de aconselha-

mento de dieta, de exercício e estilo de vida; tratamento cosmético para o cabelo; serviços 

de cuidado do cabelo, coloração do cabelo, estilização do cabelo e corte de cabelo; serviços 

de aconselhamento e consultadoria relacionados com os serviços acima.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128285 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, maquilhagem [pinturas] de rosto; produtos para os cuidados da pele; batons 

para os lábios; brilho para os lábios; pó e base de maquilhagem; hidratantes; produtos para 
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o cuidado de beleza, produtos para o cuidado corporal, óleos essenciais para uso pessoal; 

preparações e produtos para remover maquilhagem; loções, cremes e condicionadores para 

a cara, mãos e corpo; máscaras de beleza; pano abrasivo [polimento]; papéis abrasivos; 

abrasivos; adesivos para fixar cabelos postiços; adesivos para efeitos cosméticos; loções 

pós-barba; leite de amêndoas para efeitos cosméticos; óleo de amêndoas; sabões [sabonetes] 

de amêndoas; preparações de aloe vera para efeitos cosméticos; pedras de alúmen [adstrin-

gentes]; âmbar [perfumaria]; sabonetes anti-transpirantes; anti-transpirantes de uso cos-

mético; aromas [óleos essenciais]; adstringentes para efeitos cosméticos; bálsamos para uso 

não médico; sais para banho para uso não médico; preparações cosméticas para banhos; 

tintas para a barba; máscaras de beleza; essência de bergamota; descolarantes para uso 

cosmético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; sabonetes para 

casa de banho; óleos essenciais de cedro; óleos essencias de sidra; leite de limpeza para 

uso cosmético; colorantes para uso cosmético; produtos para a remoção de cores; produtos 

químicos para o avivamento das cores para uso doméstico [lavandaria]; estojos de cosméti-

cos; preparações cosméticas adelgaçantes; cosméticos para animais; cotonetes de algodão 

para uso doméstico; lã de algodão para uso cosmético; cremes cosméticos; cremes para o 

branqueamento da pele; gel para branqueamento dentário; sabões desodorizantes; desodo-

rizantes para seres humanos e animais; depilatórios; preparações depilatórias; sabões de-

sinfectantes; produtos para o duche para efeitos sanitários ou desodorizantes pessoais [uso 

cosmético]; champôs secos; tintas cosméticas; água de colónia; esmeril; essências etéreas; 

óleos essenciais; óleos etéreos; extractos de flores [perfumaria]; cosméticos para as sobran-

celhas; lápis para as sobrancelhas; substâncias adesivas para fixar pestanas postiças; pre-

parações cosmésticas para pestanas; pestanas postiças; pestanas falsas; adesivos para fixar 

cabelo falso; unhas postiças; bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumaria]; 

sabões anti-transpirantes para os pés; gel para o branqueamento dentário; gorduras para o 

uso cosmético; substâncias colorantes para os cabelos; tintas para os cabelos; loções capila-

res; lacas para os cabelos; preparações para a ondulação do cabelo; peróxido de hidrogénio 

para uso cosmético; incenso; ionona [perfumaria]; óleo de jasmim; lixívia; geleia de petró-

leo para uso cosmético; paus de incenso; conjuntos de cosméticos; óleo de alfazema;  água 

de alfazema; óleos essenciais de limão; loções para uso cosmético; lenços impregnados de 

loções cosméticas; produtos de maquilhagem; produtos para a remoção de maquilhagem; 

máscara [rímel]; gel para massagens para uso não médico; sabões medicinais; leite de lim-

peza para uso cosmético; essência de menta [óleos essenciais]; menta para perfumaria; al-

míscar [perfumaria]; cera para bigodes; autocolantes artísticos para unhas; produtos para o 

cuidado das unhas; polimento para unhas; vernizes para unhas; unhas falsas; neutralizantes 

para permanentes; óleos para uso cosmético; óleos para perfumes e essências; óleos para 

higiene pessoal; lápis cosméticos; lápis para as sobrancelhas; perfumaria; perfumes; neu-

tralizadores de permanentes; geleia de petróleo para uso cosmético; preparações para polir 

as próteses dentárias; pomadas para uso cosmético; pó para maquilhagem; pedra-pomes; 

óleo de rosas; champôs; produtos para barbear; sabão para a barba; preparações cosméti-

cas pra os cuidados da pele; cremes para o branqueamento da pele; produtos cosméticos 

adelgaçantes; sabões [sabonetes]; sabões [sabonetes] contra a transpiração; barras de sabão; 

sabonetes desodorizantes; sabões [sabonetes] contra a transpiração nos pés; borrifadores 

para refrescar o hálito; fitas para refrescar o hálito; filtros solares [cosméticos]; preparações 

cosméticas para o bronzeamento da pele; pó de talco para a higiene pessoal; terpenos [óleos 

essenciais]; tecidos impregnados com loções cosméticas; água de toilette; produtos de toi-

lette; motivos decorativos para uso cosmético; vernizes [unhas]; produtos para remover os 

vernizes; preparações para a ondulação do cabelo; cera para depilação.



21816 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2017 年 12 月 21 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128286 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; matéria impressa; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papela-

ria e material de escritório, excepto mobília; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou 

para uso doméstico; material para artistas ou para desenho; pincéis; material de instrução e 

de ensino (com excepção de aparelhos); folhas, sacos e saquetas em matérias plásticas para 

embalamento e empacotamento; clichés (estereótipos); jornais, publicações periódicas, re-

vistas, livros; imagens impressas; cartazes; cartões de felicitações; postais; blocos de notas; 

agendas de endereços; albuns de recortes; pastas [papelaria]; catálogos; calendários; albuns 

de fotografis; diários; livretes [livrinhos]; cartas ou mapas; lenços de papel; lenços de papel 

para a remoção de cosméticos e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128287 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Pincéis para maquilhagem; pincéis para uso cosmético; cerdas de animais [fabricação de 

escovas e pincéis]; escovas eléctricas, excepto quando parte de máquinas; suportes para 

pincéis para a barba; pincéis para a barba; esponjas abrasivas para a pele; caixas para sabo-

netes; dispensadores de sabão; saboneteira; pincéis cosméticos; utensílios cosméticos; espá-

tulas para uso cosmético; aplicadores de cosméticos; recipientes para cosméticos; estantes 

para cosméticos; suportes para cosméticos; dispensadores para cosméticos; utensílios para 

uso cosmético; estojos adaptados para utensílios cosméticos; esponjas de microdermoabra-

são para uso cosmético; conta-gotas vendidos vazios para uso cosmético; espátulas cosmé-

ticas para uso com preparações depilatórias; utensílios e artigos de casa de banho cosmé-

ticos e de higiene pessoal; aparelhos para remover a maquilhagem; esponjas faciais para a 

aplicação de maquilhagem; aparelhos para remover a maquilhagem, eléctricos; aparelhos 

não eléctricos para remover a maquilhagem; aparelhos para remover a maquilhagem, não-
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-eléctricos; matrizes para usar que se aplica maquilhagem; aplicadores para aplicar maqui-

lhagem; aplicadores para maquilhagem para olhos; aplicadores para aplicar maquilhagem; 

cintos para maquiadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128288 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e promoção de cosméticos; condução, direcção e organização de feiras relacio-

nadas com cosméticos; serviços de venda a retalho por encomenda postal relacionados com 

cosméticos; fornecimentos de serviços de consultadoria, informação e aconselhamento em 

negócios relacionados com cosméticos; serviços de venda a retalho relacionados com a ven-

da de cosméticos; serviços de loja online de venda a retalho relacionados com cosméticos; 

organização de feiras de cosméticos; serviços de venda a retalho por encomenda postal 

através de catálogo em relação a cosméticos; serviços de venda a retalho relacionados com 

a venda de, preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, preparações 

para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essen-

ciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos, conjuntos de cosméticos, cosméticos, 

água de colónia, cosméticos para sobrancelhas, lápis para sobrancelhas, pestanas postiças,  

unhas postiças, brilho para os lábios, batons para os lábios, maquilhagem [pinturas] de ros-

to, pó de maquilhagem, produtos de maquilhagem, preparações para a remoção de maqui-

lhagem, máscara [rímel], polimento para unhas, vernizes para unhas, perfumaria, perfu-

mes, ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente), cutelaria, garfos e 

colheres, armas brancas, navalhas de barba, ferros de frisar, aparelhos para depilar, polido-

res de unhas das mãos elétricos e não-eléctricos, ferros de alisar eléctricos e não-eléctricos, 

máquinas pra cortar o cabelo para uso pessoal, instrumentos manuais eléctricos e não-

-eléctricos para encaracolar o cabelo, pinças para remoção de cabelo, estojos de manicura, 

estojos de manicura eléctricos, polidores de unhas eléctricos e não eléctricos, cortadores 

de unhas eléctricos e não-eléctricos, limas para unhas, limas para unhas eléctricas, conjun-

tos de pedicure, aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, ci-

nematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), 

de socorro (salvamento) e de ensino, aparelhos e instrumentos para a condução, distribui-

ção, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica, aparelhos 

para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo mag-

nético, discos acústicos, discos compactos, dvds e outros meios de gravação digital, meca-

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

pamentos para o tratamento da informação, computadores, programas de computador, ex-

tintores, óculos de sol, óculos, metais preciosos e suas ligas, joalharia, bijutaria, pedras 

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão e produtos nestas maté-

rias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; materiais para encadernação; fo-
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tografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso do-

méstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com 

excepção de mobília); material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); ma-

térias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; cli-

chés (estereótipos), mata-borrões, livretes [livrinhos], livros, calendários, cartas ou mapas, 

bolsas para documentos, blocos para desenhos, canetas para desenhos, estojos para dese-

nhos, envelopes, folhetos, pastas [papelaria], cartões de felicitações, revistas, jornais, pan-

fletos, lápis, canetas, periódicos, postais, cartazes, impressos, publicações impressas, livros 

de rascunho, artigos de papelaria, material de ensino excepto aparelhos, couro e imitações 

de couro, peles de animais, malas e maletas de viagem, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, 

bengalas, chicotes e selaria, mochilas, sacos de praia, caixas em cartão ou em cartão-couro, 

pastas [malas], bengalas, estojos em couro ou em cartão-couro, coleiras para animais, sacos 

porta-fatos para viagem, malas de mão, caixas de couro para chapéus, mochilas [sacos de 

acampamento], porta-chaves [imitação de couro], cordões em couro, coleiras em couro, 

molesquine, carteiras de bolso, bolsas [carteiras], mochila grande, sacos para a escola, sa-

colas para a escola, sacos de compras, sacos de viagem, cofres de viagem, malas, estojos 

[caixinhas] para artigos de higiene pessoal, sacos de compras com rodas, mobília, vidros 

(espelhos), molduras, madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, mar m, osso de ba-

leia, carapaça, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar (sepiolite), utensílios e recipientes 

para uso doméstico ou para a cozinha, pentes e esponjas, escovas (com excepção de pin-

céis), materiais para o fabrico de escovas, material de limpeza, palha-de-aço, vidro em bru-

to ou semi-acabado (com excepção do vidro de construção), vidraria, porcelana e faiança, 

espelhos, esfregões abrasivos para a cozinha, aparelhos para a projecção de aerossóis para 

uso não médico, escovas, estojos para pentes, pentes, utensílios cosméticos, aparelhos de-

sodorizantes para uso pessoal, escovas para sobrancelhas, pêlos para escovas, aparelhos 

para remoção de maquilhagem, escovas para unhas, queimadores para perfumes, pulveri-

zadores [vaporizadores] de perfume, vaporizadores [pulverizadores] de perfume, dispensa-

dores de sabão, suportes para sabonetes, tigelas de sopa, suportes para esponjas, suportes 

para pincéis para a barba, escovas de dentes, escovas de dentes eléctricas, cordas, cordéis, 

redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacas e sacos , matérias para estofo e enchimento (com 

excepção de borracha e de matérias plásticas), matérias têxteis brosas em bruto, fios e li-

nhas para uso têxtil, têxteis, cobertas de cama, cobertores, colchas de cama, lençóis, fro-

nhas de almofadas [travesseiros], cortinas de têxteis, toalhas, flanelas, coberturas, toalhas 

de mesa, coberturas de cama, coberturas de mesa, vestuário, calçado, chapelaria, aventais, 

calças para bebés, bandanas, roupões de banho, pantufas de banho, cuecas de banho, fatos 

de banho, calções de banho, cintos, boinas, camisas interiores, botas, sutiãs, calções 

[vestuá rio], camisolas interiores de senhora, bonés, casacos, vestidos, vestidos de noite, co-

bre-orelhas, agasalhos para os pés não-eléctricos, galochas, ligas para segurar as meias, lu-

vas, chapéus, faixas [fitas] para a cabeça, malhas, meias, roupa interior, palmilhas [solas in-

teriores], jaquetas, malhas, camisola vestido, moletão, tricôs, perneiras, calças justas em 

malha [leggings], leggings, fatos de carnaval, luvas sem dedos, cintos para guardar dinhei-

ro, regalos [agasalho de forma cilíndrica para as mãos], gravatas, roupas exteriores, maca-

cões, sobretudos, ceroulas, parkas, saiotes [combinações], vestido estilo avental, ponchos, 

pulôveres, pijamas, sandálias, saris, sarongues, cachecóis, xailes, camisas, sapatos, camisas 

de manga curta, golas, toucas para o banho, maillots para desporto, saias, máscaras para 

dormir, chinelos, guarda-pó, peúgas, malhas para desporto, sapatos para desporto, meias, 

jaquetas alcochoadas, fatos, viseiras para o sol, suspensórios, camisolas de malha, fatos 

para nadar, t-shirts, collants, cartolas, calças, turbantes, roupa interior, cuecas, lingerie, 

uniformes, véus, túnicas, coletes, roupa à prova de água, tamancos, punhos, rendas e bor-

dados, fitas e laços, botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas, flores artificiais, tapetes, 
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capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos, tapeçarias murais 

não em matérias têxteis, jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto, decorações 

para árvores de Natal, carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos e legumes em 

conserva, secos e cozinhados, geleias, doces, compotas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos 

e gorduras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, 

farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados, mel, xarope 

de melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), espe-

ciarias, gelo para refrescar, produtos de grãos e agrícolas, hortícolas, florestais, animais vi-

vos, frutos e legumes frescos, sementes, plantas e ores naturais, alimentos para animais, 

malte, cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta 

e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas, refrigerantes, bebidas energé-

ticas, vinhos, chá gelado, aperitivos, bebidas gaseificadas, extractos de fruta, ginger ale, 

mosto de uva, mosto, bebidas de fruta feitas à base de concentrado, licores, água de malte, 

água de seltz, águas gasosas [águas de soda], água tónica, sumos de vegetais, essências usa-

das na preparação de licores, águas de cevada, polpas de frutas, salsaparrilha, bebidas al-

cóolicas (excepto cervejas), tabaco, artigos para fumadores, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128289 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de maquilhadores; serviços de maquilhagem; serviços de maquilhagem cosmética; 

serviços de cuidados de beleza; serviços de salão de beleza e tratamento de beleza; serviços 

e tratamentos de terapia de beleza; tratamentos de beleza; serviços de saúde, de aconselha-

mento de dieta, de exercício e estilo de vida; tratamento cosmético para o cabelo; serviços 

de cuidado do cabelo, coloração do cabelo, estilização do cabelo e corte de cabelo; serviços 

de aconselhamento e consultadoria relacionados com os serviços acima.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128290 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

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

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, maquilhagem [pinturas] de rosto; produtos para os cuidados da pele;batons 

para os lábios; brilho para os lábios; pó e base de maquilhagem; hidratantes; produtos para 

o cuidado de beleza, produtos para o cuidado corporal, óleos essenciais para uso pessoal; 

preparações e produtos para remover maquilhagem; loções, cremes e condicionadores para 

a cara, mãos e corpo; máscaras de beleza; pano abrasivo [polimento]; papéis abrasivos; 

abrasivos; adesivos para fixar cabelos postiços; adesivos para efeitos cosméticos; loções 

pós-barba; leite de amêndoas para efeitos cosméticos; óleo de amêndoas; sabões [sabonetes] 

de amêndoas; preparações de aloe vera para efeitos cosméticos; pedras de alúmen [adstrin-

gentes]; âmbar [perfumaria]; sabonetes anti-transpirantes; anti-transpirantes de uso cos-

mético; aromas [óleos essenciais]; adstringentes para efeitos cosméticos; bálsamos para uso 

não médico; sais para banho para uso não médico; preparações cosméticas para banhos; 

tintas para a barba; máscaras de beleza; essência de bergamota; descolarantes para uso 

cosmético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; sabonetes para 

casa de banho; óleos essenciais de cedro; óleos essencias de sidra; leite de limpeza para 

uso cosmético; colorantes para uso cosmético; produtos para a remoção de cores; produtos 

químicos para o avivamento das cores para uso doméstico [lavandaria]; estojos de cosméti-

cos; preparações cosméticas adelgaçantes; cosméticos para animais; cotonetes de algodão 

para uso doméstico; lã de algodão para uso cosmético; cremes cosméticos; cremes para o 

branqueamento da pele; gel para branqueamento dentário; sabões desodorizantes; desodo-

rizantes para seres humanos e animais; depilatórios; preparações depilatórias; sabões de-

sinfectantes; produtos para o duche para efeitos sanitários ou desodorizantes pessoais [uso 

cosmético]; champôs secos; tintas cosméticas; água de colónia; esmeril; essências etéreas; 

óleos essenciais; óleos etéreos; extractos de flores [perfumaria]; cosméticos para as sobran-

celhas; lápis para as sobrancelhas; substâncias adesivas para fixar pestanas postiças; pre-

parações cosmésticas para pestanas; pestanas postiças; pestanas falsas; adesivos para fixar 

cabelo falso; unhas postiças; bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumaria]; 

sabões anti-transpirantes para os pés; gel para o branqueamento dentário; gorduras para o 

uso cosmético; substâncias colorantes para os cabelos; tintas para os cabelos; loções capila-

res; lacas para os cabelos; preparações para a ondulação do cabelo; peróxido de hidrogénio 

para uso cosmético; incenso; ionona [perfumaria]; óleo de jasmim; lixívia; geleia de petró-

leo para uso cosmético; paus de incenso; conjuntos de cosméticos; óleo de alfazema;  água 

de alfazema; óleos essenciais de limão; loções para uso cosmético; lenços impregnados de 

loções cosméticas; produtos de maquilhagem; produtos para a remoção de maquilhagem; 

máscara [rímel]; gel para massagens para uso não médico; sabões medicinais; leite de lim-

peza para uso cosmético; essência de menta [óleos essenciais]; menta para perfumaria; al-

míscar [perfumaria]; cera para bigodes; autocolantes artísticos para unhas; produtos para o 

cuidado das unhas; polimento para unhas; vernizes para unhas; unhas falsas; neutralizantes 

para permanentes; óleos para uso cosmético; óleos para perfumes e essências; óleos para 

higiene pessoal; lápis cosméticos; lápis para as sobrancelhas; perfumaria; perfumes; neu-

tralizadores de permanentes; geleia de petróleo para uso cosmético; preparações para polir 

as próteses dentárias; pomadas para uso cosmético; pó para maquilhagem; pedra-pomes; 

óleo de rosas; champôs; produtos para barbear; sabão para a barba; preparações cosméti-

cas pra os cuidados da pele; cremes para o branqueamento da pele; produtos cosméticos 

adelgaçantes; sabões [sabonetes]; sabões [sabonetes] contra a transpiração; barras de sabão; 

sabonetes desodorizantes; sabões [sabonetes] contra a transpiração nos pés; borrifadores 

para refrescar o hálito; fitas para refrescar o hálito; filtros solares [cosméticos]; preparações 

cosméticas para o bronzeamento da pele; pó de talco para a higiene pessoal; terpenos [óleos 

essenciais]; tecidos impregnados com loções cosméticas; água de toilette; produtos de toi-

lette; motivos decorativos para uso cosmético; vernizes [unhas]; produtos para remover os 

vernizes; preparações para a ondulação do cabelo; cera para depilação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128291 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; matéria impressa; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papela-

ria e material de escritório, excepto mobília; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou 

para uso doméstico; material para artistas ou para desenho; pincéis; material de instrução e 

de ensino (com excepção de aparelhos); folhas, sacos e saquetas em matérias plásticas para 

embalamento e empacotamento; clichés (estereótipos); jornais, publicações periódicas, re-

vistas, livros; imagens impressas; cartazes; cartões de felicitações; postais; blocos de notas; 

agendas de endereços; albuns de recortes; pastas [papelaria]; catálogos; calendários; albuns 

de fotografis; diários; livretes [livrinhos]; cartas ou mapas; lenços de papel; lenços de papel 

para a remoção de cosméticos e maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128292 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Pincéis para maquilhagem; pincéis para uso cosmético; cerdas de animais [fabricação de 

escovas e pincéis]; escovas eléctricas, excepto quando parte de máquinas; suportes para 

pincéis para a barba; pincéis para a barba; esponjas abrasivas para a pele; caixas para sabo-

netes; dispensadores de sabão; saboneteira; pincéis cosméticos; utensílios cosméticos; espá-

tulas para uso cosmético; aplicadores de cosméticos; recipientes para cosméticos; estantes 

para cosméticos; suportes para cosméticos; dispensadores para cosméticos; utensílios para 

uso cosmético; estojos adaptados para utensílios cosméticos; esponjas de microdermoabra-

são para uso cosmético; conta-gotas vendidos vazios para uso cosmético; espátulas cosmé-

ticas para uso com preparações depilatórias; utensílios e artigos de casa de banho cosmé-

ticos e de higiene pessoal; aparelhos para remover a maquilhagem; esponjas faciais para a 

aplicação de maquilhagem; aparelhos para remover a maquilhagem, eléctricos; aparelhos 

não eléctricos para remover a maquilhagem; aparelhos para remover a maquilhagem, não-

-eléctricos; matrizes para usar que se aplica maquilhagem; aplicadores para aplicar maqui-

lhagem; aplicadores para maquilhagem para olhos; aplicadores para aplicar maquilhagem; 

cintos para maquiadores.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128293 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e promoção de cosméticos; condução, direcção e organização de feiras relacio-

nadas com cosméticos; serviços de venda a retalho por encomenda postal relacionados com 

cosméticos; fornecimentos de serviços de consultadoria, informação e aconselhamento em 

negócios relacionados com cosméticos; serviços de venda a retalho relacionados com a ven-

da de cosméticos; serviços de loja online de venda a retalho relacionados com cosméticos; 

organização de feiras de cosméticos; serviços de venda a retalho por encomenda postal 

através de catálogo em relação a cosméticos; serviços de venda a retalho relacionados com 

a venda de, preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, preparações 

para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essen-

ciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos, conjuntos de cosméticos, cosméticos, 

água de colónia, cosméticos para sobrancelhas, lápis para sobrancelhas, pestanas postiças,  

unhas postiças, brilho para os lábios, batons para os lábios, maquilhagem [pinturas] de ros-

to, pó de maquilhagem, produtos de maquilhagem, preparações para a remoção de maqui-

lhagem, máscara [rímel], polimento para unhas, vernizes para unhas, perfumaria, perfu-

mes, ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente), cutelaria, garfos e 

colheres, armas brancas, navalhas de barba, ferros de frisar, aparelhos para depilar, polido-

res de unhas das mãos elétricos e não-eléctricos, ferros de alisar eléctricos e não-eléctricos, 

máquinas pra cortar o cabelo para uso pessoal, instrumentos manuais eléctricos e não-

-eléctricos para encaracolar o cabelo, pinças para remoção de cabelo, estojos de manicura, 

estojos de manicura eléctricos, polidores de unhas eléctricos e não eléctricos, cortadores 

de unhas eléctricos e não-eléctricos, limas para unhas, limas para unhas eléctricas, conjun-

tos de pedicure, aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, ci-

nematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), 

de socorro (salvamento) e de ensino, aparelhos e instrumentos para a condução, distribui-

ção, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica, aparelhos 

para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo mag-

nético, discos acústicos, discos compactos, dvds e outros meios de gravação digital, meca-

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

pamentos para o tratamento da informação, computadores, programas de computador, ex-

tintores, óculos de sol, óculos, metais preciosos e suas ligas, joalharia, bijutaria, pedras 

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão e produtos nestas maté-

rias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; materiais para encadernação; fo-

tografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso do-

méstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com 

excepção de mobília); material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); ma-

térias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; cli-

chés (estereótipos), mata-borrões, livretes [livrinhos], livros, calendários, cartas ou mapas, 

bolsas para documentos, blocos para desenhos, canetas para desenhos, estojos para dese-
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nhos, envelopes, folhetos, pastas [papelaria], cartões de felicitações, revistas, jornais, pan-

fletos, lápis, canetas, periódicos, postais, cartazes, impressos, publicações impressas, livros 

de rascunho, artigos de papelaria, material de ensino excepto aparelhos, couro e imitações 

de couro, peles de animais, malas e maletas de viagem,chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, 

bengalas, chicotes e selaria, mochilas, sacos de praia, caixas em cartão ou em cartão-couro, 

pastas [malas], bengalas, estojos em couro ou em cartão-couro, coleiras para animais, sacos 

porta-fatos para viagem, malas de mão, caixas de couro para chapéus, mochilas [sacos de 

acampamento], porta-chaves [imitação de couro], cordões em couro, coleiras em couro, 

molesquine, carteiras de bolso, bolsas [carteiras], mochila grande, sacos para a escola, sa-

colas para a escola, sacos de compras, sacos de viagem, cofres de viagem, malas, estojos 

[caixinhas] para artigos de higiene pessoal, sacos de compras com rodas, mobília, vidros 

(espelhos), molduras, madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, mar m, osso de ba-

leia, carapaça, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar (sepiolite), utensílios e recipientes 

para uso doméstico ou para a cozinha, pentes e esponjas, escovas (com excepção de pin-

céis), materiais para o fabrico de escovas, material de limpeza, palha-de-aço, vidro em bru-

to ou semi-acabado (com excepção do vidro de construção), vidraria, porcelana e faiança, 

espelhos, esfregões abrasivos para a cozinha, aparelhos para a projecção de aerossóis para 

uso não médico, escovas, estojos para pentes, pentes, utensílios cosméticos, aparelhos de-

sodorizantes para uso pessoal, escovas para sobrancelhas, pêlos para escovas, aparelhos 

para remoção de maquilhagem, escovas para unhas, queimadores para perfumes, pulveri-

zadores [vaporizadores] de perfume, vaporizadores [pulverizadores] de perfume, dispensa-

dores de sabão, suportes para sabonetes, tigelas de sopa, suportes para esponjas, suportes 

para pincéis para a barba, escovas de dentes, escovas de dentes eléctricas, cordas, cordéis, 

redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacas e sacos, matérias para estofo e enchimento (com 

excepção de borracha e de matérias plásticas), matérias têxteis brosas em bruto, fios e li-

nhas para uso têxtil, têxteis, cobertas de cama, cobertores, colchas de cama, lençóis, fro-

nhas de almofadas [travesseiros], cortinas de têxteis, toalhas, flanelas, coberturas, toalhas 

de mesa, coberturas de cama, coberturas de mesa, vestuário, calçado, chapelaria, aventais, 

calças para bebés, bandanas, roupões de banho, pantufas de banho, cuecas de banho, fatos 

de banho, calções de banho, cintos, boinas, camisas interiores, botas, sutiãs, calções 

[vestuá rio], camisolas interiores de senhora, bonés, casacos, vestidos, vestidos de noite, co-

bre-orelhas, agasalhos para os pés não-eléctricos, galochas, ligas para segurar as meias, lu-

vas, chapéus, faixas [fitas] para a cabeça, malhas, meias, roupa interior, palmilhas [solas in-

teriores], jaquetas, malhas, camisola vestido, moletão, tricôs, perneiras, calças justas em 

malha [leggings], leggings, fatos de carnaval, luvas sem dedos, cintos para guardar dinhei-

ro, regalos [agasalho de forma cilíndrica para as mãos], gravatas, roupas exteriores, maca-

cões, sobretudos, ceroulas, parkas, saiotes [combinações], vestido estilo avental, ponchos, 

pulôveres, pijamas, sandálias, saris, sarongues, cachecóis, xailes, camisas, sapatos, camisas 

de manga curta, golas, toucas para o banho, maillots para desporto, saias, máscaras para 

dormir, chinelos, guarda-pó, peúgas, malhas para desporto, sapatos para desporto, meias, 

jaquetas alcochoadas, fatos, viseiras para o sol, suspensórios, camisolas de malha, fatos 

para nadar, t-shirts, collants, cartolas, calças, turbantes, roupa interior, cuecas, lingerie, 

uniformes, véus, túnicas, coletes, roupa à prova de água, tamancos, punhos, rendas e bor-

dados, fitas e laços, botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas, flores artificiais, tapetes, 

capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos, tapeçarias murais 

não em matérias têxteis, jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto, decorações 

para árvores de Natal, carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos e legumes em 

conserva, secos e cozinhados, geleias, doces, compotas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos 

e gorduras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, 

farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados, mel, xarope 
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de melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), espe-

ciarias, gelo para refrescar, produtos de grãos e agrícolas, hortícolas, florestais, animais vi-

vos, frutos e legumes frescos, sementes, plantas e ores naturais, alimentos para animais, 

malte, cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta 

e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas, refrigerantes, bebidas energé-

ticas, vinhos, chá gelado, aperitivos, bebidas gaseificadas, extractos de fruta, ginger ale, 

mosto de uva, mosto, bebidas de fruta feitas à base de concentrado, licores, água de malte, 

água de seltz, águas gasosas [águas de soda], água tónica, sumos de vegetais, essências usa-

das na preparação de licores, águas de cevada, polpas de frutas, salsaparrilha, bebidas al-

cóolicas (excepto cervejas), tabaco, artigos para fumadores, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128294 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/25

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent , Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de maquilhadores; serviços de maquilhagem; serviços de maquilhagem cosmética; 

serviços de cuidados de beleza; serviços de salão de beleza e tratamento de beleza; serviços 

e tratamentos de terapia de beleza; tratamentos de beleza; serviços de saúde, de aconselha-

mento de dieta, de exercício e estilo de vida; tratamento cosmético para o cabelo; serviços 

de cuidado do cabelo, coloração do cabelo, estilização do cabelo e corte de cabelo; serviços 

de aconselhamento e consultadoria relacionados com os serviços acima.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128306 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/26

[730] 申請人 Requerente : 北京紅星股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市懷柔區紅星路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 開胃酒；果酒（含酒精）；白蘭地；白酒；米酒；葡萄酒；蒸餾飲料；酒精飲料（啤酒除外）；雞尾

酒。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128307 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/26

[730] 申請人 Requerente : 北京紅星股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市懷柔區紅星路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 開胃酒；果酒（含酒精）；白蘭地；白酒；米酒；葡萄酒；蒸餾飲料；酒精飲料（啤酒除外）；雞尾

酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128319 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/26

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲動創想科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道科技園科技路9號螞蟻邦創業加速中心616單元 

 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 : 揚聲器音箱；錄音載體；振動膜（音響）；聲音傳送裝置；揚聲器喇叭；計算機用自動電唱機；

CD播放機；便攜式收錄機；頭戴式耳機；便攜式媒體播放器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128320 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/26

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲動創想科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道科技園科技路9號螞蟻邦創業加速中心616單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 無線電廣播；無線廣播；信息傳送；移動電話通訊；電信信息；提供數據庫接入服務；語音郵件

服務；提供在線論壇；數據流傳輸；無線電通信。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128323 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/26

[730] 申請人 Requerente : CHAN KUOK LOK

 地址 Endereço : 澳門高地烏街44號金多利花園3樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : 保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色。 

[210] 編號 N.º : N/128337 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/27

[730] 申請人 Requerente : 上海萊玉詩實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區程普路216號1幢北面三層2車間 

 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 : 浴液；洗髮液；護髮素；清潔製劑；香精油；熏香製劑（香料）；化妝品；香水；成套化妝品；防曬

劑；非醫用漱口劑；香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128338 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/27

[730] 申請人 Requerente : 上海萊玉詩實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區程普路216號1幢北面三層2車間 

 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 : 浴液；洗髮液；護髮素；清潔製劑；香精油；熏香製劑（香料）；化妝品；香水；成套化妝品；防曬

劑；非醫用漱口劑；香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128341 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/27

[730] 申請人 Requerente : 泉州市和旺鞋業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市晉江市陳埭鎮岸兜村北工業區11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；皮帶（服飾用）；嬰兒全套衣；手套（服裝）；襪；帽；鞋（腳上的穿著物）；鞋墊；鞋內底；

運動鞋。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128342 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/27

[730] 申請人 Requerente : 石獅市青創城電子商務園區有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市石獅市西寧路貿盛運營中心 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；襪；圍脖；游泳衣；嬰兒全套衣；裙子；運動衫；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128344 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/27

[730] 申請人 Requerente : 何勇 

 地址 Endereço : 中國山東省青島市市南區彰化路1號18號樓503戶 

 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 : 自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；快餐館；茶館；自助餐館；備辦宴席；寄宿處；酒吧。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128345 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/27

[730] 申請人 Requerente : 何勇 

 地址 Endereço : 中國山東省青島市市南區彰化路1號18號樓503戶 

 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 : 自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；快餐館；茶館；自助餐館；備辦宴席；寄宿處；酒吧。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128346 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/27

[730] 申請人 Requerente : 傲邁貿易（上海）有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區廣中西路757號1715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 : 照相機（攝影）；便攜式媒體播放器；眼鏡架；眼鏡；電池；曝光膠卷；計算機程序（可下載軟

件）；潛望鏡；精密測量儀器；手機 。  



21828 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2017 年 12 月 21 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128347 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/27

[730] 申請人 Requerente : 傲邁貿易（上海）有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區廣中西路757號1715室 

 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；首飾盒；小飾物（首飾）；項鏈（首飾）；裝飾品（珠寶）；戒指（首

飾）；耳環；別針（首飾）；手錶；秒錶 。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128348 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/27

[730] 申請人 Requerente : 傲邁貿易（上海）有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區廣中西路757號1715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 : 半加工或未加工皮革；毛皮；皮製系帶；錢包（錢夾）；公文箱；手提包；行李箱；皮墊；動物外

套；登山杖 。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128349 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/27

[730] 申請人 Requerente : 傲邁貿易（上海）有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區廣中西路757號1715室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；褲子；童裝；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；皮帶（服飾用）；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128379 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : Islestarr Holdings Limited

 地址 Endereço : 5 Unit, 50 Brook Green, Hammersmith, London, W6 7BJ, Reino Unido
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 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, maquilhagem [pinturas] de rosto; produtos para os cuidados da pele; batons 

para os lábios; brilho para os lábios; pó e base de maquilhagem; hidratantes; produtos para 

o cuidado de beleza, produtos para o cuidado corporal, óleos essenciais para uso pessoal; 

preparações e produtos para remover maquilhagem; loções, cremes e condicionadores para 

a cara, mãos e corpo; máscaras de beleza; pano abrasivo [polimento]; papéis abrasivos; 

abrasivos; adesivos para fixar cabelos postiços; adesivos para efeitos cosméticos; loções 

pós-barba; leite de amêndoas para efeitos cosméticos; óleo de amêndoas; sabões [sabonetes] 

de amêndoas; preparações de aloe vera para efeitos cosméticos; pedras de alúmen [adstrin-

gentes]; âmbar [perfumaria]; sabonetes anti-transpirantes; anti-transpirantes de uso cos-

mético; aromas [óleos essenciais]; adstringentes para efeitos cosméticos; bálsamos para uso 

não médico; sais para banho para uso não médico; preparações cosméticas para banhos; 

tintas para a barba; máscaras de beleza; essência de bergamota; descolarantes para uso 

cosmético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; sabonetes para 

casa de banho; óleos essenciais de cedro; óleos essencias de sidra; leite de limpeza para 

uso cosmético;  colorantes para uso cosmético; produtos para a remoção de cores; produtos 

químicos para o avivamento das cores para uso doméstico [lavandaria]; estojos de cosméti-

cos; preparações cosméticas adelgaçantes; cosméticos para animais; cotonetes de algodão 

para uso doméstico; lã de algodão para uso cosmético; cremes cosméticos; cremes para o 

branqueamento da pele; gel para branqueamento dentário; sabões desodorizantes; deso-

dorizantes para seres humanos e animais; depilatórios; preparações depilatórias; produtos 

para o duche para efeitos sanitários ou desodorizantes pessoais [uso cosmético]; champôs 

secos; tintas cosméticas; água de colónia; esmeril; essências etéreas; óleos essenciais; óleos 

etéreos; extractos de flores [perfumaria]; cosméticos para as sobrancelhas; lápis para as 

sobrancelhas; substâncias adesivas para fixar pestanas postiças; preparações cosmésticas 

para pestanas; pestanas postiças; pestanas falsas; adesivos para fixar cabelo falso; unhas 

postiças; bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumaria]; sabões anti-trans-

pirantes para os pés; gel para o branqueamento dentário; gorduras para o uso cosmético; 

substâncias colorantes para os cabelos; tintas para os cabelos; loções capilares; lacas para 

os cabelos; preparações para a ondulação do cabelo; peróxido de hidrogénio para uso cos-

mético; incenso; ionona [perfumaria]; óleo de jasmim; lixívia; geleia de petróleo para uso 

cosmético; paus de incenso; conjuntos de cosméticos; óleo de alfazema;  água de alfazema; 

óleos essenciais de limão; loções para uso cosmético; lenços impregnados de loções cosmé-

ticas; produtos de maquilhagem; produtos para a remoção de maquilhagem; máscara [rímel]; 

gel para massagens para uso não médico; sabões medicinais; leite de limpeza para uso cos-

mético; essência de menta [óleos essenciais]; menta para perfumaria; almíscar [perfumaria]; 

cera para bigodes; autocolantes artísticos para unhas; produtos para o cuidado das unhas; 

polimento para unhas; vernizes para unhas; unhas falsas; neutralizantes para permanentes; 

óleos para uso cosmético; óleos para perfumes e essências; óleos para higiene pessoal; lápis 

cosméticos; lápis para as sobrancelhas; perfumaria; perfumes; neutralizadores de perma-

nentes; geleia de petróleo para uso cosmético; preparações para polir as próteses dentárias; 

pomadas para uso cosmético; pó para maquilhagem; pedra-pomes; óleo de rosas; cham-

pôs; produtos para barbear; sabão para a barba; preparações cosméticas pra os cuidados 

da pele; cremes para o branqueamento da pele; produtos cosméticos adelgaçantes; sabões 

[sabonetes]; sabões [sabonetes] contra a transpiração; barras de sabão; sabonetes desodo-

rizantes; sabões [sabonetes] contra a transpiração nos pés; borrifadores para refrescar o 

hálito; fitas para refrescar o hálito; filtros solares [cosméticos]; preparações cosméticas para 

o bronzeamento da pele; pó de talco para a higiene pessoal; terpenos [óleos essenciais]; 
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tecidos impregnados com loções cosméticas; água de toilette; produtos de toilette; motivos 

decorativos para uso cosmético; vernizes [unhas]; produtos para remover os vernizes; pre-

parações para a ondulação do cabelo; cera para depilação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128380 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : Islestarr Holdings Limited

 地址 Endereço : 5 Unit, 50 Brook Green, Hammersmith, London, W6 7BJ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, maquilhagem [pinturas] de rosto; produtos para os cuidados da pele; batons 

para os lábios; brilho para os lábios; pó e base de maquilhagem; hidratantes; produtos para 

o cuidado de beleza, produtos para o cuidado corporal, óleos essenciais para uso pessoal; 

preparações e produtos para remover maquilhagem; loções, cremes e condicionadores para 

a cara, mãos e corpo; máscaras de beleza; pano abrasivo [polimento]; papéis abrasivos; 

abrasivos; adesivos para fixar cabelos postiços; adesivos para efeitos cosméticos; loções 

pós-barba; leite de amêndoas para efeitos cosméticos; óleo de amêndoas; sabões [sabonetes] 

de amêndoas; preparações de aloe vera para efeitos cosméticos; pedras de alúmen [adstrin-

gentes]; âmbar [perfumaria]; sabonetes anti-transpirantes; anti-transpirantes de uso cos-

mético; aromas [óleos essenciais]; adstringentes para efeitos cosméticos; bálsamos para uso 

não médico; sais para banho para uso não médico; preparações cosméticas para banhos; 

tintas para a barba; máscaras de beleza; essência de bergamota; descolarantes para uso 

cosmético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; sabonetes para 

casa de banho; óleos essenciais de cedro; óleos essencias de sidra; leite de limpeza para 

uso cosmético; colorantes para uso cosmético; produtos para a remoção de cores; produtos 

químicos para o avivamento das cores para uso doméstico [lavandaria]; estojos de cosméti-

cos; preparações cosméticas adelgaçantes; cosméticos para animais; cotonetes de algodão 

para uso doméstico; lã de algodão para uso cosmético; cremes cosméticos; cremes para o 

branqueamento da pele; gel para branqueamento dentário; sabões desodorizantes; deso-

dorizantes para seres humanos e animais; depilatórios; preparações depilatórias; produtos 

para o duche para efeitos sanitários ou desodorizantes pessoais [uso cosmético]; champôs 

secos; tintas cosméticas; água de colónia; esmeril; essências etéreas; óleos essenciais; óleos 

etéreos; extractos de flores [perfumaria]; cosméticos para as sobrancelhas; lápis para as 

sobrancelhas; substâncias adesivas para fixar pestanas postiças; preparações cosmésticas 

para pestanas; pestanas postiças; pestanas falsas; adesivos para fixar cabelo falso; unhas 

postiças; bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumaria]; sabões anti-trans-

pirantes para os pés; gel para o branqueamento dentário; gorduras para o uso cosmético; 

substâncias colorantes para os cabelos; tintas para os cabelos; loções capilares; lacas para 

os cabelos; preparações para a ondulação do cabelo; peróxido de hidrogénio para uso cos-

mético; incenso; ionona [perfumaria]; óleo de jasmim; lixívia; geleia de petróleo para uso 

cosmético; paus de incenso; conjuntos de cosméticos; óleo de alfazema;  água de alfazema; 

óleos essenciais de limão; loções para uso cosmético; lenços impregnados de loções cosmé-

ticas; produtos de maquilhagem; produtos para a remoção de maquilhagem; máscara [rímel]; 

gel para massagens para uso não médico; sabões medicinais; leite de limpeza para uso cos-

mético; essência de menta [óleos essenciais]; menta para perfumaria; almíscar [perfumaria]; 

cera para bigodes; autocolantes artísticos para unhas; produtos para o cuidado das unhas; 
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polimento para unhas; vernizes para unhas; unhas falsas; neutralizantes para permanentes; 

óleos para uso cosmético; óleos para perfumes e essências; óleos para higiene pessoal; lápis 

cosméticos; lápis para as sobrancelhas; perfumaria; perfumes; neutralizadores de perma-

nentes; geleia de petróleo para uso cosmético; preparações para polir as próteses dentárias; 

pomadas para uso cosmético; pó para maquilhagem; pedra-pomes; óleo de rosas; cham-

pôs; produtos para barbear; sabão para a barba; preparações cosméticas pra os cuidados 

da pele; cremes para o branqueamento da pele; produtos cosméticos adelgaçantes; sabões 

[sabonetes]; sabões [sabonetes] contra a transpiração; barras de sabão; sabonetes desodo-

rizantes; sabões [sabonetes] contra a transpiração nos pés; borrifadores para refrescar o 

hálito; fitas para refrescar o hálito; filtros solares [cosméticos]; preparações cosméticas para 

o bronzeamento da pele; pó de talco para a higiene pessoal; terpenos [óleos essenciais]; 

tecidos impregnados com loções cosméticas; água de toilette; produtos de toilette; motivos 

decorativos para uso cosmético; vernizes [unhas]; produtos para remover os vernizes; pre-

parações para a ondulação do cabelo; cera para depilação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128381 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : Islestarr Holdings Limited

 地址 Endereço : 5 Unit, 50 Brook Green, Hammersmith, London, W6 7BJ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, maquilhagem [pinturas] de rosto; produtos para os cuidados da pele; batons 

para os lábios; brilho para os lábios; pó e base de maquilhagem; hidratantes; produtos para 

o cuidado de beleza, produtos para o cuidado corporal, óleos essenciais para uso pessoal; 

preparações e produtos para remover maquilhagem; loções, cremes e condicionadores para 

a cara, mãos e corpo; máscaras de beleza; pano abrasivo [polimento]; papéis abrasivos; 

abrasivos; adesivos para fixar cabelos postiços; adesivos para efeitos cosméticos; loções 

pós-barba; leite de amêndoas para efeitos cosméticos; óleo de amêndoas; sabões [sabonetes] 

de amêndoas; preparações de aloe vera para efeitos cosméticos; pedras de alúmen [adstrin-

gentes]; âmbar [perfumaria]; sabonetes anti-transpirantes; anti-transpirantes de uso cos-

mético; aromas [óleos essenciais]; adstringentes para efeitos cosméticos; bálsamos para uso 

não médico; sais para banho para uso não médico; preparações cosméticas para banhos; 

tintas para a barba; máscaras de beleza; essência de bergamota; descolarantes para uso 

cosmético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; sabonetes para 

casa de banho; óleos essenciais de cedro; óleos essencias de sidra; leite de limpeza para 

uso cosmético;  colorantes para uso cosmético; produtos para a remoção de cores; produtos 

químicos para o avivamento das cores para uso doméstico [lavandaria]; estojos de cosméti-

cos; preparações cosméticas adelgaçantes; cosméticos para animais; cotonetes de algodão 

para uso doméstico; lã de algodão para uso cosmético; cremes cosméticos; cremes para o 

branqueamento da pele; gel para branqueamento dentário; sabões desodorizantes; deso-

dorizantes para seres humanos e animais; depilatórios; preparações depilatórias; produtos 

para o duche para efeitos sanitários ou desodorizantes pessoais [uso cosmético]; champôs 

secos; tintas cosméticas; água de colónia; esmeril; essências etéreas; óleos essenciais; óleos 

etéreos; extractos de flores [perfumaria]; cosméticos para as sobrancelhas; lápis para as 

sobrancelhas; substâncias adesivas para fixar pestanas postiças; preparações cosmésticas 
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para pestanas; pestanas postiças; pestanas falsas; adesivos para fixar cabelo falso; unhas 

postiças; bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumaria]; sabões anti-trans-

pirantes para os pés; gel para o branqueamento dentário; gorduras para o uso cosmético; 

substâncias colorantes para os cabelos; tintas para os cabelos; loções capilares; lacas para 

os cabelos; preparações para a ondulação do cabelo; peróxido de hidrogénio para uso cos-

mético; incenso; ionona [perfumaria]; óleo de jasmim; lixívia; geleia de petróleo para uso 

cosmético; paus de incenso; conjuntos de cosméticos; óleo de alfazema;  água de alfazema; 

óleos essenciais de limão; loções para uso cosmético; lenços impregnados de loções cosmé-

ticas; produtos de maquilhagem; produtos para a remoção de maquilhagem; máscara [rímel]; 

gel para massagens para uso não médico; sabões medicinais; leite de limpeza para uso cos-

mético; essência de menta [óleos essenciais]; menta para perfumaria; almíscar [perfumaria]; 

cera para bigodes; autocolantes artísticos para unhas; produtos para o cuidado das unhas; 

polimento para unhas; vernizes para unhas; unhas falsas; neutralizantes para permanentes; 

óleos para uso cosmético; óleos para perfumes e essências; óleos para higiene pessoal; lápis 

cosméticos; lápis para as sobrancelhas; perfumaria; perfumes; neutralizadores de perma-

nentes; geleia de petróleo para uso cosmético; preparações para polir as próteses dentárias; 

pomadas para uso cosmético; pó para maquilhagem; pedra-pomes; óleo de rosas; cham-

pôs; produtos para barbear; sabão para a barba; preparações cosméticas pra os cuidados 

da pele; cremes para o branqueamento da pele; produtos cosméticos adelgaçantes; sabões 

[sabonetes]; sabões [sabonetes] contra a transpiração; barras de sabão; sabonetes desodo-

rizantes; sabões [sabonetes] contra a transpiração nos pés; borrifadores para refrescar o 

hálito; fitas para refrescar o hálito; filtros solares [cosméticos]; preparações cosméticas para 

o bronzeamento da pele; pó de talco para a higiene pessoal; terpenos [óleos essenciais]; 

tecidos impregnados com loções cosméticas; água de toilette; produtos de toilette; motivos 

decorativos para uso cosmético; vernizes [unhas]; produtos para remover os vernizes; pre-

parações para a ondulação do cabelo; cera para depilação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128382 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : Islestarr Holdings Limited

 地址 Endereço : 5 Unit, 50 Brook Green, Hammersmith, London, W6 7BJ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, maquilhagem [pinturas] de rosto; produtos para os cuidados da pele; batons 

para os lábios; brilho para os lábios; pó e base de maquilhagem; hidratantes; produtos para 

o cuidado de beleza, produtos para o cuidado corporal, óleos essenciais para uso pessoal; 

preparações e produtos para remover maquilhagem; loções, cremes e condicionadores para 

a cara, mãos e corpo; máscaras de beleza; pano abrasivo [polimento]; papéis abrasivos; 

abrasivos; adesivos para fixar cabelos postiços; adesivos para efeitos cosméticos; loções 

pós-barba; leite de amêndoas para efeitos cosméticos; óleo de amêndoas; sabões [sabonetes] 

de amêndoas; preparações de aloe vera para efeitos cosméticos; pedras de alúmen [adstrin-

gentes]; âmbar [perfumaria]; sabonetes anti-transpirantes; anti-transpirantes de uso cos-

mético; aromas [óleos essenciais]; adstringentes para efeitos cosméticos; bálsamos para uso 

não médico; sais para banho para uso não médico; preparações cosméticas para banhos; 

tintas para a barba; máscaras de beleza; essência de bergamota; descolarantes para uso cos-

mético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; sabonetes para casa 
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de banho; óleos essenciais de cedro; óleos essencias de sidra; leite de limpeza para uso 

cosmético; colorantes para uso cosmético; produtos para a remoção de cores; produtos 

químicos para o avivamento das cores para uso doméstico [lavandaria]; estojos de cos-

méticos; preparações cosméticas adelgaçantes; cosméticos para animais; cotonetes de al-

godão para uso doméstico; lã de algodão para uso cosmético; cremes cosméticos; cremes 

para o branqueamento da pele; gel para branqueamento dentário; sabões desodorizantes; 

desodorizantes para seres humanos e animais; depilatórios; preparações depilatórias; 

produtos para o duche para efeitos sanitários ou desodorizantes pessoais [uso cosmético]; 

champôs secos; tintas cosméticas; água de colónia; esmeril; essências etéreas; óleos es-

senciais; óleos etéreos; extractos de flores [perfumaria]; cosméticos para as sobrancelhas; 

lápis para as sobrancelhas; substâncias adesivas para fixar pestanas postiças; preparações 

cosmésticas para pestanas; pestanas postiças; pestanas falsas; adesivos para fixar cabelo 

falso; unhas postiças; bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumaria]; sa-

bões anti-transpirantes para os pés; gel para o branqueamento dentário; gorduras para o 

uso cosmético; substâncias colorantes para os cabelos; tintas para os cabelos; loções capi-

lares; lacas para os cabelos; preparações para a ondulação do cabelo; peróxido de hidro-

génio para uso cosmético; incenso; ionona [perfumaria]; óleo de jasmim; lixívia; geleia de 

petróleo para uso cosmético; paus de incenso; conjuntos de cosméticos; óleo de alfazema;  

água de alfazema; óleos essenciais de limão; loções para uso cosmético; lenços impreg-

nados de loções cosméticas; produtos de maquilhagem; produtos para a remoção de ma-

quilhagem; máscara [rímel]; gel para massagens para uso não médico; sabões medicinais; 

leite de limpeza para uso cosmético; essência de menta [óleos essenciais]; menta para 

perfumaria; almíscar [perfumaria]; cera para bigodes; autocolantes artísticos para unhas; 

produtos para o cuidado das unhas; polimento para unhas; vernizes para unhas; unhas 

falsas; neutralizantes para permanentes; óleos para uso cosmético; óleos para perfumes 

e essências; óleos para higiene pessoal; lápis cosméticos; lápis para as sobrancelhas; per-

fumaria; perfumes; neutralizadores de permanentes; geleia de petróleo para uso cosmé-

tico; preparações para polir as próteses dentárias; pomadas para uso cosmético; pó para 

maquilhagem; pedra-pomes; óleo de rosas; champôs; produtos para barbear; sabão para 

a barba; preparações cosméticas pra os cuidados da pele; cremes para o branqueamento 

da pele; produtos cosméticos adelgaçantes; sabões [sabonetes]; sabões [sabonetes] contra 

a transpiração; barras de sabão; sabonetes desodorizantes; sabões [sabonetes] contra a 

transpiração nos pés; borrifadores para refrescar o hálito; fitas para refrescar o hálito; 

filtros solares [cosméticos]; preparações cosméticas para o bronzeamento da pele; pó de 

talco para a higiene pessoal; terpenos [óleos essenciais]; tecidos impregnados com loções 

cosméticas; água de toilette; produtos de toilette; motivos decorativos para uso cosméti-

co; vernizes [unhas]; produtos para remover os vernizes; preparações para a ondulação 

do cabelo; cera para depilação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128383 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : Islestarr Holdings Limited

 地址 Endereço : 5 Unit, 50 Brook Green, Hammersmith, London, W6 7BJ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Cosméticos, maquilhagem [pinturas] de rosto; produtos para os cuidados da pele; batons 

para os lábios; brilho para os lábios; pó e base de maquilhagem; hidratantes; produtos para 

o cuidado de beleza, produtos para o cuidado corporal, óleos essenciais para uso pessoal; 

preparações e produtos para remover maquilhagem; loções, cremes e condicionadores para 

a cara, mãos e corpo; máscaras de beleza; pano abrasivo [polimento]; papéis abrasivos; 

abrasivos; adesivos para fixar cabelos postiços; adesivos para efeitos cosméticos; loções 

pós-barba; leite de amêndoas para efeitos cosméticos; óleo de amêndoas; sabões [sabonetes] 

de amêndoas; preparações de aloe vera para efeitos cosméticos; pedras de alúmen [adstrin-

gentes]; âmbar [perfumaria]; sabonetes anti-transpirantes; anti-transpirantes de uso cos-

mético; aromas [óleos essenciais]; adstringentes para efeitos cosméticos; bálsamos para uso 

não médico; sais para banho para uso não médico; preparações cosméticas para banhos; 

tintas para a barba; máscaras de beleza; essência de bergamota; descolarantes para uso 

cosmético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; sabonetes para 

casa de banho; óleos essenciais de cedro; óleos essencias de sidra; leite de limpeza para 

uso cosmético;  colorantes para uso cosmético; produtos para a remoção de cores; produtos 

químicos para o avivamento das cores para uso doméstico [lavandaria]; estojos de cosméti-

cos; preparações cosméticas adelgaçantes; cosméticos para animais; cotonetes de algodão 

para uso doméstico; lã de algodão para uso cosmético; cremes cosméticos; cremes para o 

branqueamento da pele; gel para branqueamento dentário; sabões desodorizantes; deso-

dorizantes para seres humanos e animais; depilatórios; preparações depilatórias; produtos 

para o duche para efeitos sanitários ou desodorizantes pessoais [uso cosmético]; champôs 

secos; tintas cosméticas; água de colónia; esmeril; essências etéreas; óleos essenciais; óleos 

etéreos; extractos de flores [perfumaria]; cosméticos para as sobrancelhas; lápis para as 

sobrancelhas; substâncias adesivas para fixar pestanas postiças; preparações cosmésticas 

para pestanas; pestanas postiças; pestanas falsas; adesivos para fixar cabelo falso; unhas 

postiças; bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumaria]; sabões anti-trans-

pirantes para os pés; gel para o branqueamento dentário; gorduras para o uso cosmético; 

substâncias colorantes para os cabelos; tintas para os cabelos; loções capilares; lacas para 

os cabelos; preparações para a ondulação do cabelo; peróxido de hidrogénio para uso cos-

mético; incenso; ionona [perfumaria]; óleo de jasmim; lixívia; geleia de petróleo para uso 

cosmético; paus de incenso; conjuntos de cosméticos; óleo de alfazema;  água de alfazema; 

óleos essenciais de limão; loções para uso cosmético; lenços impregnados de loções cosmé-

ticas; produtos de maquilhagem; produtos para a remoção de maquilhagem; máscara [rímel]; 

gel para massagens para uso não médico; sabões medicinais; leite de limpeza para uso cos-

mético; essência de menta [óleos essenciais]; menta para perfumaria; almíscar [perfumaria]; 

cera para bigodes; autocolantes artísticos para unhas; produtos para o cuidado das unhas; 

polimento para unhas; vernizes para unhas; unhas falsas; neutralizantes para permanentes; 

óleos para uso cosmético; óleos para perfumes e essências; óleos para higiene pessoal; lápis 

cosméticos; lápis para as sobrancelhas; perfumaria; perfumes; neutralizadores de perma-

nentes; geleia de petróleo para uso cosmético; preparações para polir as próteses dentárias; 

pomadas para uso cosmético; pó para maquilhagem; pedra-pomes; óleo de rosas; cham-

pôs; produtos para barbear; sabão para a barba; preparações cosméticas pra os cuidados 

da pele; cremes para o branqueamento da pele; produtos cosméticos adelgaçantes; sabões 

[sabonetes]; sabões [sabonetes] contra a transpiração; barras de sabão; sabonetes desodo-

rizantes; sabões [sabonetes] contra a transpiração nos pés; borrifadores para refrescar o 

hálito; fitas para refrescar o hálito; filtros solares [cosméticos]; preparações cosméticas para 

o bronzeamento da pele; pó de talco para a higiene pessoal; terpenos [óleos essenciais]; 

tecidos impregnados com loções cosméticas; água de toilette; produtos de toilette; motivos 

decorativos para uso cosmético; vernizes [unhas]; produtos para remover os vernizes; pre-

parações para a ondulação do cabelo; cera para depilação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128392 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 綠煙實業（深圳）有限公司 

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

司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子香煙用充電器，電子香煙用電池，電池充電器，太陽能電池，無線充電器，點火用電池，移

動電源（可充電電池），USB充電器，電池充電裝置，電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128393 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 綠煙實業（深圳）有限公司 

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

司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙，電子香煙煙液，香煙煙嘴，非醫用含煙草代用品的香煙，吸煙者用口腔霧化器，吸煙

用打火機，除香精油外的煙草用調味品，除香精油外的電子香煙用調味品，香煙盒，香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128394 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 綠煙實業（深圳）有限公司 

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

司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : 電子香煙用充電器，電子香煙用電池，電池充電器，太陽能電池，無線充電器，點火用電池，移

動電源（可充電電池），USB充電器，電池充電裝置，電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128395 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 綠煙實業（深圳）有限公司 

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

司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙，電子香煙煙液，香煙煙嘴，非醫用含煙草代用品的香煙，吸煙者用口腔霧化器，吸煙

用打火機，除香精油外的煙草用調味品，除香精油外的電子香煙用調味品，香煙盒，香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128396 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 綠煙實業（深圳）有限公司 

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

司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子香煙用充電器 ，電子香煙用電池，電池充電器，太陽能電池，無線充電器，點火用電池，移

動電源（可充電電池），USB充電器，電池充電裝置，電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128397 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 綠煙實業（深圳）有限公司 

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

司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙，電子香煙煙液，香煙煙嘴，非醫用含煙草代用品的香煙，吸煙者用口腔霧化器，吸煙

用打火機，除香精油外的煙草用調味品，除香精油外的電子香煙用調味品，香煙盒，香煙。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128398 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 綠煙實業（深圳）有限公司 

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

司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子香煙用充電器，電子香煙用電池，電池充電器，太陽能電池，無線充電器，點火用電池，移

動電源（可充電電池），USB充電器，電池充電裝置，電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128399 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 綠煙實業（深圳）有限公司 

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

司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙，電子香煙煙液，香煙煙嘴，非醫用含煙草代用品的香煙，吸煙者用口腔霧化器，吸煙

用打火機，除香精油外的煙草用調味品，除香精油外的電子香煙用調味品，香煙盒，香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128413 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 絲路金融控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12樓全層 

 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 : 影集、手冊、印刷品、期刊、書籍、印刷出版物、雜誌（期刊）、新聞刊物、圖畫、照片（印製

的）。  



21838 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2017 年 12 月 21 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128414 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 絲路金融控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12樓全層 

 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、為零售目的在通訊媒體上展示商品、廣告設計、廣告策劃、商

業管理輔助、商業管理諮詢、進出口代理、市場營銷；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的

零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128415 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 絲路金融控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12樓全層 

 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 : 事故保險承保、保險精算、保險經紀、信用社。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128416 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 絲路金融控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12樓全層 

 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 : 組織文化或教育展覽、組織教育或娛樂競賽、提供在線電子出版物（非下載）、娛樂服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128417 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 絲路金融控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12樓全層 

 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 : 影集、手冊、印刷品、期刊、書籍、印刷出版物、雜誌（期刊）、新聞刊物、圖畫、照片（印製

的）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128418 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 絲路金融控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12樓全層 

 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、為零售目的在通訊媒體上展示商品、廣告設計、廣告策劃、商

業管理輔助、商業管理諮詢、進出口代理、市場營銷；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的

零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128419 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 絲路金融控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12樓全層 

 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 : 事故保險承保、保險精算、保險經紀、信用社。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128420 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/28

[730] 申請人 Requerente : 絲路金融控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12樓全層 

 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 : 組織文化或教育展覽、組織教育或娛樂競賽、提供在線電子出版物（非下載）、娛樂服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128437 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

 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 : 1

[511] 產品 Produtos : 食品工業用牛奶發酵劑、工業用牛奶發酵劑、食品工業用酪蛋白、製食品補充劑用蛋白質、食品

工業用蛋白質、食品工業用酶、食品工業用葡萄糖、食品工業用穀蛋白、食品工業用乳糖、食品

工業用維生素。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128438 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

 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 : 維生素製劑、醫用礦泉水、礦泉水鹽、溫泉水、藥用牛奶發酵劑、醫用膠原蛋白、嬰兒含乳麵

粉、醫用營養食物、嬰兒食品、醫用營養飲料、醫用營養品、嬰兒奶粉、嬰兒配方奶粉、嬰兒尿

布、嬰兒尿褲。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128439 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

 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 : 奶瓶、吸奶器、嬰兒用安撫奶嘴、出牙咬環、奶瓶閥、奶瓶用奶嘴；分娩褥墊、腹帶、緊身腹圍、

孕婦托腹帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128440 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

 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 : 麵包爐、加熱烹調器、烤麵包器、奶瓶用電加熱器、烘蛋奶餅的電鐵模、電動製酸奶器、空氣過

濾設備、頭髮用吹風機、電動乾衣機、水過濾器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128441 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

 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 : 12

[511] 產品 Produtos : 嬰兒車、嬰兒車車罩、嬰兒車車篷、手推車、嬰兒車專用蚊帳、平臥式嬰兒車、平臥式嬰兒車專

用腳套、嬰兒車專用腳套、嬰兒車專用包、兒童安全座（運載工具用） 。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128442 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝、嬰兒褲（內衣）、嬰兒全套衣、非紙製圍涎、嬰兒睡袋、鞋（腳上的穿著物）、帽、襪、手套

（服裝）、圍脖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128443 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 秋千、滑梯（玩具）、大積木、玩具氣球、玩具娃娃進食瓶、玩具、積木（玩具）、木偶、嬰兒健身

架、帶安撫巾的毛絨玩具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128444 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶、酸奶、牛奶飲料（以牛奶為主的）、乳清、牛奶製品、奶酪、豆奶、牛奶醬、豆奶粉、可可牛

奶（以奶為主）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128445 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可、糖、牛奶硬塊糖（糖果）、糖果、奶片（糖果）、餅乾、蛋糕、以穀物為主的零食小吃、以米

為主的零食小吃、冰淇淋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128446 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

 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 : 果汁、水（飲料）、鋰鹽礦水、礦泉水（飲料）、起泡水、餐用礦泉水、蘇打水、乳酸飲料（果製

品，非奶）、純淨水（飲料）、礦泉水配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128447 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

 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 : 幼兒園；組織教育或娛樂競賽；遊樂園服務；娛樂服務；提供娛樂設施；廣播和電視節目製作；

攝影；玩具出租；遊戲器具出租；通過視頻點播傳輸提供電視節目（不可下載）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128448 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館、自助餐廳、餐廳、飯店、假日野營住宿服務、流動飲食供應、提供野營場地設施、旅遊房

屋出租、帳篷出租、日間托兒所（看孩子）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128449 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 禧培福（中國）營養品有限公司 

 地址 Endereço : 香港干諾道中137-139號三台大廈12字樓全層 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 私人保鏢、夜間護衛服務、尋人調查、社交護送（陪伴）、臨時照看嬰孩、臨時照料寵物、家務服

務、服裝出租、交友服務、領養代理。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128463 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : 福建正山堂茶業有限責任公司 

 地址 Endereço : 福建省武夷山市朱子路137號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；茶葉；用作茶葉代用品的花或葉；茶飲料；糖果；蜂蜜；糕點；食用澱粉；粽子；米。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128471 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED
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 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador; software [programas de computador]; equipamento, aparelhos 

e sistemas informáticos; hardware de computadores e modems; equipamento, aparelhos 

e sistemas para a transmissão, recepção e armazenamento de som, imagens ou dados; sis-

temas de correio electrónico e equipamento, aparelhos e sistemas de envio electrónico; 

sistemas de correio de voz; aparelhos de marcação telefónica através de sintetizador de voz; 

atendedores automáticos; aparelhos de resposta telefónica; aparelhos de resposta automá-

tica para aparelhos de comunicações; escrita de SMS; publicações em formato electrónico 

fornecidas on-line a partir de bases de dados ou de instalações providenciadas através da 

Internet ou de websites; publicações em formato electrónico; aparelhos e instrumentos 

científicos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de 

medida, de sinalização, de controlo (inspecção) e de ensino; aparelhos e instrumentos para 

gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informação, imagens, e/ou som; 

aparelhos e instrumentos para visualização e/ou impressão de dados, informação, e/ou ima-

gens; cartuchos de toner [tinta] vazios para fotocopiadoras e impressoras de computador; 

suportes de registo magnético, discos acústicos; cartões SIM; mecanismos para aparelhos 

de pré-pagamento; caixas registadoras; dispositivos de extinção de fogo; cassetes de vídeo, 

cassetes de áudio, discos compactos, disquetes, discos, cassetes, CD ROMs e DVD ROMs; 

vídeos e livros em formato electrónico fornecidos on-line a partir de bases de dados ou 

de instalações providenciadas através da Internet; máquinas calcular, equipamento para 

processamento de dados e computadores; software informático para pesquisa de dados; 

cartões, fios, discos e dispositivos semicondutores contendo programas de computador; 

equipamento, aparelhos, instrumentos, sistemas, redes e circuitos de telecomunicações e 

comunicações que incluem circuitos integrados, bandas magnéticas e chips de memória; 

telefones, pagers, telemóveis, telefones sem fios; cabos, instalações de cabo, fibras ópticas, 

aparelhos e circuitos ópticos, tudo para fins de telecomunicações e para a comunicação de 

dados, informação, imagens, vídeo e som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informá-

ticos para o débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de bens ou serviços; 

cartões de débito e/ou crédito legíveis por máquina, aparelhos de leitura por máquina; car-

tões sim, cartões smart, cartões codificados, cartões de dados, cartões de telefone, cartões 

telefónicos e de chamadas; aparelhos, instrumentos e software electrónicos e informáticos 

para comunicação com redes informáticas e com a rede mundial de computadores (world 

wide web); aparelhos, equipamento e dispositivos de televisão, rádio, vídeo e áudio; música 

digital (descarregável) disponibilizada através da Internet; música digital (descarregável) 

disponibilizada através de websites de MP3; leitores de mp3; software descarregável para 

programação e gestão de eventos, visualização e alteração de livros de endereços e de in-

formações de contacto pessoal e profissional; aparelhos de codificação e descodificação 

de sinais; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados. tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128472 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED
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 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de material publicitário; serviços de publicidade e promocionais e serviços de 

informação relacionados com os mesmos; serviços de publicidade relacionados com a pres-

tação e promoção de listas telefónicas e suplementos de negócios com listas telefónicas; 

serviços de direcção de negócios comerciais, gestão administrativa, gestão de negócios e de 

informação disponibilizados on-line através de uma base de dados ou da Internet; Serviços 

de informações de negócios; compilação de anúncios publicitários para utilização como 

websites na Internet; serviços de avaliação, consultadoria, informação, gestão, pesquisa e 

organização para publicidade, negócios, marketing e promoção; organização, exploração 

e supervisão de programas de incentivos e vendas e promocionais e programas de fideliza-

ção; promoção de serviços de telecomunicações e promoção do fornecimento de benefícios 

em relação a programas de fidelização; difusão de materiais publicitários, actualização de 

materiais publicitários, compilação de anúncios publicitários para utilização como websites 

na Internet; a obtenção, para benefícios de terceiros, de bens electrónicos e de telecomu-

nicações, hardware e software informático, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e 

instrumentos de gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informação, 

imagens e/ou som, aparelhos para aquecer e cozinhar, metais preciosos, artigos de bijuta-

ria e joalharia, pedras preciosas, instrumentos musicais, impressões, cartões magnéticos 

e não-magnéticos codificados, artigos em pele, chapéus-de-chuva, mobiliários, molduras, 

utensílios domésticos e de cozinha, carros, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electróni-

cos, permitindo aos clientes convenientemente visualizar e adquirir estes bens através de 

um website da Internet de mercadorias gerais e de um estabelecimento de venda a grosso; 

venda a retalho e a grosso de bens electrónicos e de telecomunicações, hardware e softwa-

re informático, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos de gravação, 

recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informação, imagens e/ou som, aparelhos 

para aquecer e cozinhar, metais preciosos, artigos de bijutaria e joalharia, pedras precio-

sas, instrumentos musicais, impressões, cartões magnéticos e não-magnéticos codificados, 

artigos em pele, chapéus-de-chuva, mobiliários, molduras, utensílios domésticos e de co-

zinha, carros, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos; processamento de dados 

informáticos; aluguer de espaços publicitários; serviços de vendas, negócios comerciais, 

publicidade e informação promocional; serviços de resposta telefónica; compilação e or-

ganização de listas comerciais; serviços de venda a retalho e a grosso relacionados com 

aparelhos e equipamento de telecomunicações e comunicações; venda em hasta pública 

[leilão] providenciada através da Internet, prestação de vendas, negócios comerciais, publi-

cidade e informação promocional através de uma rede informática global; organização de 

exposições com fins comerciais ou de publicidade; serviços de negócios relacionados com 

a compilação e aluguer de listas de endereços; investigações em negócios comerciais; ser-

viços de administração de negócios comerciais para o processamento de vendas através da 

Internet; serviços de venda a retalho e de venda a retalho on-line relacionados com servi-

ços de telecomunicações, equipamento, acessórios e bens de telecomunicações, vestuário, 

sacos, hard ware e software informático, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informa-

ção, imagens, vídeo e/ou som; concepção de listas e publicidade para terceiros; serviços de 

consultadoria, informação, gestão e aconselhamento relacionados com todos os serviços 

acima-mencionados; tudo incluído na classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128473 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros disponibilizados através de meios 

electrónicos; serviços de aconselhamento e consultadoria financeira; serviços de telebanco; 

serviços bancários disponibilizados on-line através de uma base de dados informática ou 

da Internet; serviços de corretagem de valores mobiliários, serviços de cotações em Bolsa; 

corretagem de acções e obrigações, análise financeira, fornecimento de informações finan-

ceiras; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito e serviços de garantia 

de cheques; serviços bancários, de contas poupança e de investimento; serviços de adminis-

tração financeira; serviços de operações de compensação [câmbio]; verificação de crédito 

através de uma rede informática global; serviços de gestão de risco de crédito electrónico; 

serviços de pagamento electrónico de compras, transferência electrónica de fundos e paga-

mento electrónico de contas; serviços de débito e crédito de contas financeiras; serviços de 

banca electrónica; emissão de cartões de valor acumulado, cartões de crédito e cartões de 

débito; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, disponibilizados on-

-line através de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de consultadoria, 

informação e assessoria em relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128474 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de acesso a telecomunicações e ligações a 

bases de dados informáticas e à Internet; serviços de comunicação electrónica; serviços 

de telecomunicação interactiva; telecomunicação de informação (websites), programas de 

computador e bases de dados; serviços de redes de telecomunicações; serviços de comuni-

cação através de redes de computadores; fornecimento de acesso a telecomunicações com 

instalações e estruturas na rede global informática (word wide web) comunicação através 

de terminais informáticos, comunicação através de redes de fibra óptica, transmissão as-

sistida por computador de mensagens e imagens, correio electrónico, transmissão por faxe, 

envio de mensagens, serviços de pager, aluguer de modems, serviços telefónicos, serviços 

de comunicação de dados através de meios electrónicos; serviços telegráficos, serviços de 
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telex; serviços telegráficos; serviços de agências notícias; serviços de comunicação por sa-

télite; serviços de correio electrónico; aluguer de aparelhos de telefone, telegrama, telex e 

pager; serviços de mensagens electrónicas, teleconferência e videoconferência, e transmis-

são de ordens de compra e venda; serviços de comunicação radiofónica e televisiva; servi-

ços de comunicação entre computadores; fornecimento de acesso a telecomunicações para 

sinalizar aparelhos de codificação e descodificação; difusão e transmissão de programas de 

rádio e de televisão; teledifusão por cabo; preparação de relatórios em relação aos servi-

ços acima-mencionados; fornecimento de instalações de telecomunicações para debates e 

conversas interactivas; serviços de telefone disponibilizados através de cartões telefónicos; 

fornecimento de acesso a websites de música digital na Internet; fornecimento de acesso 

a websites de MP3 na Internet; fornecimento de música digital através de telecomunica-

ções; exploração de motores de pesquisa; consulta informática de listas telefónicas dispo-

nibilizada através de redes informáticas ou da Internet; serviços de intercâmbio de dados 

electrónicos; serviços de transmissão electrónica de ordens de compra e venda; serviços de 

comunicações electrónicas e transmissão de informação através de redes informáticas e/ou 

de telecomunicações; aluguer de equipamento de telecomunicações; exploração de chats; 

fornecimento de acesso e aluguer de tempo de acesso a bases de dados informáticas; forne-

cimento de acesso a bases de dados informáticas na rede global informática para pesquisa 

e recolha de informação, dados, websites e recursos disponíveis em redes informáticas; 

fornecimento de acesso dos utilizadores a uma base de dados informática contendo publi-

cações electrónicas e dados através de redes informáticas para fins de processamento e/ou 

visualização; fornecimento de acesso dos utilizadores a computadores remotos contendo 

publicações electrónicas, quadros de avisos, bases de dados e informação acessíveis através 

de um computador; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128475 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, divertimento, desportivos e culturais, incluindo tais serviços 

disponibilizados on-line através de uma base de dados informática ou da Internet; publica-

ção de textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários), incluindo tais serviços disponi-

bilizados on-line através de uma base de dados informática ou da Internet; publicação de 

diagramas, imagens e fotografias; Serviços educativos, de formação e instrução, incluindo 

tais serviços relacionados com telecomunicações e comunicações, computadores, progra-

mas de computador e concepção de websites, incluindo tais serviços disponibilizados on-

-line através de uma base de dados informática ou da Internet; disponibilização de serviços 

de entretenimento de música digital (não descarregável), áudio e vídeo, incluindo tais 

serviços disponibilizados on-line através de uma base de dados informática ou da Internet; 

serviços de jogos electrónicos, incluindo tais serviços disponibilizados através da Internet; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line; organização e realização de conferên-

cias; serviços de fornecimento de bilhetes para eventos de entretenimento; informação 

relacionada com entretenimento ou educação, incluindo tais serviços disponibilizados on-
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-line através de uma base de dados informática ou da Internet; disponibilização de música 

digital (não descarregável) através da Internet; disponibilização de música digital (não des-

carregável) através de websites de MP3 na Internet; serviços de consultadoria, informação 

e assessoria em relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128476 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa para desenvolvimento de novos produtos; pesquisa relacionada com técnicas de 

telecomunicações; pesquisa relacionada com tecnologia; pesquisa relacionada com máqui-

nas industriais; pesquisa relacionada com computadores; pesquisa relacionada com progra-

mas de computador; pesquisa relacionada com programação de computadores; aluguer de 

computadores; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de informações, 

websites e recursos em redes informáticas; programação informática; concepção, desenho 

e redacção por encomenda, tudo para compilação de websites na Internet; criação e manu-

tenção de websites; alojamento de websites de terceiros; instalação, reparação e manuten-

ção de software; serviços de aluguer de software, serviços de aluguer para equipamento in-

formático; actualização de software, serviços informáticos relacionados com a recuperação 

de dados informáticos, concepção de software; consultadoria na área de hardware; serviços 

de concepção e engenharia de projecto relacionados com sistemas e aparelhos de telecomu-

nicações; serviços de teste de aparelhos e instrumentos informáticos, de telecomunicações, 

eléctricos e electrónicos; análise de sistemas informáticos; desenvolvimento de bases de da-

dos informáticas; aluguer e leasing de computadores, aparelhos informáticos e de software; 

serviços informáticos relacionados com serviços de telecompras disponibilizados através 

da Internet; codificação e descodificação informática e electrónica de sinais; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria em relação aos serviços acima mencionados; dispo-

nibilização de serviços sociais para fins de redes sociais, encontros e apresentações através 

de um website na Internet; serviços de encontros, apresentações e de redes sociais; serviços 

de redes sociais on-line; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128477 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Disponibilização de serviços sociais para fins de redes sociais, encontros e apresentações 

através de um website na Internet; serviços de encontros, apresentações e de redes sociais; 
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serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para corresponder às necessidades de 

indivíduos; serviços de redes sociais on-line; serviços de autenticação e verificação de utili-

zadores em transacções de pagamentos; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

em relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128478 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador; software [programas de computador]; equipamento, aparelhos 

e sistemas informáticos; hardware de computadores e modems; equipamento, aparelhos 

e sistemas para a transmissão, recepção e armazenamento de som, imagens ou dados; sis-

temas de correio electrónico e equipamento, aparelhos e sistemas de envio electrónico; 

sistemas de correio de voz; aparelhos de marcação telefónica através de sintetizador de voz; 

atendedores automáticos; aparelhos de resposta telefónica; aparelhos de resposta automá-

tica para aparelhos de comunicações; escrita de SMS; publicações em formato electrónico 

fornecidas on-line a partir de bases de dados ou de instalações providenciadas através da 

Internet ou de websites; publicações em formato electrónico; aparelhos e instrumentos 

científicos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de 

medida, de sinalização, de controlo (inspecção) e de ensino; aparelhos e instrumentos para 

gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informação, imagens, e/ou som; 

aparelhos e instrumentos para visualização e/ou impressão de dados, informação, e/ou ima-

gens; cartuchos de toner [tinta] vazios para fotocopiadoras e impressoras de computador; 

suportes de registo magnético, discos acústicos; cartões SIM; mecanismos para aparelhos 

de pré-pagamento; caixas registadoras; dispositivos de extinção de fogo; cassetes de vídeo, 

cassetes de áudio, discos compactos, disquetes, discos, cassetes, CD ROMs e DVD ROMs; 

vídeos e livros em formato electrónico fornecidos on-line a partir de bases de dados ou 

de instalações providenciadas através da Internet; máquinas calcular, equipamento para 

processamento de dados e computadores; software informático para pesquisa de dados; 

cartões, fios, discos e dispositivos semicondutores contendo programas de computador; 

equipamento, aparelhos, instrumentos, sistemas, redes e circuitos de telecomunicações e 

comunicações que incluem circuitos integrados, bandas magnéticas e chips de memória; 

telefones, pagers, telemóveis, telefones sem fios; cabos, instalações de cabo, fibras ópticas, 

aparelhos e circuitos ópticos, tudo para fins de telecomunicações e para a comunicação de 

dados, informação, imagens, vídeo e som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informá-

ticos para o débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de bens ou serviços; 

cartões de débito e/ou crédito legíveis por máquina, aparelhos de leitura por máquina; car-

tões sim, cartões smart, cartões codificados, cartões de dados, cartões de telefone, cartões 

telefónicos e de chamadas; aparelhos, instrumentos e software electrónicos e informáticos 

para comunicação com redes informáticas e com a rede mundial de computadores (world 

wide web); aparelhos, equipamento e dispositivos de televisão, rádio, vídeo e áudio; música 

digital (descarregável) disponibilizada através da Internet; música digital (descarregável) 

disponibilizada através de websites de MP3; leitores de mp3; software descarregável para 
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programação e gestão de eventos, visualização e alteração de livros de endereços e de in-

formações de contacto pessoal e profissional; aparelhos de codificação e descodificação 

de sinais; peças e guarnições para todos os produtos acima mencionados. tudo incluído na 

classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128479 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de material publicitário; serviços de publicidade e promocionais e serviços de 

informação relacionados com os mesmos; serviços de publicidade relacionados com a pres-

tação e promoção de listas telefónicas e suplementos de negócios com listas telefónicas; 

serviços de direcção de negócios comerciais, gestão administrativa, gestão de negócios e de 

informação disponibilizados on-line através de uma base de dados ou da Internet; Serviços 

de informações de negócios; compilação de anúncios publicitários para utilização como 

websites na Internet; serviços de avaliação, consultadoria, informação, gestão, pesquisa e 

organização para publicidade, negócios, marketing e promoção; organização, exploração 

e supervisão de programas de incentivos e vendas e promocionais e programas de fideliza-

ção; promoção de serviços de telecomunicações e promoção do fornecimento de benefícios 

em relação a programas de fidelização; difusão de materiais publicitários, actualização de 

materiais publicitários, compilação de anúncios publicitários para utilização como websites 

na Internet; a obtenção, para benefícios de terceiros, de bens electrónicos e de telecomu-

nicações, hardware e software informático, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e 

instrumentos de gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informação, 

imagens e/ou som, aparelhos para aquecer e cozinhar, metais preciosos, artigos de bijuta-

ria e joalharia, pedras preciosas, instrumentos musicais, impressões, cartões magnéticos 

e não-magnéticos codificados, artigos em pele, chapéus-de-chuva, mobiliários, molduras, 

utensílios domésticos e de cozinha, carros, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electróni-

cos, permitindo aos clientes convenientemente visualizar e adquirir estes bens através de 

um website da Internet de mercadorias gerais e de um estabelecimento de venda a grosso; 

venda a retalho e a grosso de bens electrónicos e de telecomunicações, hardware e softwa-

re informático, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos de gravação, 

recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informação, imagens e/ou som, aparelhos 

para aquecer e cozinhar, metais preciosos, artigos de bijutaria e joalharia, pedras precio-

sas, instrumentos musicais, impressões, cartões magnéticos e não-magnéticos codificados, 

artigos em pele, chapéus-de-chuva, mobiliários, molduras, utensílios domésticos e de co-

zinha, carros, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos; processamento de dados 

informáticos; aluguer de espaços publicitários; serviços de vendas, negócios comerciais, 

publicidade e informação promocional; serviços de resposta telefónica; compilação e orga-

nização de listas comerciais; serviços de venda a retalho e a grosso relacionados com apa-
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relhos e equipamento de telecomunicações e comunicações; venda em hasta pública [leilão] 

providenciada através da Internet, prestação de vendas, negócios comerciais, publicidade 

e informação promocional através de uma rede informática global; organização de exposi-

ções com fins comerciais ou de publicidade; serviços de negócios relacionados com a com-

pilação e aluguer de listas de endereços; investigações em negócios comerciais; serviços de 

administração de negócios comerciais para o processamento de vendas através da Internet; 

serviços de venda a retalho e de venda a retalho on-line relacionados com serviços de tele-

comunicações, equipamento, acessórios e bens de telecomunicações, vestuário, sacos, har-

dware e software informático, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos 

para gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informação, imagens, 

vídeo e/ou som; concepção de listas e publicidade para terceiros; serviços de consultadoria, 

informação, gestão e aconselhamento relacionados com todos os serviços acima-menciona-

dos; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128480 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros disponibilizados através de meios 

electrónicos; serviços de aconselhamento e consultadoria financeira; serviços de telebanco; 

serviços bancários disponibilizados on-line através de uma base de dados informática ou 

da Internet; serviços de corretagem de valores mobiliários, serviços de cotações em Bolsa; 

corretagem de acções e obrigações, análise financeira, fornecimento de informações finan-

ceiras; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito e serviços de garantia 

de cheques; serviços bancários, de contas poupança e de investimento; serviços de adminis-

tração financeira; serviços de operações de compensação [câmbio]; verificação de crédito 

através de uma rede informática global; serviços de gestão de risco de crédito electrónico; 

serviços de pagamento electrónico de compras, transferência electrónica de fundos e paga-

mento electrónico de contas; serviços de débito e crédito de contas financeiras; serviços de 

banca electrónica; emissão de cartões de valor acumulado, cartões de crédito e cartões de 

débito; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, disponibilizados on-

-line através de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de consultadoria, 

informação e assessoria em relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128481 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de acesso a telecomunicações e ligações a 

bases de dados informáticas e à Internet; serviços de comunicação electrónica; serviços 

de telecomunicação interactiva; telecomunicação de informação (websites), programas de 

computador e bases de dados; serviços de redes de telecomunicações; serviços de comuni-

cação através de redes de computadores; fornecimento de acesso a telecomunicações com 

instalações e estruturas na rede global informática (word wide web) comunicação através 

de terminais informáticos, comunicação através de redes de fibra óptica, transmissão as-

sistida por computador de mensagens e imagens, correio electrónico, transmissão por faxe, 

envio de mensagens, serviços de pager, aluguer de modems, serviços telefónicos, serviços 

de comunicação de dados através de meios electrónicos; serviços telegráficos, serviços de 

telex; serviços telegráficos; serviços de agências notícias; serviços de comunicação por sa-

télite; serviços de correio electrónico; aluguer de aparelhos de telefone, telegrama, telex e 

pager; serviços de mensagens electrónicas, teleconferência e videoconferência, e transmis-

são de ordens de compra e venda; serviços de comunicação radiofónica e televisiva; servi-

ços de comunicação entre computadores; fornecimento de acesso a telecomunicações para 

sinalizar aparelhos de codificação e descodificação; difusão e transmissão de programas de 

rádio e de televisão; teledifusão por cabo; preparação de relatórios em relação aos servi-

ços acima-mencionados; fornecimento de instalações de telecomunicações para debates e 

conversas interactivas; serviços de telefone disponibilizados através de cartões telefónicos; 

fornecimento de acesso a websites de música digital na Internet; fornecimento de acesso 

a websites de MP3 na Internet; fornecimento de música digital através de telecomunica-

ções; exploração de motores de pesquisa; consulta informática de listas telefónicas dispo-

nibilizada através de redes informáticas ou da Internet; serviços de intercâmbio de dados 

electrónicos; serviços de transmissão electrónica de ordens de compra e venda; serviços de 

comunicações electrónicas e transmissão de informação através de redes informáticas e/ou 

de telecomunicações; aluguer de equipamento de telecomunicações; exploração de chats; 

fornecimento de acesso e aluguer de tempo de acesso a bases de dados informáticas; forne-

cimento de acesso a bases de dados informáticas na rede global informática para pesquisa 

e recolha de informação, dados, websites e recursos disponíveis em redes informáticas; 

fornecimento de acesso dos utilizadores a uma base de dados informática contendo publi-

cações electrónicas e dados através de redes informáticas para fins de processamento e/ou 

visualização; fornecimento de acesso dos utilizadores a computadores remotos contendo 

publicações electrónicas, quadros de avisos, bases de dados e informação acessíveis através 

de um computador; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128482 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED
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 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, divertimento, desportivos e culturais, incluindo tais serviços 

disponibilizados on-line através de uma base de dados informática ou da Internet; publica-

ção de textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários), incluindo tais serviços disponi-

bilizados on-line através de uma base de dados informática ou da Internet; publicação de 

diagramas, imagens e fotografias; Serviços educativos, de formação e instrução, incluindo 

tais serviços relacionados com telecomunicações e comunicações, computadores, progra-

mas de computador e concepção de websites, incluindo tais serviços disponibilizados on-

-line através de uma base de dados informática ou da Internet; disponibilização de serviços 

de entretenimento de música digital (não descarregável), áudio e vídeo, incluindo tais 

serviços disponibilizados on-line através de uma base de dados informática ou da Internet; 

serviços de jogos electrónicos, incluindo tais serviços disponibilizados através da Internet; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line; organização e realização de conferên-

cias; serviços de fornecimento de bilhetes para eventos de entretenimento; informação 

relacionada com entretenimento ou educação, incluindo tais serviços disponibilizados on-

-line através de uma base de dados informática ou da Internet; disponibilização de música 

digital (não descarregável) através da Internet; disponibilização de música digital (não des-

carregável) através de websites de MP3 na Internet; serviços de consultadoria, informação 

e assessoria em relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128483 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa para desenvolvimento de novos produtos; pesquisa relacionada com técnicas de 

telecomunicações; pesquisa relacionada com tecnologia; pesquisa relacionada com máqui-

nas industriais; pesquisa relacionada com computadores; pesquisa relacionada com progra-

mas de computador; pesquisa relacionada com programação de computadores; aluguer de 

computadores; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de informações, 

websites e recursos em redes informáticas; programação informática; concepção, desenho 

e redacção por encomenda, tudo para compilação de websites na Internet; criação e manu-

tenção de websites; alojamento de websites de terceiros; instalação, reparação e manuten-

ção de software; serviços de aluguer de software, serviços de aluguer para equipamento in-

formático; actualização de software, serviços informáticos relacionados com a recuperação 

de dados informáticos, concepção de software; consultadoria na área de hardware; serviços 

de concepção e engenharia de projecto relacionados com sistemas e aparelhos de telecomu-

nicações; serviços de teste de aparelhos e instrumentos informáticos, de telecomunicações, 
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eléctricos e electrónicos; análise de sistemas informáticos; desenvolvimento de bases de da-

dos informáticas; aluguer e leasing de computadores, aparelhos informáticos e de software; 

serviços informáticos relacionados com serviços de telecompras disponibilizados através 

da Internet; codificação e descodificação informática e electrónica de sinais; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria em relação aos serviços acima mencionados; dispo-

nibilização de serviços sociais para fins de redes sociais, encontros e apresentações através 

de um website na Internet; serviços de encontros, apresentações e de redes sociais; serviços 

de redes sociais on-line; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128484 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/09/29

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, Pccw Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Disponibilização de serviços sociais para fins de redes sociais, encontros e apresentações 

através de um website na Internet; serviços de encontros, apresentações e de redes sociais; 

serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para corresponder às necessidades de 

indivíduos; serviços de redes sociais on-line; serviços de autenticação e verificação de utili-

zadores em transacções de pagamentos; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

em relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128556 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/04

[730] 申請人 Requerente : Astellas Pharma Inc.

 地址 Endereço : 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/06 2017- 46549 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/128557 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/04

[730] 申請人 Requerente : Astellas Pharma Inc.

 地址 Endereço : 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/06 2017- 46562 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/128558 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/04

[730] 申請人 Requerente : Astellas Pharma Inc.

 地址 Endereço : 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/06 2017-46561 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/128559 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/04

[730] 申請人 Requerente : Astellas Pharma Inc.

 地址 Endereço : 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/06 2017-46553 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/128560 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/04

[730] 申請人 Requerente : 松珍生物科技股份有限公司 
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 地址 Endereço : 台灣333桃園市龜山區復興三路452號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 人造肉；素魚；素肉；素雞；素鴨；素丸子；人造肉速食調理包；素食高湯；湯；醬菜；豆包（主要

由黃豆製成）；豆漿；奶粉；乳製品；蔬菜速食調理包；蔬菜湯料；蒟蒻；豆腐；豆乾；豆腐皮。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128561 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/04

[730] 申請人 Requerente : 松珍生物科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 台灣333桃園市龜山區復興三路452號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 調味品；調味用香料；調味料；火鍋調味料組合包；麵速食調理包；飯速食調理包；麵筋。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128562 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/04

[730] 申請人 Requerente : 松珍生物科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 台灣333桃園市龜山區復興三路452號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 代理進出口服務；企業管理顧問；農產品零售批發；食品之零售批發。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128571 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12, 10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液；洗髮液；去污劑；拋光製劑；研磨劑；香料；化妝品；香水；牙膏；香；動物用化妝品；

空氣芳香劑；乾洗式洗髮劑；防曬劑。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128572 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具，汽車，自行車，電動自行車，手推車，公共馬車，汽車輪胎，航

空器，船，運載工具內裝飾品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128573 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 半加工或未加工皮革；錢包（錢夾）；包；背包；手提包；運動包；傘；手杖；寵物服裝。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128574 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : 包裝帶；網；帆；帳篷；紡織品遮篷；運輸和貯存散裝物用麻袋；郵袋；非橡膠、非塑料、非紙或

紙板製（填充或襯墊用）包裝材料；羊毛；紡織纖維。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128575 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 織物；無紡布；紡織品製壁掛；氈；紡織品毛巾；床單和枕套；紡織品製或塑料製簾；伊斯蘭教

隱士用龕（布）；紡織品製或塑料製旗幟；壽衣。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128576 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 花邊；頭髮裝飾品；衣服裝飾品；服裝扣；假髮；針；人造花；服裝墊肩；修補紡織品用熱粘合補

片；亞麻織品標記用數字或字母。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128577 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，水（飲料），汽水，無酒精的開胃酒，富含蛋白質的運動飲料，果汁，無酒精飲料，大豆為

主的飲料（非牛奶替代品），飲料製作配料，烈性酒配料。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128578 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；特許經營的商業管理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；進出口代理；替他人推

銷；人事管理諮詢；商業企業遷移；文秘；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用

品的零售或批發服務。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128579 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織體育比賽；流動圖書館；書籍出版；提供娛樂設施；假日野營娛樂服務；提供卡拉ok

服務；健身俱樂部（健身和體能訓練）；動物園服務；為藝術家提供模特服務；體育野營服務；

玩具出租；遊戲器具出租；提供體育設施；電視文娛節目。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128580 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液；洗髮液；去污劑；拋光製劑；研磨劑；香料；化妝品；香水；牙膏；香；動物用化妝品；

空氣芳香劑；乾洗式洗髮劑；防曬劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128581 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；可下載的計算機應用軟件；計步器；複印機（照相、靜電、熱）；衡器；尺（量具）；發光

標誌；智能手機；頭戴式耳機；照相機（攝影）；測繪儀器；鏡（光學）；電線；半導體；熱調節裝
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置；電解裝置；滅火設備；工業用放射設備；個人用防事故裝置；報警器；眼鏡；電池；幻燈片

（照片）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128582 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., 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；珠寶首飾；貴重金屬藝術品；領帶夾；鞋用首飾；瑪

瑙；鐘；手錶；電子鐘錶；念珠。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128583 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；紙巾；日曆；印刷出版物；圖畫；包裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋）；文具；書寫工具；繪畫

材料；算術表；卡紙板；書籍裝訂材料；墨水；印章（印）；文具用膠帶。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128584 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
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 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 半加工或未加工皮革；（女式）錢包；包；背包；手提包；運動包；傘；手杖；馬具配件；旅行包。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128585 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒褲（內衣）；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；（雜技、舞蹈等演員穿的）緊身連衣褲；

靴；鞋（腳上的穿著物）；帽；襪；手套（服裝）；領帶；腰帶；披肩；十字褡；服裝帶（衣服）；修

女頭巾；神父左臂上佩戴的飾帶；浴帽；睡眠用眼罩。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128586 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 花邊；刺繡品；衣服裝飾品；紐扣；拉鏈；鞋扣（鞋鏈）；服裝扣；假髮；針；人造花；服裝墊肩；修

補紡織品用熱粘合補片；亞麻織品標記用數字或字母。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128587 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；玩具；國際象棋；運動用球；鍛煉身體器械；箭弓；體育活動器械；游泳池（娛樂用

品）；護肘（體育用品）；合成材料製聖誕樹；釣魚用具；偽裝掩蔽物（運動用品）；羽毛球；球

拍；運動球類球膽；保護墊（運動服部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128588 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : PRINCE SPORTS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Workshop No.12,10/F Blk A2, Yau Tong Ind City, No.17 Ko Fai Rd., Kln Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；特許經營的商業管理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；進出口代理；替他人推

銷；人事管理諮詢；商業企業遷移；文秘；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用

品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128589 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128590 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128591 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128592 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128593 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128594 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128595 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED
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 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128596 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128597 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128598 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128599 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128600 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128601 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128602 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128603 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128604 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128605 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128606 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128607 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128608 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128609 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128610 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128611 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128612 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128613 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128614 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128615 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128616 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128617 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128618 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128619 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128620 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128621 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128622 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128623 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128624 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128625 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 裕馬集團（香港）有限公司

   FORTUNE HORSE GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港荃灣沙咀路26-38號匯力工業中心17樓8-D室

   Flat 8-D, 17/F., Thriving Industrial Centre 26-38 Sha Tsui Road Tsuen Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；已編碼的磁卡；電子出

版物（可下載）；連接器（數據處理設備）；收銀機；監視程序（計算機程序）；商品電子標籤；

無線電尋呼機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128626 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；商業信息；為消費者提供商業信息和

建議（消費者建議機構）；替他人推銷；廣告稿的撰寫；將信息編入計算機數據庫；會計；尋找

贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128627 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : 亞太國際商城（香港）集團股份有限公司

   ASIA GLOBAL MALL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈15樓D室

   Unit D,15/F, Neich Tower, 128 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 : 替他人研究和開發新產品；雲計算；包裝設計；為他人創建和設計網絡信息索引（信息技術服

務）；室內裝飾設計；計算機系統分析；提供互聯網搜索引擎；計算機軟件諮詢；計算機程序和

數據的數據轉換（非有形轉換）；軟件運營服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128630 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

 地址 Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Crescent , Billericay, Essex, CM12 0EQ, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, maquilhagem [pinturas] de rosto; produtos para os cuidados da pele; batons 

para os lábios; brilho para os lábios; pó e base de maquilhagem; hidratantes; produtos para 

o cuidado de beleza, produtos para o cuidado corporal, óleos essenciais para uso pessoal; 

preparações e produtos para remover maquilhagem; loções, cremes e condicionadores para 

a cara, mãos e corpo; máscaras de beleza; pano abrasivo [polimento]; papéis abrasivos; 

abrasivos; adesivos para fixar cabelos postiços; adesivos para efeitos cosméticos; loções 

pós-barba; leite de amêndoas para efeitos cosméticos; óleo de amêndoas; sabões [sabonetes] 

de amêndoas; preparações de aloe vera para efeitos cosméticos; pedras de alúmen [adstrin-

gentes]; âmbar [perfumaria]; sabonetes anti-transpirantes; anti-transpirantes de uso cos-

mético; aromas [óleos essenciais]; adstringentes para efeitos cosméticos; bálsamos para uso 

não médico; sais para banho para uso não médico; preparações cosméticas para banhos; 

tintas para a barba; máscaras de beleza; essência de bergamota; descolorantes para uso 

cosmético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; sabonetes para 

casa de banho; óleos essenciais de cedro; óleos essencias de sidra; leite de limpeza para 

uso cosmético;  colorantes para uso cosmético; produtos para a remoção de cores; produtos 

químicos para o avivamento das cores para uso doméstico [lavandaria]; estojos de cosméti-

cos; preparações cosméticas adelgaçantes; cosméticos para animais; cotonetes de algodão 

para uso doméstico; lã de algodão para uso cosmético; cremes cosméticos; cremes para o 

branqueamento da pele; gel para branqueamento dentário; sabões desodorizantes; deso-

dorizantes para seres humanos e animais; depilatórios; preparações depilatórias; produtos 

para o duche para efeitos sanitários ou desodorizantes pessoais [uso cosmético]; champôs 

secos; tintas cosméticas; água de colónia; esmeril; essências etéreas; óleos essenciais; óleos 

etéreos; extractos de flores [perfumaria]; cosméticos para as sobrancelhas; lápis para as 

sobrancelhas; substâncias adesivas para fixar pestanas postiças; preparações cosmésticas 

para pestanas; pestanas postiças; pestanas falsas; adesivos para fixar cabelo falso; unhas 

postiças; bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumaria]; sabões anti-trans-

pirantes para os pés; gel para o branqueamento dentário; gorduras para o uso cosmético; 

substâncias colorantes para os cabelos; tintas para os cabelos; loções capilares; lacas para 

os cabelos; preparações para a ondulação do cabelo; peróxido de hidrogénio para uso cos-

mético; incenso; ionona [perfumaria]; óleo de jasmim; lixívia; geleia de petróleo para uso 

cosmético; paus de incenso; conjuntos de cosméticos; óleo de alfazema;  água de alfazema; 

óleos essenciais de limão; loções para uso cosmético; lenços impregnados de loções cosmé-

ticas; produtos de maquilhagem; produtos para a remoção de maquilhagem; máscara [rímel]; 

gel para massagens para uso não médico; sabões medicinais; leite de limpeza para uso cos-

mético; essência de menta [óleos essenciais]; menta para perfumaria; almíscar [perfumaria]; 

cera para bigodes; autocolantes artísticos para unhas; produtos para o cuidado das unhas; 

polimento para unhas; vernizes para unhas; unhas falsas; neutralizantes para permanentes; 

óleos para uso cosmético; óleos para perfumes e essências; óleos para higiene pessoal; lápis 

cosméticos; lápis para as sobrancelhas; perfumaria; perfumes; neutralizadores de perma-

nentes; geleia de petróleo para uso cosmético; preparações para polir as próteses dentárias; 

pomadas para uso cosmético; pó para maquilhagem; pedra-pomes; óleo de rosas; cham-

pôs; produtos para barbear; sabão para a barba; preparações cosméticas pra os cuidados 

da pele; cremes para o branqueamento da pele; produtos cosméticos adelgaçantes; sabões 

[sabonetes]; sabões [sabonetes] contra a transpiração; barras de sabão; sabonetes desodo-
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rizantes; sabões [sabonetes] contra a transpiração nos pés; borrifadores para refrescar o 

hálito; fitas para refrescar o hálito; filtros solares [cosméticos]; preparações cosméticas para 

o bronzeamento da pele; pó de talco para a higiene pessoal; terpenos [óleos essenciais]; 

tecidos impregnados com loções cosméticas; água de toilette; produtos de toilette; motivos 

decorativos para uso cosmético; vernizes [unhas]; produtos para remover os vernizes; pre-

parações para a ondulação do cabelo; cera para depilação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128632 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : Hitachi Koki Co., Ltd.

 地址 Endereço : 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, 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 : Agitadores; aparelhos de usinagem; aventais [partes de máquinas] atomizadores [máqui-

nas]; foles [partes de máquinas]; curvadoras [máquinas dobradoras]; máquinas afiadoras 

de lâminas; lâminas [partes de máquinas] para trabalhar o metal, mineração, construção, 

processamento químico, processamento de alimentos ou bebidas, extracção e madeira, 

carpintaria, fabrico de placagens ou contraplacados em madeira, para trabalhar a pedra, 

máquinas de reparação ou de fixação; motores sopradores; máquinas sopradoras; escovas 

[partes de máquinas]; escovas eléctricas; máquinas centrífugas; bombas centrífugas; cen-

trifugadoras [máquinas]; serras de corrente; tesouras de máquinas; mandris [partes de má-

quinas]; aparelhos de limpeza a vapor; tosquiadoras [máquinas]; máquinas cortadoras de 

carvão; máquinas de ar comprimido; bombas de ar comprimido; compressoras [máquinas]; 

compressores para frigoríficos; betoneiras; máquinas de trituramento; cultivadoras [máqui-

nas]; geradores de corrente; máquinas cortadoras; desenroscadoras; estampilhadoras [má-

quinas]; máquinas escavadoras; desintegradores; escavadoras [arados]; porta-brocas [partes 

de máquinas]; coroas de perfuração [partes de máquinas]; coroas de sondagem [partes de 

máquinas]; perfuradoras; dínamos; máquinas para terraplanagem; aparelhos de corte por 

arco eléctrico; aparelhos de soldadura eléctrica a arco, martelos eléctricos; berbequins 

eléctricos; aparelhos eléctricos de soldadura; máquinas gofradoras; conjuntos electrogéne-

os de emergência; máquinas para barcos; motores sem ser para veículos terrestres; máqui-

nas de gravura; escavadores; máquinas acabadoras; aparelhos electromecânicos para a pre-

paração de alimentos; máquinas de fundição; geradores de electricidade; pistolas de cola, 

eléctricas; trituradoras e picadoras eléctricas de uso doméstico; máquinas trituradoras; pis-

tolas [utensílios de cartuchos explosivos] ferramentas, não sendo accionadas manualmente; 

rastras; máquinas de debruar; aparelhos de limpeza de alta-pressão; dispositivos de ignição 

para motores de explosão; magnetos de ignição; navalhas de ceifeiras; tornos [máquinas 

ferramentas]; engrenagens de máquinas; máquinas e aparelhos de limpeza eléctricos; má-

quinas e aparelhos de polir eléctricos; picadoras de carne; trituradoras de carne; fresado-

ras; brocas de mineração; máquinas de moldagem; entalhadoras; motocultores; motores 

para barcos; motores, não sendo para veículos terrestres; máquinas de ceifar e de colheita; 

silenciadores para motores; arranca-pregos, eléctricos; puxadores de pregos, eléctricos; de-

senroscadoras de porcas; máquinas desbastadoras; máquinas descascadoras; máquinas de 

aplanamento; martelos pneumáticos; martelos-pilão; prensas [partes de máquinas]; bombas 

[máquinas]; bombas [partes de máquinas ou motores]; saltitões [máquinas]; bate-estacas 

[máquinas]; serras [máquinas]; tesouras eléctricas; máquinas afiadoras; mós [partes de má-
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quinas]; colhedoras misturadoras; tesouras de corte de chapa, eléctricas; máquinas retalha-

dores industriais; limpa-neves; pistolas para a pintura; máquinas pulverizadoras; máquinas 

para fazer roscas; rebarbadoras; turbocompressores; sacos para aspiradores; tubos de aspi-

radores; bombas de vácuo, aparelhos de lavagem; máquinas e ferramentas para trabalhar o 

metal; máquinas e aparelhos de mineração; máquinas e aparelhos de construção; máquinas 

e aparelhos para carga e descarga; máquinas para pesca industrial; máquinas e aparelhos 

para o processamento químico; máquinas e aparelhos têxteis; máquinas e aparelhos para o 

processamento de alimentos ou bebidas; máquinas e aparelhos para a extracção de madei-

ra, carpintaria, ou para o fabrico de placagens ou contraplacados em madeira; máquinas e 

aparelhos para o fabrico de pasta de papel, para o fabrico de papel ou para trabalhar papel; 

máquinas e aparelhos de impressão ou de encadernação; máquinas de costura; máquinas 

agrícolas, instrumentos agrícolas não sendo manuais; máquinas para o fabrico de calçado; 

máquinas de tanaria; máquinas para trabalhar o tabaco; máquinas e aparelhos para o fa-

brico do vidro; máquinas e aparelhos para a pintura; máquinas e aparelhos para empacotar 

ou embrulhar; máquinas e aparelhos para o processamento de matérias plásticas; máquinas 

e aparelhos para o fabrico de artigos em borracha; máquinas e aparelhos para trabalhar a 

pedra; motores principais não-eléctricos, sem ser para veículos terrestres, e peças para mo-

tores principais não-eléctricos; máquinas e aparelhos pneumáticos ou hidráulicos; máqui-

nas dispensadoras de fita adesiva; máquinas de lavar roupa; instalações para a lavagem de 

veículos; máquinas para misturas alimentos para uso comercial; máquinas para descascar 

alimentos para uso comercial; máquinas para cortar e picar alimentos para uso comercial; 

máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos enceradores, eléctricos; aspiradores; pulve-

rizadores eléctricos para desinfecção, insecticidas e desodorização [sem ser para uso agrí-

cola]; elementos de máquinas [sem ser para veículos terrestres]; máquinas cortadoras de 

relva; máquinas e aparelhos compactadores de resíduos; máquinas trituradoras de resíduos; 

arranques para motores; motores de corrente alternada e motores de corrente contínua [não 

inclui aqueles para veículos terrestres, mas inclui “peças” para qualquer tipo de motores 

de corrente alternada e motores de corrente contínua]; geradores de corrente alternada; 

geradores de corrente contínua; liquidificadores eléctricos para uso doméstico; escovas de 

dínamo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128633 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : Hitachi Koki Co., Ltd.

 地址 Endereço : 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Instrumentos manuais abrasivos; brocas [ferramentas]; brocas [partes de ferramentas]; 

instrumentos para o afiamento de lâminas; ferros de guilhermes [plainas]; cortadores [fer-

ramentas]; furadeiras; limas; verrumas; goivas; pedras de afiar [ferramentas]; vazadoiros; 

enxós de tanoeiro; pistolas de calafetagem não eléctricas; serras [ferramentas]; furadores 

[estampas] [ferramentas]; pedras de amolar; chaves [ferramentas]; máquinas de barbear 

eléctricas e máquinas de corte de cabelo eléctricas; ferramentas de lâminas ou pontiagudas; 

ferramentas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128634 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/06

[730] 申請人 Requerente : Hitachi Koki Co., Ltd.

 地址 Endereço : 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, 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 : Acumuladores eléctricos; pilhas eléctricas; caixas de acumuladores; carregadores de bate-

ria; condensadores eléctricos para máquinas de telecomunicações e máquinas electrónicas; 

rádios; respiradores para filtragem do ar; aparelhos para a reprodução de som; aparelhos e 

instrumentos de laboratório; pilhas solares; pilhas e células; medidores e verificadores eléc-

tricos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; aparelhos e máquinas de telecomunicações; 

Máquinas e aparelhos electrónicas e peças para as mesmas; eléctrodos, sem ser eléctrodos 

para a soldadura ou eléctrodos para uso médico; máscaras para o pó; máscaras de soldadu-

ra; luvas de protecção contra acidentes; óculos; botijas de oxigénio [para mergulho]; recep-

tores de televisão [aparelhos de televisão]; altifalantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128739 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/09

[730] 申請人 Requerente : AVEX GROUP HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 3-1-30, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8577, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos de telecomunicações; capas para telemóveis ou telefones inteli-

gentes; estojos para telefones inteligentes; fitas e cordões para o pescoço para telemóveis; 

auriculares; auscultadores; assistentes digitais pessoais (PDAs) sob a forma de relógios de 

pulso; telefones inteligentes; máquinas [não incluindo contadores geiger, aparelhos de alta 

frequência para serviços de soldadura, ciclotrões (não para uso medicinal), aparelhos e 

máquinas de radiologia para uso industrial (não para uso medicinal), betatrões industriais 

(não para uso medicinal), máquinas de prospecção magnética, detectores de objectos mag-

néticos, máquinas e aparelhos de exploração sísmica, máquinas e aparelhos hidrofónicos, 

sondas acústicas, detectores de falhas ultra-sónicos, sensores ultra-sónicos, sistemas de 

controlo de fechamento de portas electrónicos e microscópios electrónicos]; tubos de eléc-

trones; elementos semicondutores; circuitos electrónicos, não incluindo os gravados com 

programas de computador; programas de computador; programas de jogos de telemóvel; 

programas de jogos de computador; software para telemóveis; software informático; com-

putadores pessoais; almofadas de rato; calculadoras de mesa electrónicas; cartões de me-

mória flash; softwares de aplicação; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

de uso doméstico; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com programas para má-

quinas de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; software de jogos para jogos de uso 
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doméstico; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; 

metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com programas para instrumen-

tos de música electrónicos; processadores de efeitos para instrumentos de música eléctricos 

e electrónicos; discos acústicos; discos compactos de áudio gravados; ficheiros e gravações 

de música descarregáveis; gravações de música descarregáveis; ficheiros de imagens descar-

regáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravadas; filmes cinematográficos impressionados; 

filmes de diapositivos impressionados; molduras para diapositivos; publicações electrónicas 

descarregáveis; boletins informativos electrónicos; periódicos electrónicos descarregáveis; 

publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/11 2017-050229 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/128740 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/09

[730] 申請人 Requerente : AVEX GROUP HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 3-1-30, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8577, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Mediação, direcção e organização de seminários; organização, direcção e mediação de 

eventos educacionais, culturais, de entretenimento (música, vídeos, produções de palco, 

cabarés e jogos) ou desportivos; provisão de publicações electrónicas descarregáveis; ser-

viços de biblioteca de literatura e documentos; aluguer de livros; mediação e planeamento 

de filmes cinematográficos, espectáculos, peças de teatro e actuações musicais; mediação e 

planeamento de filmes cinematográficos, espectáculos, peças de teatro ou de actuações mu-

sicais; organização, mediação e direcção de concursos e audições relacionadas com filmes 

cinematográficos, espectáculos, peças de teatro e actuações musicais; mediação e planea-

mento de eventos de dança; organização, mediação e direcção de concursos e audições re-

lacionadas eventos de dança; produção de entretenimento ao vivo; apresentações de filmes 

em cinemas e produção e distribuição de filmes; serviços de conteúdos agregados; provisão 

de imagens fixas ou animadas através de redes de telecomunicações; provisão de informa-

ção de imagens fixas ou animadas através de redes de telecomunicações; produção de gra-

vações originais em discos compactos e em DVD; produção de vídeos musicais; apresenta-

ção de espectáculos ao vivo; direcção ou apresentação de peças de teatro; apresentação de 

espectáculos musicais, produções de palco e cabarés; provisão de música e de registos de 

música através de redes de telecomunicações; provisão de instalações de entretenimento; 

provisão em linha de serviços de jogos através de uma rede informática; aluguer de discos 

acústicos ou de gravações sonoras em fitas magnéticas; aluguer de fitas magnéticas com 

imagens gravadas.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/04/11 2017-050229 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/128741 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/09

[730] 申請人 Requerente : CTF BM Operations, Ltd.

 地址 Endereço : P.O. Box CB10977, Nassau, Bahamas N10977

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel; serviços de restaurante, catering, bar e salão de coquetéis; serviços de 

alojamento turístico; fornecimento de instalações de uso generalizado para reuniões, con-

ferências e exposições; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para 

ocasiões especiais; e serviços de reservas para alojamento em hotel para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128742 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/09

[730] 申請人 Requerente : PERFECT LUCK ASSETS LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box CB10977, Nassau, Bahamas N10977

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de clube nocturno.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128743 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/09

[730] 申請人 Requerente : PERFECT LUCK ASSETS LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box CB10977, Nassau, Bahamas N10977

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de bar e restaurante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128744 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/09

[730] 申請人 Requerente : PERFECT LUCK ASSETS LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box CB10977, Nassau, Bahamas N10977

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de clube nocturno.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128745 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/09

[730] 申請人 Requerente : PERFECT LUCK ASSETS LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box CB10977, Nassau, Bahamas N10977

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de bar e restaurante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128746 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/09

[730] 申請人 Requerente : Karuna Skin, LLC

 地址 Endereço : 12568 W. Washington Blvd., Suite 102, Los Angeles, California 90066, 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 : 美容面膜；化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128747 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/09

[730] 申請人 Requerente : Karuna Skin, LLC

 地址 Endereço : 12568 W. Washington Blvd., Suite 102, Los Angeles, California 90066, 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 : 廣告傳播；貨物展出；樣品散發；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 ；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；對購買定單進行行政處理；  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128755 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/09

[730] 申請人 Requerente : Invicta S.p.A.

 地址 Endereço : via Fornacino 96, 10040 Leinì TO - Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Mochilas com duas alças; mochilas; sacos escolares, sacos, sacos para compras; sacos de 

viagem e sacos para equipamento para viagem; sacos e sacos de transporte para desporto; 

malas de mão; sacos para campistas; sacos para a praia; mochilas para caminhadas e esca-

ladas, bolsas, pastas para documentos, carteiras de bolso; porta-moedas; porta-chaves; bol-

sas de cintura; malas de viagem; chapéus-de-chuva, malas de fim-de-semana; estojos para 

artigos de toilette, estojos para amostras, sacos de vestuário para roupa, sacos com rodas, 

mochilas com rodas e malas de viagem com rodas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128756 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/09

[730] 申請人 Requerente : Invicta S.p.A.

 地址 Endereço : via Fornacino 96, 10040 Leinì TO - Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário informal; vestuário para desporto; vestuário técnico para a prática de desporto, 

roupa interior; cintos (vestuário); roupa para natação; roupões de banho; calçado; botas; 

chinelos; calçado para desporto; chapelaria; luvas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128767 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/10

[730] 申請人 Requerente : 錢納利烈酒有限公司

   Chinnery Spirits Limited

 地址 Endereço : 愛爾蘭都柏林12區洛克菲爾德街124號郵編D12 F868

   124 Rockfield Avenue, Dublin 12, D12 F868, Irlanda

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas [espirituosas].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128768 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/10

[730] 申請人 Requerente : 錢納利烈酒有限公司

   Chinnery Spirits Limited

 地址 Endereço : 愛爾蘭都柏林12區洛克菲爾德街124號郵編D12 F868

   124 Rockfield Avenue, Dublin 12, D12 F868, Irlanda
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 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas [espirituosas].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128769 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/10

[730] 申請人 Requerente : 錢納利烈酒有限公司

   Chinnery Spirits Limited

 地址 Endereço : 愛爾蘭都柏林12區洛克菲爾德街124號郵編D12 F868

   124 Rockfield Avenue, Dublin 12, D12 F868, Irlanda

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas [espirituosas].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128788 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/10

[730] 申請人 Requerente : Wing Hing Spices Grinding Factory Limited

 地址 Endereço : 9/F., Wah Hing Industrial Building, 2-6 Ma Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Farinha e preparados feitos de cereais; pão; biscoitos; bolos; tartes; artigos de pastelaria; 

artigos de confeitaria; rebuçados (candy); bolachas; massas alimentícias; massas; aletria; 

levedura; fermento em pó; sal; mostarda; pimento; vinagre; molhos; condimentos; caril 

(especiarias); especiarias; temperos; molhos para churrasco; aromas para bebidas, sem ser 

óleos essenciais; aromas para bolos, sem ser óleos essenciais; essências alimentares, sem 

ser óleos essenciais; intensificadores de sabor para uso alimentar, sem ser óleos essenciais; 

pizas; pipocas; açúcar; mel; melaço; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128903 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; preparações para os cuidados do cabelo; 

loções capilares; produtos de toilette; preparações cosméticas; preparações para a protec-

ção solar, incluindo sprays, loções, cremes, geles, e óleos, e bálsamos e cremes para lábios; 

produtos para bronzeamento; preparações para depois da exposição solar (cosméticos); 

preparações para os cuidados da pele (cosméticos), incluindo cremes hidratantes, cremes 

de protecção, tónicos, exfoliantes, preparações para bronzeamento artificial e preparações 

desengordurantes para uso na pele; preparações cosméticas, incluindo as utilizadas no cou-

ro cabeludo, unhas, cabelos e pele; toalhetes e lenços impregnados com preparações cos-

méticas; toalhetes e lenços impregnados com preparações de limpeza, inclusive para uso na 

pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128904 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 王世財

   Wong Sai Choi

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布拉街濠庭都會第五座25樓C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 床褥。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/128905 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 上海到喜啦信息技術有限公司

   Shanghai Daoxila Information Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區江場三路250號622室

   Room 622, No.250, Jiangchang 3rd Road, Jing’an District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；已錄製的計算機操作程序；計算機軟件（已錄製）；電子出版物

（可下載）；計算機程序（可下載軟件）；錄音載體；DV D播放機；電影攝影機；螢光屏；曝光

膠卷。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/128906 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 上海到喜啦信息技術有限公司

   Shanghai Daoxila Information Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區江場三路250號622室

   Room 622, No.250, Jiangchang 3rd Road, Jing’an District, Shanghai, 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 : 雞尾酒；葡萄酒；蜂蜜酒；櫻桃酒；白蘭地；清酒（日本米酒）；威士忌；酒精飲料（啤酒除外）；

含水果酒精飲料；朗姆酒。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/128907 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 上海到喜啦信息技術有限公司

   Shanghai Daoxila Information Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區江場三路250號622室

   Room 622, No.250, Jiangchang 3rd Road, Jing’an 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 : 計算機網絡上的在線廣告；商業信息代理；商業專業諮詢；商業信息；飯店商業管理；價格比較

服務；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；市場分析；為零售目的在通訊媒體上

展示商品；將信息編入計算機數據庫。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、灰色、白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/128908 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 上海到喜啦信息技術有限公司

   Shanghai Daoxila Information Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區江場三路250號622室

   Room 622, No.250, Jiangchang 3rd Road, Jing’an District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 傳真發送；電信信息；提供全球計算機網絡用戶接入服務（服務商）；為電話購物提供電訊渠

道；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服務；衛星傳送。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/128909 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 上海到喜啦信息技術有限公司

   Shanghai Daoxila Information Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區江場三路250號622室

   Room 622, No.250, Jiangchang 3rd Road, Jing’an District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運送旅客；運輸預訂；商品包裝；汽車出租；鮮花遞送；旅行陪伴；安排遊艇旅行；觀光旅遊；旅行預訂。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/128910 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 上海到喜啦信息技術有限公司

   Shanghai Daoxila Information Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區江場三路250號622室

   Room 622, No.250, Jiangchang 3rd Road, Jing’an District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織表演（演出）；提供在線電子出版物（非下載）；文字出版（廣告宣傳材料除外）；攝影；攝影

報導；娛樂信息；票務代理服務（娛樂）；籌劃聚會（娛樂）；翻譯；原文稿撰寫（廣告稿除外）。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/128911 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 上海到喜啦信息技術有限公司

   Shanghai Daoxila Information Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區江場三路250號622室

   Room 622, No.250, Jiangchang 3rd Road, Jing’an District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；寄宿處預訂；旅館預訂；餐廳；預定臨時住所；自助餐

館；旅遊房屋出租；日間托兒所（看孩子）；餐館。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/128912 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 上海到喜啦信息技術有限公司

   Shanghai Daoxila Information Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區江場三路250號622室

   Room 622, No.250, Jiangchang 3rd Road, Jing’an District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 社交陪伴；社交護送（陪伴）；晚禮服出租；服裝出租；交友服務；臨時看管房子；代人臨時照顧

嬰孩；臨時照料寵物；婚姻介紹。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、灰色、白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/128913 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : Europcar Groupe

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

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; transpor-

te de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); organização de transporte 

de passageiros ou mercadorias (por ar, por terra ou por água); aluguer de veículos para lo-

comoção por ar, por terra, ou por água; aluguer de carros, bicicletas, motociclos, carros de 

acampamento, camiões, veículos de carga, furgonetas, camionetas, autocarros, caravanas; 

serviços de aluguer de veículos; organização de aluguer de veículos para locomoção por 

ar, por terra ou por água; aluguer de equipamentos e acessórios para veículos; serviços de 

reserva de veículos e transportes; serviços de motoristas; aluguer de veículos conduzidos 

por motoristas; partilha de automóveis; partilha de carros; serviços de gestão de frotas de 

transporte; serviços de transporte de mercadorias; serviços de correio (mensagens ou mer-

cadorias); serviços de reboque de veículos; aluguer de veículos de transporte; informação e 

de assessoria sobre todos estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128914 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : Eli Lilly and Company

 地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 farmacêuticos, nomeadamente, preparados farmacêuticos para o tratamento de 

doenças e enfermidades de auto imunidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128921 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 弘泰發展有限公司

   Vast Tide Development Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道221-226號海聯大廈17樓B室

   Flat/Rm B, 17/F, Hyde Centre, 221-226 Gloucester Road, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；成品衣；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128922 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 弘泰發展有限公司

   Vast Tide Development Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道221-226號海聯大廈17樓B室

   Flat/Rm B, 17/F, Hyde Centre, 221-226 Gloucester Road, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織表演（演出）；為娛樂組織時裝展覽；提供線上電子出版物（非下載）；演出；廣播

和電視節目製作；現場表演；娛樂服務；健身俱樂部（健身和體能訓練）；為藝術家提供模特服

務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128923 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 萬田發酵株式會社

   Manda Fermentation Co., Ltd.

 地址 Endereço : 5800-95, Innoshima Shigei-cho, Onomichi-shi, Hiroshima, 722-2192, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 工業用化學品；植物生長調節劑；肥料；脂肪酸；人造增甜劑（化學製劑）；工業用麵粉；工業用

澱粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128924 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 萬田發酵株式會社

   Manda Fermentation Co., Ltd.

 地址 Endereço : 5800-95, Innoshima Shigei-cho, Onomichi-shi, Hiroshima, 722-2192, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 工業用化學品；植物生長調節劑；肥料；脂肪酸；人造增甜劑（化學製劑）；工業用麵粉；工業用

澱粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128925 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 深圳市歐拓電子集團有限公司

   Shenzhen Otot Electronic Group co., Ltd.
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 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉九圍社區洲石路旁三（1）隊工業區B棟廠房6樓

   Floor 6, building B, Jiuwei the Third Industrial Zone, Xixiang Street, Baoan District, 

Shenzhen, Guangdong Province, China.

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 平板電腦；具有人工智慧的人形機器人；智慧手錶（資料處理）；可下載的手機應用軟體；運載

工具用導航儀器（隨載電腦）；智能手機；手機；行動電話；網路通訊設備；電視機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128927 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 宏泰興水泥制品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門沙梨頭海邊街157-159號祐強工業大廈9樓 

 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 : 19

[511] 產品 Produtos : 石膏；建築用嵌磚；非金屬牆磚；非金屬耐火建築材料；建築用非金屬製牆襯料；非金屬建築材

料；建築用非金屬磚瓦；非金屬地板磚；可移動非金屬建築物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128929 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 深圳市品道餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區華僑城歡樂谷商業街1--2區二樓品道餐飲管理有限公司 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 檸檬水；蔬菜汁（飲料）；果汁；無酒精果茶；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；以蜂蜜為主的

無酒精飲料；咖啡味非酒精飲料；奶茶（非奶為主）；植物飲料；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128930 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 深圳市品道餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區華僑城歡樂谷商業街1--2區二樓品道餐飲管理有限公司 

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告宣傳；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業組織諮詢；特許經營的商業管

理；通過網站提供商業信息；替他人推銷；市場營銷；人事管理諮詢；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/128931 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 深圳市品道餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區華僑城歡樂谷商業街1--2區二樓品道餐飲管理有限公司 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；快餐館；酒吧服務；流動飲食供應；活動房屋出租；會議室

出租；茶館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128932 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 成都大龍燚餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市武侯區長華路19號1506號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚（非活）；肉罐頭；果肉；湯；蛋；牛奶製品；食用油脂；精製堅果仁；豆腐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128933 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 成都大龍燚餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市武侯區長華路19號1506號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；甜食；蜂蜜；穀類製品；佐料（調味品）；調味料；調味品；調味醬油。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128934 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 成都大龍燚餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市武侯區長華路19號1506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；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理和組織諮詢；飯店商業管理；特許經營的

商業管理；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場研究；人員招收；藝術家演出的商

業管理；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128935 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 成都大龍燚餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市武侯區長華路19號1506號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；餐館；快餐館；酒吧。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128936 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 長沙歐陽詢文化傳播有限公司 

 地址 Endereço : 中國長沙市望城區書堂山街道書堂山村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；紙或紙板製廣告牌；書籍；印刷出版物；文具；傢俱除外的辦公必需品；毛筆；石印品；墨

汁；印臺。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128937 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 酣客酒業（廣州）有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市南沙區創景街7號南沙創鴻雅築自編號4棟1516房（僅限辦公用途） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 開胃酒；燒酒；白酒（蒸餾酒精飲料）；酒精飲料（啤酒除外）；含水果酒精飲料；雞尾酒；蒸煮

提取物（利口酒和烈酒）；果酒（含酒精）；米酒；烈酒（飲料）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128938 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 鄭州兩岸企業管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市金水區北三環南,文化路東瀚海北金商業中心16004室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚製食品；水果罐頭；果醬；醃製蔬菜；牛奶飲料（以牛奶為主）；食用油；果凍；加工過的

堅果；豆腐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128939 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 鄭州兩岸企業管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市金水區北三環南,文化路東瀚海北金商業中心16004室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶飲料；糖；蜂蜜；壽司；穀類製品；麵條；以穀物為主的零食小吃；冰淇淋；調味

品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128940 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 鄭州兩岸企業管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市金水區北三環南,文化路東瀚海北金商業中心16004室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 果汁；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；果昔；以蜂蜜為主的無酒精飲料；富含蛋白質的

運動飲料；茶味非酒精飲料；啤酒；飲料製作配料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128941 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : 帝王佳作澳門有限公司 

 地址 Endereço : 澳門俾利喇街45-49號聯興工業大廈3樓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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128952 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes; água de colónia; desodorizantes para uso pessoal; incenso; varetas de incenso; 

preparações para perfumar ambientes; saquetas para perfumar a roupa; produtos de per-

fumaria; óleos essenciais para uso pessoal; hena [pintura cosmética]; sombra para os olhos; 

lápis para uso cosmético; base; pó para maquilhagem; pó para o rosto [para uso cosmético]; 

pó de talco [para uso cosmético]; blusher; batons para os lábios; caixas para batons para 

os lábios; brilho para os lábios; cosméticos para os cílios; preparações de protecção solar; 

preparações para bronzear (cosméticos); esmaltes para as unhas; removedor de esmaltes 

para as unhas; máscaras de beleza; esfoliantes para o rosto [cosméticos]; cremes para o 

rosto para uso cosmético; cremes cosméticos para o corpo; cremes cosméticos; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; cremes para remover celulite para uso cosmético; laca para 

cabelos; laca para o cabelo; preparações descolorantes para o cabelo; tintas para cabelos; 

preparações colorantes para o cabelo; preparações para cabelos secos [condicionadores 

para o cabelo]; clareadores para o cabelo; amaciadores para cabelos; hidratantes para os 

cabelos; preparações para a ondulação dos cabelos; géis, mousses e bálsamos para modelar 

cabelos e higiene capilar; preparações depilatórias; preparações para alisar o cabelo; lenços 

impregnados com preparações para remover maquilhagem; preparações fitocosméticas; 

sabão para as mãos; sabão para uso cosmético; sabão para o rosto; cremes para a limpeza 

da pele; loções para a limpeza da pele; gel de duche; preparações para banhos de espuma 

[para uso cosmético]; óleos para o banho não medicinais; pérolas para o banho não medi-

cinais; sais de banho não medicinais; cremes e loções cosméticas para o cuidado do rosto 

e do corpo; bálsamos para a barba; cremes de barbear; sabonete para barbear; loções para 
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após barbear; champôs; preparações para o banho, sem ser para uso médico; sabão não 

medicinal; preparações para bochechar, sem ser para uso médico; dentífricos sem ser para 

uso médico; preparações cosméticas para o cuidado da boca e dos dentes; goma para a rou-

pa; sabão para roupa; tira-manchas; preparações para limpeza; preparações para remoção 

de ferrugem; preparações para a lavagem de tapetes; panos de limpeza impregnados com 

detergente; esmeril; pedra-pomes; pó de polimento; graxa para sapatos; pomadas [graxa] 

para sapatos; pomadas para calçado; cremes para couro; preparações para branqueamento 

de couro; loções para bebé [artigos e higiene pessoal]; óleos para bebé [artigos e higiene 

pessoal]; pó para bebé [artigos e higiene pessoal]; champôs para bebés; condicionadores de 

cabelo para bebés; cosméticos de brincar para crianças; cosméticos para animais; prepara-

ções para limpeza, protecção e manutenção das superfícies de veículos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050855 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128953 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; óculos de sol; óculos anti-reflexo; óculos para desporto; óculos de natação; estojos 

para óculos e óculos de sol; lentes de óculos e de óculos de sol; armações de óculos e de 

óculos de sol; correntes para óculos e óculos de sol; cordões para óculos e óculos de sol; 

lunetas; estojos para lunetas; correntes para lunetas; cordões para lunetas; armações de 

lunetas; lentes correctoras [óptica]; lentes de contacto; caixas para lentes de contacto; más-

caras de ski; estojos para óculos; lentes ópticas; binóculos; estojos para binóculos; monó-

culos; óculos para a ópera; telescópios; discos ópticos; primas [óptica]; lupas; estojos para 

lupas; objectivas [óptica] óculos inteligentes; óculos 3D; software de jogos electrónicos para 

telemóveis; software de jogos electrónicos para dispositivos portáteis; software de jogos de 

computador; programas de computador; software [programas de computador gravados]; 

programas de computador descarregáveis; disquetes; computadores pessoais; caixas adap-

tadas para computadores pessoais; computadores portáteis [notebooks]; computadores por-

táteis; caixas adaptadas para computadores portáteis; caixas de transporte adaptadas para 

computadores; computadores de tablete; bolsas protectoras para tabletes; capas para table-

tes; computadores portáteis [laptops]; caixas para laptops; malas adaptadas para laptops; 

bolsas para laptops; bases [docking stations] para laptops; apoios de pulso para utilização 

com computador; ratos de computador; tapetes de rato; teclados de computador; impres-

soras para computadores; dispositivos periféricos para computador; monitores [hardware 

informático]; estojos de transporte para pagers; caixas para rádios; rádios; telemóveis; 

cordões [correias] para telemóveis; capas adaptadas para telemóveis; estojos adaptados 

para telemóveis. antenas para telemóveis; telemóveis; smartphones; capas protectoras para 

smartphones; bolsas protectoras para smartphones; pagers electrónicos; leitores de livros 

electrónicos; bolsas protectoras para leitores de livros electrónicos; telefones sem fios; su-

portes para telefones sem fios; auscultadores telefónicos; aparelhos telefónicos; videofones; 

correias para telemóveis; baterias para telemóveis; microfones para telemóveis; altifalantes 
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para telemóveis; auriculares para telemóveis; carregadores de baterias para telemóveis; 

estojos para carregadores de baterias para telemóveis; auriculares; auscultadores; estojos 

para auscultadores; kits de mãos livres para telefones; kits de mãos livres para telemóveis; 

relógios inteligentes [smartwatches]; películas de protecção adaptadas para smartphones; 

selfie sticks [monopés de uso manual]; selfie sticks para utilização com smartphones; óculos 

de realidade virtual; câmaras multiusos; câmaras descartáveis; estojos adaptados para câ-

maras; câmaras [fotografia]; câmaras digitais; câmaras de televisão; câmaras de vídeo; esto-

jos concebidos especialmente para aparelhos e instrumentos fotográficos; cordões [correias] 

para câmaras; molduras para fotografias digitais; caixas para lâminas de slides; slides [foto-

grafia]; ecrãs de vídeo; projectores de vídeo para cinema em casa [home theater]; capacetes 

de protecção para desporto; vestuário e calçado para protecção contra acidentes, irradia-

ção e fogo; discos compactos [áudio e vídeo]; DVDs; suportes e estojos para discos compac-

tos e DVDs; caixas de transporte protectoras para leitores de música portáteis; caixas para 

leitores de música e de vídeo; leitores de áudio digitais; altifalantes; leitores de discos com-

pactos; caixas adaptadas para leitores de CD; gravadores de DVD; leitores de DVD; caixas 

adaptadas para leitores de DVD; leitores de MP3 portáteis; caixas para leitores de MP3 

portáteis; capas para leitores de MP3 portáteis; leitores de música de discos compactos por-

táteis; fitas magnéticas, cartuchos e discos pré-gravados; walkie-talkies; antenas; aparelhos 

de ensino audiovisual; filmes impressos; transmissores de sinais electrónicos; aparelhos de 

televisão; publicações electrónicas descarregáveis; suportes de dados magnéticos; discos 

para o registo de sons; discos áudio pré-gravados; DVDs pré-gravados; cassetes de áudio e 

de vídeo; suportes para o registo de sons; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; unidades 

de disco amovível [flash drives]; porta-chaves electrónicos na forma de aparelhos de con-

trolo remoto; relógios de ponto; contadores; réguas [instrumentos de medida]; aparelhos 

de ensino; aparelhos eléctricos de medida; barómetros; termómetros, não sendo para uso 

médico; máquinas de calcular; calculadoras de bolso; cronógrafos [aparelhos de registo do 

tempo]; balanças; conta-passos [pedómetros]; aparelhos de navegação para veículos [com-

putadores de bordo]; carteiras para cartões de crédito; cartões de acesso magneticamente 

codificados; agendas electrónicas; bolsas para agendas electrónicas; capas para agendas 

electrónicas; autómatos de música de pré-pagamento; lanternas mágicas; hologramas; qua-

dros interactivos electrónicos; terminais interactivos de ecrã táctil; ímanes decorativos; ca-

netas electrónicas [canetas digitais] para unidades de visualização; cordões [correias] espe-

cialmente adaptadas para suporte de telemóveis, leitores MP3, câmaras, câmaras de vídeo, 

óculos, óculos de sol, cartões magneticamente codificados; clipes nasais para mergulho e 

natação; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos para áudio-vigilância de bebés; 

dispositivos para videovigilância de bebés; balanças para bebés; capacetes de protecção 

para crianças; software pedagógico/educativo para crianças.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050855 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128954 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

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

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; ouro; paládio; pedras preciosas; jade; jóias de imitação; Jóias de fantasia; 

bijutarias [joalharia e jóias de imitação]; amuletos [joalharia e jóias de imitação]; fios de 

prata [bijutaria]; fios em metais preciosos [bijutaria]; fios em metais preciosos [joalharia e 

jóias de imitação]; fios de ouro [bijutaria]; pulseiras [joalharia e jóias de imitação]; pulsei-

ras feitas de têxteis bordados [bijutaria]; jóias em cloisonné pérolas [bijutaria]; colares [joa-

lharia e jóias de imitação]; medalhões [joalharia e jóias de imitação]; correntes [joalharia e 

jóias de imitação]; anéis [joalharia e jóias de imitação]; broches [joalharia e jóias de imita-

ção]; brincos de orelhas; diademas; medalhões [joalharia e jóias de imitação]; medalhas; al-

finetes [joalharia e jóias de imitação]; alfinetes de adereço; alfinetes de gravatas; pendentes 

[bijutaria]; botões de punho; cordões [correias para chaves]; correntes para chaves [porta-

-chaves de fantasia]; porta-chaves de fantasia; amuletos decorativos para porta-chaves; por-

ta-chaves em metal; porta-chaves em couro; porta-chaves, sem ser em metal; porta-chaves 

de metais preciosos; porta-chaves em couro; porta-chaves em imitações de couro; amuletos 

decorativos para porta-chaves; porta-chaves em metais comuns; porta-chaves, não metá-

licos; chaveiros de fantasia em metais preciosos; chaveiros em metais preciosos; chaveiros 

metálicos; etiquetas para chaves em plástico; insígnias em metais preciosos. amuletos [joa-

lharia e jóias de imitação]; terços; strass [imitações de pedras preciosas] [jóias de fantasia]; 

bijutaria para decoração de chapéus; bijutaria para decoração de sapatos; ornamentos para 

sapatos em metais preciosos; ornamentos para chapéus em metais preciosos; caixas para 

bijutaria, sem ser em metais preciosos; caixas para bijutaria; caixas decorativas em metais 

preciosos; troféus em metais preciosos; estátuas em metais preciosos; figuras [estatuetas] 

em metais preciosos; estatuetas em metais preciosos; objectos de arte em metais preciosos; 

joalharia, bijutaria; amuletos decorativos para bijutaria; amuletos decorativos para pulsei-

ras; amuletos decorativos para colares; relógios; relógios de parede; relógios; relógio des-

pertador; cronómetros; cronógrafos [relógios]; relógios-pulseiras; cronómetros de paragem; 

relógios de bolso; caixas para relógios; pulseiras de relógios; correias para relógios; corren-

tes de relógios; braceletes de relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050855 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128955 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Revistas [jornais]; revistas contendo histórias, jogos e actividades de aprendizagem; jor-

nais; bandas desenhadas de jornais [impressões]; folhetos; folhetos contendo histórias, jo-

gos e actividades de aprendizagem; livretes [livrinhos]; periódicos; circulares; publicações 

impressas; cartazes; manuais; calendários; catálogos; brochuras; panfletos; livros; livros 

contendo histórias, jogos e actividades de aprendizagem; livros para crianças; livros de ac-

tividades para crianças; livros para crianças contendo conteúdos áudio; livros para colorir; 

cadernos para a escola; anuários; manuais; papel de embalagem; papel de embrulho para 

presentes; estandartes de papel; bandeirolas de papel; papel de cartas; lenços de bolso [em 
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papel]; babetes em papel; toalhas de papel; toalhas de rosto em papel; toalhas de mesa e 

guardanapos [em papel]; napperons [toalhas] em papel; corredores de mesa em papel; toa-

lhas de mesa [em papel]; caixas em cartão ou em papel; cartões para caixas de chapéus; em-

balagens em cartão; moldes para o fabrico de vestuário; moldes para costura; modelos de 

bordados; moldes impressos; moldes para tricotar; autocolantes decorativos para capacetes; 

autocolantes para para-choques; decalcomanias; álbuns de eventos; cadernos de esboço; 

blocos de rascunho; esboços; maquetas de arquitectura; planos [plantas de edifícios]; pros-

pectos; fotografias impressas; reproduções gráficas; reproduções de artes gráficas; repro-

duções de arte impressas; objectos de arte em papel; figuras [estatuetas] em papel maché; 

gravuras; litografias; objectos de arte em litografia; oleografias; cartões festivos; cartões 

de felicitações; etiquetas para presentes em papel; cartões de visita [papelaria]; cartões de 

convite; cartões postais; cartas [cartões]; álbuns; suportes para fotografias; fotografias im-

pressas; álbuns de fotografias; autocolantes [artigos de papelaria]; cadernetas de autocolan-

tes; suportes de fotografias em papel; marcadores para livros; aparos [artigos de escritório]; 

estilógrafos; canetas esferográficas; canetas roller-tip; canetas para escrever; marcadores de 

feltro; lápis; pastéis; lápis de cera; giz; conjuntos de pintura para crianças; pincéis para de-

senhar; caixas para artigos de papelaria; caixas em couro para agendas; estojos para dese-

nho; estojos para canetas; estojos para lápis; tampas decorativas para canetas [pen toppers]; 

tampas decorativas para lápis [pencil toppers]; caixas para canetas; caixas para lápis; porta-

-canetas; porta-lápis; suportes para canetas e lápis; plasticina para crianças; materiais e 

compostos para modelar para crianças; coberturas [capas] [papelaria]; dossiers [papelaria]; 

porta documentos [artigos de papelaria]; bases para secretárias; organizadores para secre-

tárias; organizadores pessoais; livros de exercícios [em branco]; blocos de notas; blocos de 

notas em forma de cubo; blocos de rascunho; blocos de notas; diários; agendas; planeado-

res semanais [artigos de papelaria]; capas para agendas; capas para planeadores semanais; 

capas para livros de endereços; capas para álbuns; capas para livros; dobradeiras [artigos 

de escritório]; etiquetas em papel ou cartões; etiquetas, sem ser em matérias têxteis; etique-

tas adesivas, sem ser em matérias têxteis; pisa-papéis; apoios de páginas de livros; apara-

-lápis eléctricos ou não-eléctricos; blocos para desenho; bandas colantes para papelaria 

ou para uso doméstico; distribuidores de fita adesiva [artigos de papelaria]; fitas adesivas 

para papelaria ou para uso doméstico; corta-papel [artigos de escritório] [abre-cartas]; 

borrachas para apagar; apagadores; produtos para apagar; suportes para correspondência; 

bolsas para passaportes; portfólios [artigos de papelaria]; cartazes de ilustrações; fitas de 

papel; papelaria; utensílios para escrever; pranchetas de pinça [artigos de escritório]; pastas 

para apresentações; carteiras de documentos [artigos de papelaria]; cartas de colecção, que 

não sejam para jogo; sacos de papel; sacos para compras em matérias plásticas; sacos para 

compras em papel; sacos [invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias 

plásticas]; letreiros em papel ou em cartão; painéis publicitários impressos em papel ou em 

cartão; pinças metálicas para notas; máquinas de escrever [eléctricas ou não eléctricas].

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050855 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128956 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy
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 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Caixas em couro ou em cartão-couro [imitação de couro]; estojos, em couro ou em cartão-

-couro [imitação de couro]; correias de couro; estojos para cartões [porta-notas]; carteiras 

para cartões de crédito; carteiras para cartões de visita; revestimentos de móveis em couro; 

porta-cartões de visita; pastas para documentos; sacos [invólucros, bolsas] para embalagem; 

etiquetas em couro; roupas para animais de estimação; coleiras para animais de estimação; 

bolsas para o transporte de animais; alcofas [sacos] manjedouras; rédeas [arreios]; couro 

em bruto ou semitrabalhado; molesquine [imitação de couro]; pelarias [peles de animais]; 

peles em bruto; sacos; bolsas de mão; sacos de mão para a noite; sacos de compras; sacos 

de compras em couro; sacos de compras com rodas; sacos de pano; bolsas para a cintura; 

sacos boston; malas para usar ao ombro; cofres de viagem; sacos de praia; carteiras de mão; 

maletas para documentos; mochilas escolares; sacolas escolares; mochilas para estudantes; 

randsels [mochilas escolares Japonesas]; sacos desportivos; sacos de viagem para vestuá-

rio; bolsas; carteiras; carteiras de bolso; porta documentos; carteiras porta-chaves; bolsas 

porta-chaves; carteiras porta-chaves; pastas [marroquinaria] [porta-documentos]; bolsas 

em couro para embalagem; bagagem; bolsas para guardar artigos de maquilhagem, chaves 

e outros artigos pessoais; bolsas de viagem para calçado; sacos de desporto multiusos; al-

forges; mochilas de lona; mochilas; mochilas com duas alças; mochilas (bornais); malas de 

viagem para pernoitar; malas [baús]; caixinhas para artigos de toilette; caixas de chapéus 

para viagem; estojos em couro para chapéus; armações de sacos de mão; carteiras porta-

-chaves em couro; bandoleiras [correias] em couro; correias de couro; bolsas em couro; ma-

las de viagem; malas de viagem com rodas; conjuntos de viagem [imitação de couro]; sacos 

de viagem em couro; sacos de campistas; sacos de alpinistas; sacos para as compras; alcofas 

para transportar as crianças; slings [panos] para o transporte de bebés; bolsas porta-bebés; 

mochilas para o transporte de bebés; porta-bebés para usar no corpo; chapéus-de-chuva 

para crianças; rédeas para orientar crianças; guarda-chuvas; chapéus-de-sol; bastões de ca-

minhada; bastões [bordões] de alpinista; acessórios para arreios. chapéus-de-chuva para o 

golfe; estojos de chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050855 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128957 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, 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 : Casacos; casacos com ou sem mangas; casacos caban; casacos leves; casacos tipo “bom-

ber”; casacos que se podem usar do avesso; casacos para a chuva; casacos em couro; ca-

sacos forrados; casacos para o vento; casacos impermeáveis; jaquetas; casacos de penas; 

casacos de penas sem mangas; casacos de desporto; casacos de esqui; casacos de snow-

board; casacos compridos; casacos corta-vento; casacos corta-vento para esqui; casacos 

corta-vento para snowboard; anoraques [parkas]; anoraques de penas; parkas; parkas 
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de penas; casacos em pele; coletes; coletes com forros removíveis; sobretudos; capotes 

[casacos]; casacos de peles; impermeáveis; cardigãs; pullovers; camisas; t-shirts; pólos; ca-

misas de desporto; camisetas; camisas para usar com fatos; camisas de mulher; corpetes 

interiores; blusas; blusões; camisolas de treino; camisolas [pullovers]; blusa [pullovers]; 

jérseis [vestuário]; camisolas de desporto; calças; calças de esqui; calças para snowboard; 

calças para esqui; calções; bermudas; calças de ganga; saias; saias-calção; fatos-macaco; 

vestuário de ginástica; fatos de treino; calças fato-de-treino para jogging; fatos de treino; 

fato de treino para corrida; fatos de esqui; fatos de snowboard; fatos; vestidos de senho-

ra; vestidos de noite; roupões; blazers; trajes formais; anágas [saias interiores]; corpetes; 

braçadeiras [vestuário]; aros para usar na cabeça [vestuário]; twinsets; leggings [calças]; 

perneiras [polainas]; polainas; jardineiras; ponchos; véus; vestidos de casamento; vestuá-

rio confeccionado; vestuário exterior; fatos de carnaval; tops [vestuário]; tank-tops; rou-

pa de malha [vestuário]; meias de malha; vestuário em couro ou em imitações de couro; 

peles [vestuário]; vestuário impermeável; calças; calças de treino; pelerines; aventais de 

criança; smokings; macacão; maillots de ginástica; gabardines; calças de vinco; túnicas; 

uniformes escolares; uniformes desportivos; calções pelo joelho; vestuário de golfe, sem 

ser luvas; punhos de camisa; vestuário de dança; aventais; batas; máscaras de esqui [ves-

tuário]; quimonos; uniformes de judo; uniformes de karate; fatos de banho; toucas de 

banho; toucas de natação; toucas de duche; vestidos para a praia; vestuário de praia; fatos 

de natação; fatos de banho; ceroulas de banho; calções de banho; biquínis; roupões de 

banho; cangas; vestuário para crianças; calçado para crianças; chapelaria para crianças; 

artigos de vestuário, calçado e chapelaria para bebés e crianças pequenas; fraldas-calça 

[vestuário]; babetes, sem ser em papel; enxovais de criança [vestuário]; sacos-cama para 

bebés; fatos de fantasia para crianças; meias; collants [meias]; collants; meias de despor-

to; meias-calça; maillots; jarreteiras; suspensórios para meias; ligas de meias; sapatos; 

sapatos em couro; calçado de desporto; calçado de ginástica; calçado de praia; calçado de 

alpinista; calçado de corrida; calçado de esqui; calçado para usar depois do esqui; calça-

do de snowboarding; calçado para a chuva; ténis; chinelos; chinelos de banho; sandálias; 

sandálias de banho; chinelos; tacões [salto alto]; calcanheiras para botas e sapatos; solas 

interiores; protectores para calçado; solas para calçado; gáspeas para calçado; botas; bo-

tinas; borzeguins; botas para a chuva; botas de esqui; botas para usar depois do esqui; 

botas de snowboard; botas de desporto; botas de equitação; tamancos; protectores de 

calçado; galochas; polainas; valenki [botas de feltro]; cachecóis; opas; xailes; estolas; es-

tolas em pele; bandanas [lenços para pescoço]; foulards [artigos de vestuário]; gravatas; 

laços; echarpes de homem; lenços para pescoço; lenços de bolso; pescoceiras [vestuário]; 

luvas [vestuário]; manguitos [vestuário]; mitenes; luvas de esqui; luvas de snowboard; cin-

tos [vestuário]; suspensórios; suspensórios; cintas [peças de vestuário]; bolsas de cintura 

porta-moedas [vestuário]; echarpes; boás [golas]; colarinhos; cachecóis [echarpes para 

o pescoço]; roupa interior; camisetas; maillots desportivos; combinados [roupa interior]; 

cuecas [roupa interior]; cuecas; celouras [vestuário]; cuecas; boxers [roupa interior]; pija-

mas; roupões; camisas de dormir; coletes; soutiens; espartilhos; corpetes; cintas elásticas 

[roupa interior]; bodies [roupa interior]; máscaras para dormir; bonés; chapéus; palas de 

boné; bonés de pala; boinas; capuzes; aquecedores de orelhas [vestuário]; viseiras [chape-

laria].

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050855 意大利 Itália
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[210] 編號 N.º : N/128958 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para jogos excepto aqueles adaptados para uso com ecrã ou monitor externo; 

máquinas de videojogos; aparelhos para jogos; aparelhos de bolso para jogar videojogos; 

máquinas de jogos de bolso; máquinas de jogos electrónicos de bolso; jogos de mão com 

ecrãs de cristal líquido; jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; máquinas de jogos de 

vídeo autónomas; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; comandos para consolas de jogos; 

joysticks para videojogos; bolas para jogos; contadores [discos] para jogos; câmaras de ar de 

bolas de jogo; jogos de argolas; aparelhos de prestidigitação; rodas de roleta; quilhas [jogos]; 

volantes [artigos de desporto]; marionetas; papagaios de papel; carretos para papagaios de 

papel; malhas [jogos]; veículos de brinquedo; veículos de brincar telecomandados; veículos 

de brincar de controlo remoto; carrinhos de brinquedo; caleidoscópios; máscaras [artigos 

de brincar]; máscaras de teatro; balões de brinquedo; pistolas [brinquedos]; bonecas; camas 

de bonecas; biberões para bonecas; vestuário de bonecas; casas de bonecas; quartos de 

bonecas; ursos de peluche; piões [brinquedos]; puzzles; quebra-cabeças [puzzles]; jogos de 

salão; móbiles [brinquedos]; blocos de construção [brinquedos]; discos voadores [brinque-

dos]; trotinetas [brinquedos]; cavalos de baloiço [brinquedos]; jogos de dominós; jogos de 

construção; kits de construções de brinquedo; bolas de sabão [brinquedos]; tobogãs [artigos 

de desporto]; artigos para partidas [farsas]; redes para borboletas; modelos de veículos à 

escala, cartas de jogar; estojos para cartas de jogar; dados; jogos de damas; tabuleiros de 

damas; gamão [jogos]; damas [jogos]; jogos de tabuleiro; jogos de xadrez; conjuntos de xa-

drez; peças de xadrez; tabuleiros de jogos de damas; tabuleiros de xadrez; mahjong [jogos]; 

cartões de bingo; raquetes; bolas de jogo; redes [artigos de desporto]; pistas de corridas 

[brinquedos]; dardos; piscinas [brinquedos]; artigos para festas [artigos de cotilhão]; caixas 

para artigos de brincar; árvores de Natal de material sintético; sinos para árvores de Natal; 

globos de neve; chapéus de festa em papel; cartões de raspar para jogar jogos de lotaria; 

brinquedos para animais de estimação; brinquedos e animais de peluche; brinquedos de 

borracha; figuras de acção para brincar animadas e não-animadas; brinquedos de peluche 

e sem ser em peluche na forma de figuras de brincar em plástico; marionetas; marionetas 

de peluche; peluches [brinquedos]; brinquedos de pelúcia; rocas [brinquedos]; rocas para 

bebés; rocas para bebés com anéis estimuladores da dentição; brinquedos com música para 

berços de bebés; ginásios para bebés; brinquedos de peluche ligados a pequenas mantinhas; 

triciclos para crianças [brinquedos]; mesas de matraquilhos; mesas para ténis de mesa; 

sacos de golfe, com ou sem rodas; luvas de golfe; tacos de golfe; utensílios para reparar 

terreno [acessório de golfe]; tacos de bilhar; rodelas para tacos de bilhar; marcadores de 

bilhar; mesas de bilhar; bolas de bilhar; redes de ténis; aparelhos de lançamento de bolas 

de ténis; raquetes de ténis; battledores; raquetes de ténis de mesa; cordas para raquetes; 

máquinas e aparelhos para jogos de quilhas; sacos de cricket; sticks de hóquei [tacos de 

hóquei]; mesas de bilhar accionadas com moedas; fitas para punhos de raquetes; esquis; es-

quis para neve; arestas de esquis; travões de esqui; bastões de esqui; sticks de esqui [bastões 

de esqui]; fixadores de esqui; tampas para fixadores de esqui; tampas para esquis; sacos 

adaptados para esquis; revestimentos de esquis; peles de foca [revestimentos de esqui]; fi-

xadores para esquis alpinos; esquis para surf; bobsleighs; discos para o desporto; pranchas 

de surf; trenós [artigos de desporto]; trenós para neve para uso recreativo; pranchas à vela; 

pranchas de snowboard; bicicletas de ginástica [estáticas]; máquinas para exercício físico; 

floretes de esgrima; armas lança-arpões [artigos desportivos]; halteres de barra; aparelhos 
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de ginástica; armas de esgrima; arneses para alpinistas; equipamento de alpinismo, nomea-

damente, ascensores, correias de fixação, ganchos, conjuntos de gancho e anel; parapentes; 

asas delta; pranchas de skate; trampolins [artigos de desporto]; varas de majorettes; sacos 

especialmente concebidos para pranchas de surf; arneses para pranchas de vela; mastros 

para pranchas à vela; armas de paintball [desporto]; correias para pranchas de surf; blocos 

de partida, para desporto; fisgas [artigos desportivos]; barras horizontais para ginástica; 

cintos para levantamento de pesos [artigos desportivos]; barras paralelas para ginástica; 

plataformas de exercícios; varas para salto com vara; cordas para saltar à corda; luvas para 

batedores [acessórios de jogos]; luvas de esgrima; roldanas para exercício; bancos de exer-

cícios; cordas de saltar à corda; aparelhos para o culturismo; aparelhos para o treino-físico; 

material para tiro ao arco; sacos de boxe; patins de rodas; patins em linha; patins para gelo; 

patins com bota [combinado]; luvas de boxe; luvas de basebol; luvas [acessórios de jogos]; 

raquetes para a neve; cintos de natação; anéis salva-vidas para natação; pranchas de nata-

ção; barbatanas para natação; flutuadores para natação; braçadeiras de natação; coletes de 

natação: chamarizes para caça; aparelhos para a pesca; canas de pesca; linhas de pesca; 

arcos de tiro; redes de camuflagem [artigos desportivos]; equipamento para a caça e para a 

pesca; bóias de natação; luvas de natação; braçadeiras de natação insufláveis; bóias de na-

tação para uso recreativo; poppers [artigos pirotécnicos]; serpentinas [artigos para festas]; 

balões [artigos para festas]; decorações para árvores de Natal artificiais.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050855 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128959 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, 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

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de prepara-

ções para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria, detergentes, preparações 

para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões não medicinais, perfumaria, óleos essen-

ciais, cosméticos não medicinais, loções para os cabelos não medicinais, dentífricos não 

medicinais; serviços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, 

de velas, óculos, óculos de sol, óculos anti-reflexo, óculos de esqui, óculos para desporto, 

óculos de natação, estojos para óculos e óculos de sol, lentes para óculos e óculos de sol, 

armações para óculos e óculos de sol; serviços de venda a retalho e a grosso por conta de 

terceiros, também on-line, de correntes para óculos e óculos de sol, cordões para óculos e 

óculos de sol, lunetas, estojos para lunetas, correntes para lunetas, cordões para lunetas, 

armações de lunetas, lentes correctoras [óptica]; serviços de venda a retalho e a grosso por 

conta de terceiros, também on-line, de suportes, caixas, capas, suportes para aparelhos 

electrónicos, caixas para aparelhos electrónicos, capas para aparelhos electrónicos; servi-

ços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de instrumentos e 

aparelhos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de si-

nalização, de controlo [inspecção], de socorro [salvamento] e de ensino, aparelhos e instru-

mentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo 
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da corrente eléctrica; serviços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também 

on-line, de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, su-

portes de registo magnético, discos para o registo de sons, discos compactos, DVDs e ou-

tros suportes de gravações digitais, mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados, computado-

res, software informático, dispositivos de extinção de fogo; serviços de venda a retalho e a 

grosso por conta de terceiros, também on-line, de dispositivos de iluminação, lâmpadas, 

metais preciosos e suas ligas, bijutaria e joalharia, pedras preciosas e semipreciosas, instru-

mentos de relojoaria e cronométricos, porta-chaves, carteiras porta-chaves, chaveiros; ser-

viços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de papel e car-

tão, impressões, artigos para encadernações, fotografias, artigos de papelaria e de escritó-

rio, adesivos para papelaria ou para uso doméstico, material para artistas e para desenho, 

brochas [pincéis], material de instrução e de ensino, folhas, películas e sacos em matérias 

plásticas para embalagem e empacotamento, caracteres de impressoras, clichés de tipogra-

fia; serviços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de sacos, 

estojos e carteiras [artigos em couro], marroquinaria, couro e imitações do couro, peles de 

animais, peles, malas, malas, sacos de viagem, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, benga-

las, chicotes, arreios, selaria, coleiras, trelas e vestuário para animais; serviços de venda a 

retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de mobiliário, espelhos, moldu-

ras, cordas e cordéis, redes, tendas e lonas, toldos em matérias têxteis, velas de navio, sacos 

para o transporte e armazenamento de produtos a granel, materiais para o acondiciona-

mento, acolchoamento e enchimento, matérias de fibras têxteis em bruto e substitutos para 

as mesmas; serviços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, 

de matérias têxteis e substitutos de matérias têxteis, roupa de uso doméstico, cortinas em 

têxtil ou plástico, colchas de cama, coberturas de mesa, vestuário, calçado, chapelaria; ser-

viços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de rendas e bor-

dados, fitas e cordões, botões, ganchos e ilhós, alfinetes e agulhas, flores artificiais, decora-

ções para o cabelo, cabelo postiço, carpetes, tapetes, esteiras e passadeiras; serviços de 

venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de jogos, brinquedos e 

artigos de brincar, aparelhos de jogos de vídeo, artigos de ginástica e de desporto, decora-

ções para árvores de Natal, artigos para fumadores; apresentação de produtos nos meios de 

comunicação, para fins de venda a retalho, serviços de aconselhamento e informação co-

mercial aos consumidores [loja do consumidor]; promoção de vendas para terceiros; servi-

ços de outsourcing [assistência em negócios comerciais]; serviços de fornecimento para ter-

ceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas], demonstração de produtos; 

decoração de montras; pesquisa de patrocinadores, inquéritos de negócios comerciais; in-

formações de negócios; processamento administrativo de ordens de compra; organização e 

gestão de programas de fidelização de consumidores; administração de programas de fide-

lização de consumidores; vendas em hasta pública [leilão]; serviços de venda em hasta pú-

blica [leilão] na Internet; administração comercial do licenciamento de produtos e serviços 

de terceiros; organização de desfiles de moda para fins promocionais; organização de even-

tos, exposições, feiras e desfiles de moda para fins comerciais, promocionais e de publicida-

de; organização de feiras para fins comerciais ou de publicidade; organização de eventos 

publicitários; organização e realização de eventos de marketing; marketing de eventos; ser-

viços de revistas de imprensa; relações públicas; publicidade on-line numa rede informáti-

ca; publicidade de produtos e serviços na Internet e através de serviços de telefonia móvel e 

através de correio electrónico; afixação de cartazes; aluguer de espaços publicitários; alu-

guer de material publicitário; difusão de anúncios publicitários; serviços de agências publi-

cidade; serviços de modelos para fins publicitários ou de promoção de vendas; redacção de 

textos publicitários; publicação de textos publicitários; promoção da venda de artigos e 
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moda através de artigos publicitários em revistas; difusão [distribuição] de amostras; distri-

buição e difusão de material publicitário [folhetos, prospectos, impressões, amostras]; ser-

viços de planeamento de publicidade; serviços de promoção; serviços de merchandising; 

optimização de motores de busca para promoção de vendas; optimização de tráfego de 

websites; consultoria sobre estratégia de comunicações publicitárias; consultoria sobre estra-

tégia de relações públicas; consultoria sobre estratégia e marketing de redes sociais; con-

sultadoria para direcção e organização de negócios comerciais; serviços de consultoria e 

aconselhamento na área de estratégia de negócios; consultadoria para direcção de negócios 

comerciais relacionada com assuntos de estratégia, marketing, produção, pessoal e venda a 

retalho; pesquisas comerciais; assistência na direcção de negócios comerciais; planeamento 

de estratégias de marketing; aconselhamento na área de direcção de negócios comerciais e 

marketing; serviços aconselhamento em informações comerciais e contabilidade; serviços 

de agências de importação-exportação; previsões económicas; pesquisa [investigação] de 

mercado; estudos de mercado; investigações em negócios comerciais; sondagem de opinião; 

franchising [franquia], nomeadamente serviços prestados por um franqueador, ou seja, 

transferência de conhecimentos de negócios comerciais e de organização; assistência no de-

senvolvimento e na direcção de uma empresa comercial; prestação de um directório on-line 

com informações comerciais na Internet; compilação de índices de informações para fins 

comerciais ou publicitários; compilação de informação numa base de dados informática; 

serviços de sublocação para empresas; auditorias de empresas; contabilidade; serviços de 

contabilidade; colocação e recrutamento de pessoal; consultadoria em gestão de pessoal; 

serviços de secretariado; aluguer de distribuidores automáticos; gerência administrativa e 

hotéis; reprodução por heliografia; direcção profissional dos negócios artísticos; serviços de 

manutenção informatizada de registos de negócios comerciais.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050855 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128960 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Realização de eventos de entretenimento, eventos culturais, eventos de desporto ao vivo, 

eventos educativos, e actividades de entretenimento e culturais; serviços de divertimento; 

organização, produção, apresentação e realização de concertos, festivais, digressões [tour-

nées] de música e de outros espectáculos, eventos e actividades musicais e culturais; orga-

nização de eventos de cinema, eventos de música, eventos culturais e desportivos e eventos 

de espectáculos de entretenimento ao vivo; organização de desfiles de moda para fins de 

entretenimento; entretenimento sob a forma de desfiles de moda; organização de cerimó-

nias de entrega de prémios e cerimónias de gala para fins de entretenimento; organização 

de festas [divertimento]; organização e apresentação de espectáculos, concursos, jogos, 

concertos e eventos de entretenimento; organização de bailes; organização de exposições 

para fins culturais; organização de exposições para fins culturais ou educativos; exploração 
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de instalações recreativas; prestação de instalações e serviços recreativos; informações so-

bre actividades de educação, formação, entretenimento, desportivas e culturais; prestação 

de informações sobre entretenimento e eventos de entretenimento através de redes on-line 

e da Internet; produção e apresentação de gravações de áudio e vídeo, e de imagens estáti-

cas e em movimento; serviços de publicação electrónica; serviços de publicação digital on-

-line; publicação on-line de livros e revistas electrónicos; serviços de publicação de áudio, 

vídeo e multimédia digital para entretenimento; publicação de revistas de moda para fins 

de entretenimento; serviços de reportagens de informação na área da moda; publicação on-

-line de materiais multimédia; edição electrónica; publicação de anuários; publicação de 

calendários; publicação de brochuras; publicação de circulares; publicação de catálogos; 

publicação de livros, revistas e de outros textos, sem ser textos publicitários; publicação de 

matéria impressa, também em forma electrónica, sem ser para fins publicitários; publicação 

de textos, sem ser textos publicitários; publicação electrónica de informações on-line sobre 

um vasto leque de assuntos; serviços de publicação; fornecimento de publicações electró-

nicas on-line, não descarregáveis; redacção de textos; serviços de layout, excepto para fins 

publicitários; organização de simpósios e de workshops de formação; organização e reali-

zação de conferências, convenções, exposições educativas, aulas e workshops de formação; 

prestação de cursos de formação; prestação de formação através de uma rede informática 

global; realização de cursos de instrução, educação e formação para pessoas jovens e adul-

tos; realização de workshops de formação; realização de cursos educativos; formação na 

área do design; formação no reconhecimento de produtos falsificados para a prevenção da 

contrafacção; realização de cursos de formação na área da tecnologia e da inovação; educa-

ção e formação na área do processamento de dados electrónicos; educação e formação so-

bre a conservação da natureza e do ambiente; formação em negócios comerciais; formação 

de aptidões profissionais; orientação profissional [consultoria em educação ou formação]; 

serviços de educação e formação superior, académica, linguística e profissional; fotogra-

fia; reportagens fotográficas; serviços de health club; serviços de clubes [entretenimento 

ou educação]; serviços de clubes sob a forma de entretenimento; organização de eventos 

e competições desportivas; exploração de campos de golfe; exploração de instalações de 

educação física, jogos e desportivas; aluguer de equipamento de desporto, excepto veículos; 

aluguer de campos desportivos; exploração de instalações de desportos de inverno; explo-

ração de instalações desportivas; aluguer de equipamento de jogos; organização de jogos 

e competições através da Internet; organização de jogos e competições; organização de 

competições de educação, entretenimento, culturais e desportivas; organização de concur-

sos de beleza; organização de lotarias; prestação de entretenimento on-line sob a forma de 

concursos; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet ou de outra rede de 

comunicações; serviços de jogos fornecidos on-line através de uma rede de computadores; 

exploração de áreas recreativas sob a forma de zonas de brincar para crianças; prestação 

de serviços de entretenimento educativos para crianças em centros de tempos livres; fran-

chising [franquia], nomeadamente serviços prestados por um franqueador, ou seja, forma-

ção inicial de pessoal; modelos para artistas plásticos; serviços de museus; exploração de 

instalações de museus [apresentações, exposições]; aluguer de obras de arte; serviços de 

interpretação e tradução; serviços de parques de diversão; serviços de acampamento de fé-

rias [divertimento]; serviços de discotecas; serviços de reserva e marcação de bilhetes para 

eventos de entretenimento, desportivos e culturais; serviços de bilheteira [entretenimento]; 

disponibilização de música digital não descarregável através da Internet; prestação on-line 

de vídeos, não descarregáveis.

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

2017/05/11 302017000050855 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128961 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, 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 : Design de moda; design de acessórios de moda; criação de moda; design de calçado; design 

de roupas; design de chapelaria; design de joalharia e jóias de imitação; informações sobre 

serviços de design de moda; estilismo; design industrial e de artes gráficas; serviços de ilus-

tradores; consultadoria em arquitectura; consultadoria em decoração de interiores; design 

de interiores; design de decoração de interiores; design de arte comercial; design de emba-

lagens; desenvolvimento, concepção e actualização de páginas em websites; prestação de 

utilização temporária de software não-descarregável para permitir a partilha de conteúdos 

multimédia e comentários entre utilizadores; criação, concepção, desenvolvimento, e ma-

nutenção de websites; concepção de sites electrónicos; criação e manutenção de websites; 

administração de direitos de utilizador em redes de computadores; criação e concepção de 

índices baseados em websites com informações para terceiros [serviços de tecnologia de 

informação]; serviços de motores de busca para obtenção de dados através de redes de co-

municação; serviços de motores de busca na Internet com opções de pesquisa específicas; 

prestação de utilização temporárias de aplicações e ferramentas de software on-line; pres-

tação de utilização temporária de aplicações de software não-descarregáveis a partir de 

um website; prestação de utilização temporária de software de negócios não-descarregável; 

prestação de utilização temporária de software não-descarregável on-line para importar e 

gerir dados; alojamento de aplicações interactivas e de multimédia; alojamento de dados, 

ficheiros, aplicações e informações informatizados; consultoria em concepção de websites; 

consultoria relacionada com a criação de páginas em websites e na Internet; consultoria na 

área de integração de sistemas informáticos; concepção de sistemas informáticos; concep-

ção e desenvolvimento de bases de dados electrónicas; concepção e desenvolvimento de sis-

temas para a entrada, saída, processamento, visualização e armazenamento de dados; ser-

viços de encriptação e descodificação de dados; concepção, manutenção, aluguer e actuali-

zação de software informática; concepção, actualização e aluguer de software informático; 

configuração, instalação, diagnóstico de falhas, reparação, actualização e manutenção de 

software informático; concepção e desenvolvimento de software informático para a leitura, 

transmissão e organização de dados; concepção, desenvolvimento, manutenção e actuali-

zação de software informático para o processamento de texto, processamento de dados e 

controle de processos; aluguer de software; consultoria em segurança de dados; consultoria 

em segurança de internet; serviços de consultoria sobre a concepção e desenvolvimento 

de hardware; fornecedores de serviços de tecnologias de informação por outsourcing; con-

trolo de qualidade; controlo de qualidade de produtos e serviços; controlo de qualidade de 

produtos semiacabados; serviços de teste de controlo de qualidade; inspecção de produtos 

para controlo de qualidade; realização de testes de controlo de qualidade; serviços de teste 

de qualidade; serviços de teste, análise e avaliação de produtos e serviços de terceiros para 

fins de certificação; serviços de controlo de qualidade para fins de certificação; serviços de 

teste para a certificação de qualidade ou de normas; serviços de controlo de qualidade e de 

testes técnicos; serviços de teste de controlo de qualidade e consultoria relacionada com os 
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mesmos; consultoria em garantia de qualidade; monitorização de processos para garantia 

de qualidade; serviços de teste de segurança de produtos para os consumidores; ensaios de 

matérias primas; ensaios têxteis; serviços de testes, autenticação e controlo de qualidade; 

projectos e estudos de pesquisas técnicas; desenvolvimento de métodos de medida e teste; 

peritagens [trabalhos de engenheiros]; serviços analíticos de laboratório; pesquisa e aná-

lise em laboratório; prestação de aconselhamento técnico na área de pesquisa científica e 

industrial; análise e avaliação de desenvolvimento de produtos; serviços de pesquisa para 

o desenvolvimento de novos produtos; desenvolvimento de nova tecnologia para terceiros; 

franchising [franquia], nomeadamente serviços prestados por um franqueador, ou seja, 

transferência de conhecimentos técnicos; consultoria sobre o planeamento e design do 

layout de lojas, decoração de interiores de lojas e sinalética relacionada.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050855 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128962 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes; água de colónia; desodorizantes para uso pessoal; incenso; varetas de incenso; 

preparações para perfumar ambientes; saquetas para perfumar a roupa; produtos de per-

fumaria; óleos essenciais para uso pessoal; hena [pintura cosmética]; sombra para os olhos; 

lápis para uso cosmético; base; pó para maquilhagem; pó para o rosto [para uso cosmético]; 

pó de talco [para uso cosmético]; blusher; batons para os lábios; caixas para batons para 

os lábios; brilho para os lábios; cosméticos para os cílios; preparações de protecção solar; 

preparações para bronzear (cosméticos); esmaltes para as unhas; removedor de esmaltes 

para as unhas; máscaras de beleza; esfoliantes para o rosto [cosméticos]; cremes para o 

rosto para uso cosmético; cremes cosméticos para o corpo; cremes cosméticos; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; cremes para remover celulite para uso cosmético; laca para 

cabelos; laca para o cabelo; preparações descolorantes para o cabelo; tintas para cabelos; 

preparações colorantes para o cabelo; preparações para cabelos secos [condicionadores 

para o cabelo]; clareadores para o cabelo; amaciadores para cabelos; hidratantes para os 

cabelos; preparações para a ondulação dos cabelos; géis, mousses e bálsamos para modelar 

cabelos e higiene capilar; preparações depilatórias; preparações para alisar o cabelo; lenços 

impregnados com preparações para remover maquilhagem; preparações fitocosméticas; 

sabão para as mãos; sabão para uso cosmético; sabão para o rosto; cremes para a limpeza 

da pele; loções para a limpeza da pele; gel de duche; preparações para banhos de espuma 

[para uso cosmético]; óleos para o banho não medicinais; pérolas para o banho não medi-

cinais; sais de banho não medicinais; cremes e loções cosméticas para o cuidado do rosto 

e do corpo; bálsamos para a barba; cremes de barbear; sabonete para barbear; loções para 

após barbear; champôs; preparações para o banho, sem ser para uso médico; sabão não 

medicinal; preparações para bochechar, sem ser para uso médico; dentífricos sem ser para 

uso médico; preparações cosméticas para o cuidado da boca e dos dentes; goma para a rou-

pa; sabão para roupa; tira-manchas; preparações para limpeza; preparações para remoção 



21910 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2017 年 12 月 21 日

de ferrugem; preparações para a lavagem de tapetes; panos de limpeza impregnados com 

detergente; esmeril; pedra-pomes; pó de polimento; graxa para sapatos; pomadas [graxa] 

para sapatos; pomadas para calçado; cremes para couro; preparações para branqueamento 

de couro; loções para bebé [artigos e higiene pessoal]; óleos para bebé [artigos e higiene 

pessoal]; pó para bebé [artigos e higiene pessoal]; champôs para bebés; condicionadores de 

cabelo para bebés; cosméticos de brincar para crianças; cosméticos para animais; prepara-

ções para limpeza, protecção e manutenção das superfícies de veículos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050858 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128963 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; óculos de sol; óculos anti-reflexo; óculos para desporto; óculos de natação; estojos 

para óculos e óculos de sol; lentes de óculos e de óculos de sol; armações de óculos e de 

óculos de sol; correntes para óculos e óculos de sol; cordões para óculos e óculos de sol; 

lunetas; estojos para lunetas; correntes para lunetas; cordões para lunetas; armações de 

lunetas; lentes correctoras [óptica]; lentes de contacto; caixas para lentes de contacto; más-

caras de ski; estojos para óculos; lentes ópticas; binóculos; estojos para binóculos; monó-

culos; óculos para a ópera; telescópios; discos ópticos; primas [óptica]; lupas; estojos para 

lupas; objectivas [óptica] óculos inteligentes; óculos 3D; software de jogos electrónicos para 

telemóveis; software de jogos electrónicos para dispositivos portáteis; software de jogos de 

computador; programas de computador; software [programas de computador gravados]; 

programas de computador descarregáveis; disquetes; computadores pessoais; caixas adap-

tadas para computadores pessoais; computadores portáteis [notebooks]; computadores por-

táteis; caixas adaptadas para computadores portáteis; caixas de transporte adaptadas para 

computadores; computadores de tablete; bolsas protectoras para tabletes; capas para table-

tes; computadores portáteis [laptops]; caixas para laptops; malas adaptadas para laptops; 

bolsas para laptops; bases [docking stations] para laptops; apoios de pulso para utilização 

com computador; ratos de computador; tapetes de rato; teclados de computador; impres-

soras para computadores; dispositivos periféricos para computador; monitores [hardware 

informático]; estojos de transporte para pagers; caixas para rádios; rádios; telemóveis; 

cordões [correias] para telemóveis; capas adaptadas para telemóveis; estojos adaptados 

para telemóveis. antenas para telemóveis; telemóveis; smartphones; capas protectoras para 

smartphones; bolsas protectoras para smartphones; pagers electrónicos; leitores de livros 

electrónicos; bolsas protectoras para leitores de livros electrónicos; telefones sem fios; su-

portes para telefones sem fios; auscultadores telefónicos; aparelhos telefónicos; videofones; 

correias para telemóveis; baterias para telemóveis; microfones para telemóveis; altifalantes 

para telemóveis; auriculares para telemóveis; carregadores de baterias para telemóveis; 
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estojos para carregadores de baterias para telemóveis; auriculares; auscultadores; estojos 

para auscultadores; kits de mãos livres para telefones; kits de mãos livres para telemóveis; 

relógios inteligentes [smartwatches]; películas de protecção adaptadas para smartphones; 

selfie sticks [monopés de uso manual]; selfie sticks para utilização com smartphones; óculos 

de realidade virtual; câmaras multiusos; câmaras descartáveis; estojos adaptados para câ-

maras; câmaras [fotografia]; câmaras digitais; câmaras de televisão; câmaras de vídeo; esto-

jos concebidos especialmente para aparelhos e instrumentos fotográficos; cordões [correias] 

para câmaras; molduras para fotografias digitais; caixas para lâminas de slides; slides [foto-

grafia]; ecrãs de vídeo; projectores de vídeo para cinema em casa [home theater]; capacetes 

de protecção para desporto; vestuário e calçado para protecção contra acidentes, irradia-

ção e fogo; discos compactos [áudio e vídeo]; DVDs; suportes e estojos para discos compac-

tos e DVDs; caixas de transporte protectoras para leitores de música portáteis; caixas para 

leitores de música e de vídeo; leitores de áudio digitais; altifalantes; leitores de discos com-

pactos; caixas adaptadas para leitores de CD; gravadores de DVD; leitores de DVD; caixas 

adaptadas para leitores de DVD; leitores de MP3 portáteis; caixas para leitores de MP3 

portáteis; capas para leitores de MP3 portáteis; leitores de música de discos compactos por-

táteis; fitas magnéticas, cartuchos e discos pré-gravados; walkie-talkies; antenas; aparelhos 

de ensino audiovisual; filmes impressos; transmissores de sinais electrónicos; aparelhos de 

televisão; publicações electrónicas descarregáveis; suportes de dados magnéticos; discos 

para o registo de sons; discos áudio pré-gravados; DVDs pré-gravados; cassetes de áudio e 

de vídeo; suportes para o registo de sons; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; unidades 

de disco amovível [flash drives]; porta-chaves electrónicos na forma de aparelhos de con-

trolo remoto; relógios de ponto; contadores; réguas [instrumentos de medida]; aparelhos 

de ensino; aparelhos eléctricos de medida; barómetros; termómetros, não sendo para uso 

médico; máquinas de calcular; calculadoras de bolso; cronógrafos [aparelhos de registo do 

tempo]; balanças; conta-passos [pedómetros]; aparelhos de navegação para veículos [com-

putadores de bordo]; carteiras para cartões de crédito; cartões de acesso magneticamente 

codificados; agendas electrónicas; bolsas para agendas electrónicas; capas para agendas 

electrónicas; autómatos de música de pré-pagamento; lanternas mágicas; hologramas; qua-

dros interactivos electrónicos; terminais interactivos de ecrã táctil; ímanes decorativos; ca-

netas electrónicas [canetas digitais] para unidades de visualização; cordões [correias] espe-

cialmente adaptadas para suporte de telemóveis, leitores MP3, câmaras, câmaras de vídeo, 

óculos, óculos de sol, cartões magneticamente codificados; clipes nasais para mergulho e 

natação; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos para áudio-vigilância de bebés; 

dispositivos para videovigilância de bebés; balanças para bebés; capacetes de protecção 

para crianças; software pedagógico/educativo para crianças.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050858 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128964 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.
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 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; ouro; paládio; pedras preciosas; jade; jóias de imitação; Jóias de fantasia; 

bijutarias [joalharia e jóias de imitação]; amuletos [joalharia e jóias de imitação]; fios de 

prata [bijutaria]; fios em metais preciosos [bijutaria]; fios em metais preciosos [joalharia e 

jóias de imitação]; fios de ouro [bijutaria]; pulseiras [joalharia e jóias de imitação]; pulsei-

ras feitas de têxteis bordados [bijutaria]; jóias em cloisonné pérolas [bijutaria]; colares [joa-

lharia e jóias de imitação]; medalhões [joalharia e jóias de imitação]; correntes [joalharia e 

jóias de imitação]; anéis [joalharia e jóias de imitação]; broches [joalharia e jóias de imita-

ção]; brincos de orelhas; diademas; medalhões [joalharia e jóias de imitação]; medalhas; al-

finetes [joalharia e jóias de imitação]; alfinetes de adereço; alfinetes de gravatas; pendentes 

[bijutaria]; botões de punho; cordões [correias para chaves]; correntes para chaves [porta-

-chaves de fantasia]; porta-chaves de fantasia; amuletos decorativos para porta-chaves; por-

ta-chaves em metal; porta-chaves em couro; porta-chaves, sem ser em metal; porta-chaves 

de metais preciosos; porta-chaves em couro; porta-chaves em imitações de couro; amuletos 

decorativos para porta-chaves; porta-chaves em metais comuns; porta-chaves, não metá-

licos; chaveiros de fantasia em metais preciosos; chaveiros em metais preciosos; chaveiros 

metálicos; etiquetas para chaves em plástico; insígnias em metais preciosos, amuletos [joa-

lharia e jóias de imitação]; terços; strass [imitações de pedras preciosas] [jóias de fantasia]; 

bijutaria para decoração de chapéus; bijutaria para decoração de sapatos; ornamentos para 

sapatos em metais preciosos; ornamentos para chapéus em metais preciosos; caixas para 

bijutaria, sem ser em metais preciosos; caixas para bijutaria; caixas decorativas em metais 

preciosos; troféus em metais preciosos; estátuas em metais preciosos; figuras [estatuetas] 

em metais preciosos; estatuetas em metais preciosos; objectos de arte em metais preciosos; 

joalharia, bijutaria; amuletos decorativos para bijutaria; amuletos decorativos para pulsei-

ras; amuletos decorativos para colares; relógios; relógios de parede; relógios; relógio des-

pertador; cronómetros; cronógrafos [relógios]; relógios-pulseiras; cronómetros de paragem; 

relógios de bolso; caixas para relógios; pulseiras de relógios; correias para relógios; corren-

tes de relógios; braceletes de relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050858 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128965 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Revistas [jornais]; revistas contendo histórias, jogos e actividades de aprendizagem; jor-

nais; bandas desenhadas de jornais [impressões]; folhetos; folhetos contendo histórias, jo-

gos e actividades de aprendizagem; livretes [livrinhos]; periódicos; circulares; publicações 

impressas; cartazes; manuais; calendários; catálogos; brochuras; panfletos; livros; livros 

contendo histórias, jogos e actividades de aprendizagem; livros para crianças; livros de ac-

tividades para crianças; livros para crianças contendo conteúdos áudio; livros para colorir; 

cadernos para a escola; anuários; manuais; papel de embalagem; papel de embrulho para 

presentes; estandartes de papel; bandeirolas de papel; papel de cartas; lenços de bolso [em 

papel]; babetes em papel; toalhas de papel; toalhas de rosto em papel; toalhas de mesa e 

guardanapos [em papel]; napperons [toalhas] em papel; corredores de mesa em papel; toa-

lhas de mesa [em papel]; caixas em cartão ou em papel; cartões para caixas de chapéus; em-

balagens em cartão; moldes para o fabrico de vestuário; moldes para costura; modelos de 

bordados; moldes impressos; moldes para tricotar; autocolantes decorativos para capacetes; 

autocolantes para para-choques; decalcomanias; álbuns de eventos; cadernos de esboço; 

blocos de rascunho; esboços; maquetas de arquitectura; planos [plantas de edifícios]; pros-

pectos; fotografias impressas; reproduções gráficas; reproduções de artes gráficas; repro-

duções de arte impressas; objectos de arte em papel; figuras [estatuetas] em papel maché; 

gravuras; litografias; objectos de arte em litografia; oleografias; cartões festivos; cartões 

de felicitações; etiquetas para presentes em papel; cartões de visita [papelaria]; cartões de 

convite; cartões postais; cartas [cartões]; álbuns; suportes para fotografias; fotografias im-

pressas; álbuns de fotografias; autocolantes [artigos de papelaria]; cadernetas de autocolan-

tes; suportes de fotografias em papel; marcadores para livros; aparos [artigos de escritório]; 

estilógrafos; canetas esferográficas; canetas roller-tip; canetas para escrever; marcadores de 

feltro; lápis; pastéis; lápis de cera; giz; conjuntos de pintura para crianças; pincéis para de-

senhar; caixas para artigos de papelaria; caixas em couro para agendas; estojos para dese-

nho; estojos para canetas; estojos para lápis; tampas decorativas para canetas [pen toppers]; 

tampas decorativas para lápis [pencil toppers]; caixas para canetas; caixas para lápis; porta-

-canetas; porta-lápis; suportes para canetas e lápis; plasticina para crianças; materiais e 

compostos para modelar para crianças; coberturas [capas] [papelaria]; dossiers [papelaria]; 

porta documentos [artigos de papelaria]; bases para secretárias; organizadores para secre-

tárias; organizadores pessoais; livros de exercícios [em branco]; blocos de notas; blocos de 

notas em forma de cubo; blocos de rascunho; blocos de notas; diários; agendas; planeado-

res semanais [artigos de papelaria]; capas para agendas; capas para planeadores semanais; 

capas para livros de endereços; capas para álbuns; capas para livros; dobradeiras [artigos 

de escritório]; etiquetas em papel ou cartões; etiquetas, sem ser em matérias têxteis; etique-

tas adesivas, sem ser em matérias têxteis; pisa-papéis; apoios de páginas de livros; apara-

-lápis eléctricos ou não-eléctricos; blocos para desenho; bandas colantes para papelaria 

ou para uso doméstico; distribuidores de fita adesiva [artigos de papelaria]; fitas adesivas 

para papelaria ou para uso doméstico; corta-papel [artigos de escritório] [abre-cartas]; 

borrachas para apagar; apagadores; produtos para apagar; suportes para correspondência; 

bolsas para passaportes; portfólios [artigos de papelaria]; cartazes de ilustrações; fitas de 

papel; papelaria; utensílios para escrever; pranchetas de pinça [artigos de escritório]; pastas 

para apresentações; carteiras de documentos [artigos de papelaria]; cartas de colecção, que 

não sejam para jogo; sacos de papel; sacos para compras em matérias plásticas; sacos para 

compras em papel; sacos [invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias 

plásticas]; letreiros em papel ou em cartão; painéis publicitários impressos em papel ou em 

cartão; pinças metálicas para notas; máquinas de escrever [eléctricas ou não eléctricas].
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050858 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128966 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Caixas em couro ou em cartão-couro [imitação de couro]; estojos, em couro ou em cartão-

-couro [imitação de couro]; correias de couro; estojos para cartões [porta-notas]; carteiras 

para cartões de crédito; carteiras para cartões de visita; revestimentos de móveis em couro; 

porta-cartões de visita; pastas para documentos; sacos [invólucros, bolsas] para embalagem; 

etiquetas em couro; roupas para animais de estimação; coleiras para animais de estimação; 

bolsas para o transporte de animais; alcofas [sacos] manjedouras; rédeas [arreios]; couro 

em bruto ou semitrabalhado; molesquine [imitação de couro]; pelarias [peles de animais]; 

peles em bruto; sacos; bolsas de mão; sacos de mão para a noite; sacos de compras; sacos 

de compras em couro; sacos de compras com rodas; sacos de pano; bolsas para a cintura; 

sacos boston; malas para usar ao ombro; cofres de viagem; sacos de praia; carteiras de mão; 

maletas para documentos; mochilas escolares; sacolas escolares; mochilas para estudantes; 

randsels [mochilas escolares Japonesas]; sacos desportivos; sacos de viagem para vestuá-

rio; bolsas; carteiras; carteiras de bolso; porta documentos; carteiras porta-chaves; bolsas 

porta-chaves; carteiras porta-chaves; pastas [marroquinaria] [porta-documentos]; bolsas 

em couro para embalagem; bagagem; bolsas para guardar artigos de maquilhagem, chaves 

e outros artigos pessoais; bolsas de viagem para calçado; sacos de desporto multiusos; al-

forges; mochilas de lona; mochilas; mochilas com duas alças; mochilas (bornais); malas de 

viagem para pernoitar; malas [baús]; caixinhas para artigos de toilette; caixas de chapéus 

para viagem; estojos em couro para chapéus; armações de sacos de mão; carteiras porta-

-chaves em couro; bandoleiras [correias] em couro; correias de couro; bolsas em couro; ma-

las de viagem; malas de viagem com rodas; conjuntos de viagem [imitação de couro]; sacos 

de viagem em couro; sacos de campistas; sacos de alpinistas; sacos para as compras; alcofas 

para transportar as crianças; slings [panos] para o transporte de bebés; bolsas porta-bebés; 

mochilas para o transporte de bebés; porta-bebés para usar no corpo; chapéus-de-chuva 

para crianças; rédeas para orientar crianças; guarda-chuvas; chapéus-de-sol; bastões de ca-

minhada; bastões [bordões] de alpinista; acessórios para arreios. chapéus-de-chuva para o 

golfe; estojos de chapéus-de-chuva.

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

2017/05/11 302017000050858 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128967 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, 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 : Casacos; casacos com ou sem mangas; casacos caban; casacos leves; casacos tipo “bomber”; 

casacos que se podem usar do avesso; casacos para a chuva; casacos em couro; casacos for-

rados; casacos para o vento; casacos impermeáveis; jaquetas; casacos de penas; casacos de 

penas sem mangas; casacos de desporto; casacos de esqui; casacos de snowboard; casacos 

compridos; casacos corta-vento; casacos corta-vento para esqui; casacos corta-vento para 

snowboard; anoraques [parkas]; anoraques de penas; parkas; parkas de penas; casacos em 

pele; coletes; coletes com forros removíveis; sobretudos; capotes [casacos]; casacos de peles; 

impermeáveis; cardigãs; pullovers; camisas; t-shirts; pólos; camisas de desporto; camise-

tas; camisas para usar com fatos; camisas de mulher; corpetes interiores; blusas; blusões; 

camisolas de treino; camisolas [pullovers]; blusa [pullovers]; jérseis [vestuário]; camisolas 

de desporto; calças; calças de esqui; calças para snowboard; calças para esqui; calções; 

bermudas; calças de ganga; saias; saias-calção; fatos-macaco; vestuário de ginástica; fatos 

de treino; calças fato-de-treino para jogging; fatos de treino; fato de treino para corrida; 

fatos de esqui; fatos de snowboard; fatos; vestidos de senhora; vestidos de noite; roupões; 

blazers; trajes formais; anágas [saias interiores]; corpetes; braçadeiras [vestuário]; aros para 

usar na cabeça [vestuário]; twinsets; leggings [calças]; perneiras [polainas]; polainas; jardi-

neiras; ponchos; véus; vestidos de casamento; vestuário confeccionado; vestuário exterior; 

fatos de carnaval; tops [vestuário]; tank-tops; roupa de malha [vestuário]; meias de malha; 

vestuário em couro ou em imitações de couro; peles [vestuário]; vestuário impermeável; 

calças; calças de treino; pelerines; aventais de criança; smokings; macacão; maillots de gi-

nástica; gabardines; calças de vinco; túnicas; uniformes escolares; uniformes desportivos; 

calções pelo joelho; vestuário de golfe, sem ser luvas; punhos de camisa; vestuário de dan-

ça; aventais; batas; máscaras de esqui [vestuário]; quimonos; uniformes de judo; uniformes 

de karate; fatos de banho; toucas de banho; toucas de natação; toucas de duche; vestidos 

para a praia; vestuário de praia; fatos de natação; fatos de banho; ceroulas de banho; cal-

ções de banho; biquínis; roupões de banho; cangas; vestuário para crianças; calçado para 

crianças; chapelaria para crianças; artigos de vestuário, calçado e chapelaria para bebés e 

crianças pequenas; fraldas-calça [vestuário]; babetes, sem ser em papel; enxovais de criança 

[vestuário]; sacos-cama para bebés; fatos de fantasia para crianças; meias; collants [meias]; 

collants; meias de desporto; meias-calça; maillots; jarreteiras; suspensórios para meias; li-

gas de meias; sapatos; sapatos em couro; calçado de desporto; calçado de ginástica; calçado 

de praia; calçado de alpinista; calçado de corrida; calçado de esqui; calçado para usar de-

pois do esqui; calçado de snowboarding; calçado para a chuva; ténis; chinelos; chinelos de 

banho; sandálias; sandálias de banho; chinelos; tacões [salto alto]; calcanheiras para botas 

e sapatos; solas interiores; protectores para calçado; solas para calçado; gáspeas para calça-

do; botas; botinas; borzeguins; botas para a chuva; botas de esqui; botas para usar depois 

do esqui; botas de snowboard; botas de desporto; botas de equitação; tamancos; protecto-

res de calçado; galochas; polainas; valenki [botas de feltro]; cachecóis; opas; xailes; estolas; 

estolas em pele; bandanas [lenços para pescoço]; foulards [artigos de vestuário]; gravatas; 
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laços; echarpes de homem; lenços para pescoço; lenços de bolso; pescoceiras [vestuário]; 

luvas [vestuário]; manguitos [vestuário]; mitenes; luvas de esqui; luvas de snowboard; cin-

tos [vestuário]; suspensórios; suspensórios; cintas [peças de vestuário]; bolsas de cintura 

porta-moedas [vestuário]; echarpes; boás [golas]; colarinhos; cachecóis [echarpes para o 

pescoço]; roupa interior; camisetas; maillots desportivos; combinados [roupa interior]; cue-

cas [roupa interior]; cuecas; celouras [vestuário]; cuecas; boxers [roupa interior]; pijamas; 

roupões; camisas de dormir; coletes; soutiens; espartilhos; corpetes; cintas elásticas [roupa 

interior]; bodies [roupa interior]; máscaras para dormir; bonés; chapéus; palas de boné; bo-

nés de pala; boinas; capuzes; aquecedores de orelhas [vestuário]; viseiras [chapelaria].

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050858 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128968 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para jogos excepto aqueles adaptados para uso com ecrã ou monitor externo; 

máquinas de videojogos; aparelhos para jogos; aparelhos de bolso para jogar videojogos; 

máquinas de jogos de bolso; máquinas de jogos electrónicos de bolso; jogos de mão com 

ecrãs de cristal líquido; jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; máquinas de jogos de 

vídeo autónomas; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; comandos para consolas de jogos; 

joysticks para videojogos; bolas para jogos; contadores [discos] para jogos; câmaras de ar de 

bolas de jogo; jogos de argolas; aparelhos de prestidigitação; rodas de roleta; quilhas [jogos]; 

volantes [artigos de desporto]; marionetas; papagaios de papel; carretos para papagaios de 

papel; malhas [jogos]; veículos de brinquedo; veículos de brincar telecomandados; veículos 

de brincar de controlo remoto; carrinhos de brinquedo; caleidoscópios; máscaras [artigos 

de brincar]; máscaras de teatro; balões de brinquedo; pistolas [brinquedos]; bonecas; camas 

de bonecas; biberões para bonecas; vestuário de bonecas; casas de bonecas; quartos de 

bonecas; ursos de peluche; piões [brinquedos]; puzzles; quebra-cabeças [puzzles]; jogos de 

salão; móbiles [brinquedos]; blocos de construção [brinquedos]; discos voadores [brinque-

dos]; trotinetas [brinquedos]; cavalos de baloiço [brinquedos]; jogos de dominós; jogos de 

construção; kits de construções de brinquedo; bolas de sabão [brinquedos]; tobogãs [artigos 

de desporto]; artigos para partidas [farsas]; redes para borboletas; modelos de veículos à 

escala. cartas de jogar; estojos para cartas de jogar; dados; jogos de damas; tabuleiros de 

damas; gamão [jogos]; damas [jogos]; jogos de tabuleiro; jogos de xadrez; conjuntos de xa-

drez; peças de xadrez; tabuleiros de jogos de damas; tabuleiros de xadrez; mahjong [jogos]; 

cartões de bingo; raquetes; bolas de jogo; redes [artigos de desporto]; pistas de corridas 

[brinquedos]; dardos; piscinas [brinquedos]; artigos para festas [artigos de cotilhão]; caixas 

para artigos de brincar; árvores de Natal de material sintético; sinos para árvores de Natal; 
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globos de neve; chapéus de festa em papel; cartões de raspar para jogar jogos de lotaria; 

brinquedos para animais de estimação; brinquedos e animais de peluche; brinquedos de 

borracha; figuras de acção para brincar animadas e não-animadas; brinquedos de peluche 

e sem ser em peluche na forma de figuras de brincar em plástico; marionetas; marionetas 

de peluche; peluches [brinquedos]; brinquedos de pelúcia; rocas [brinquedos]; rocas para 

bebés; rocas para bebés com anéis estimuladores da dentição; brinquedos com música para 

berços de bebés; ginásios para bebés; brinquedos de peluche ligados a pequenas mantinhas; 

triciclos para crianças [brinquedos]; mesas de matraquilhos; mesas para ténis de mesa; 

sacos de golfe, com ou sem rodas; luvas de golfe; tacos de golfe; utensílios para reparar 

terreno [acessório de golfe]; tacos de bilhar; rodelas para tacos de bilhar; marcadores de 

bilhar; mesas de bilhar; bolas de bilhar; redes de ténis; aparelhos de lançamento de bolas 

de ténis; raquetes de ténis; battledores; raquetes de ténis de mesa; cordas para raquetes; 

máquinas e aparelhos para jogos de quilhas; sacos de cricket; sticks de hóquei [tacos de 

hóquei]; mesas de bilhar accionadas com moedas; fitas para punhos de raquetes; esquis; es-

quis para neve; arestas de esquis; travões de esqui; bastões de esqui; sticks de esqui [bastões 

de esqui]; fixadores de esqui; tampas para fixadores de esqui; tampas para esquis; sacos 

adaptados para esquis; revestimentos de esquis; peles de foca [revestimentos de esqui]; fi-

xadores para esquis alpinos; esquis para surf; bobsleighs; discos para o desporto; pranchas 

de surf; trenós [artigos de desporto]; trenós para neve para uso recreativo; pranchas à vela; 

pranchas de snowboard; bicicletas de ginástica [estáticas]; máquinas para exercício físico; 

floretes de esgrima; armas lança-arpões [artigos desportivos]; halteres de barra; aparelhos 

de ginástica; armas de esgrima; arneses para alpinistas; equipamento de alpinismo, nomea-

damente, ascensores, correias de fixação, ganchos, conjuntos de gancho e anel; parapentes; 

asas delta; pranchas de skate; trampolins [artigos de desporto]; varas de majorettes; sacos 

especialmente concebidos para pranchas de surf; arneses para pranchas de vela; mastros 

para pranchas à vela; armas de paintball [desporto]; correias para pranchas de surf; blocos 

de partida, para desporto; fisgas [artigos desportivos]; barras horizontais para ginástica; 

cintos para levantamento de pesos [artigos desportivos]; barras paralelas para ginástica; 

plataformas de exercícios; varas para salto com vara; cordas para saltar à corda; luvas para 

batedores [acessórios de jogos]; luvas de esgrima; roldanas para exercício; bancos de exer-

cícios; cordas de saltar à corda; aparelhos para o culturismo; aparelhos para o treino-físico; 

material para tiro ao arco; sacos de boxe; patins de rodas; patins em linha; patins para gelo; 

patins com bota [combinado]; luvas de boxe; luvas de basebol; luvas [acessórios de jogos]; 

raquetes para a neve; cintos de natação; anéis salva-vidas para natação; pranchas de nata-

ção; barbatanas para natação; flutuadores para natação; braçadeiras de natação; coletes de 

natação: chamarizes para caça; aparelhos para a pesca; canas de pesca; linhas de pesca; 

arcos de tiro; redes de camuflagem [artigos desportivos]; equipamento para a caça e para a 

pesca; bóias de natação; luvas de natação; braçadeiras de natação insufláveis; bóias de na-

tação para uso recreativo; poppers [artigos pirotécnicos]; serpentinas [artigos para festas]; 

balões [artigos para festas]; decorações para árvores de Natal artificiais.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050858 意大利 Itália
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[210] 編號 N.º : N/128969 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, 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

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de prepara-

ções para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria, detergentes, preparações 

para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões não medicinais, perfumaria, óleos essen-

ciais, cosméticos não medicinais, loções para os cabelos não medicinais, dentífricos não 

medicinais; serviços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, 

de velas, óculos, óculos de sol, óculos anti-reflexo, óculos de esqui, óculos para desporto, 

óculos de natação, estojos para óculos e óculos de sol, lentes para óculos e óculos de sol, 

armações para óculos e óculos de sol; serviços de venda a retalho e a grosso por conta de 

terceiros, também on-line, de correntes para óculos e óculos de sol, cordões para óculos e 

óculos de sol, lunetas, estojos para lunetas, correntes para lunetas, cordões para lunetas, 

armações de lunetas, lentes correctoras [óptica]; serviços de venda a retalho e a grosso por 

conta de terceiros, também on-line, de suportes, caixas, capas, suportes para aparelhos 

electrónicos, caixas para aparelhos electrónicos, capas para aparelhos electrónicos; servi-

ços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de instrumentos e 

aparelhos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de si-

nalização, de controlo [inspecção], de socorro [salvamento] e de ensino, aparelhos e instru-

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

da corrente eléctrica; serviços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também 

on-line, de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, su-

portes de registo magnético, discos para o registo de sons, discos compactos, DVDs e ou-

tros suportes de gravações digitais, mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados, computado-

res, software informático, dispositivos de extinção de fogo; serviços de venda a retalho e a 

grosso por conta de terceiros, também on-line, de dispositivos de iluminação, lâmpadas, 

metais preciosos e suas ligas, bijutaria e joalharia, pedras preciosas e semipreciosas, instru-

mentos de relojoaria e cronométricos, porta-chaves, carteiras porta-chaves, chaveiros; ser-

viços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de papel e car-

tão, impressões, artigos para encadernações, fotografias, artigos de papelaria e de escritó-

rio, adesivos para papelaria ou para uso doméstico, material para artistas e para desenho, 

brochas [pincéis], material de instrução e de ensino, folhas, películas e sacos em matérias 

plásticas para embalagem e empacotamento, caracteres de impressoras, clichés de tipogra-

fia; serviços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de sacos, 

estojos e carteiras [artigos em couro], marroquinaria, couro e imitações do couro, peles de 

animais, peles, malas, malas, sacos de viagem, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, benga-

las, chicotes, arreios, selaria, coleiras, trelas e vestuário para animais; serviços de venda a 

retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de mobiliário, espelhos, moldu-

ras, cordas e cordéis, redes, tendas e lonas, toldos em matérias têxteis, velas de navio, sacos 

para o transporte e armazenamento de produtos a granel, materiais para o acondiciona-

mento, acolchoamento e enchimento, matérias de fibras têxteis em bruto e substitutos para 

as mesmas; serviços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, 

de matérias têxteis e substitutos de matérias têxteis, roupa de uso doméstico, cortinas em 

têxtil ou plástico, colchas de cama, coberturas de mesa, vestuário, calçado, chapelaria; ser-

viços de venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de rendas e bor-

dados, fitas e cordões, botões, ganchos e ilhós, alfinetes e agulhas, flores artificiais, decora-
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ções para o cabelo, cabelo postiço, carpetes, tapetes, esteiras e passadeiras; serviços de 

venda a retalho e a grosso por conta de terceiros, também on-line, de jogos, brinquedos e 

artigos de brincar, aparelhos de jogos de vídeo, artigos de ginástica e de desporto, decora-

ções para árvores de natal, artigos para fumadores; apresentação de produtos nos meios de 

comunicação, para fins de venda a retalho, serviços de aconselhamento e informação co-

mercial aos consumidores [loja do consumidor]; promoção de vendas para terceiros; servi-

ços de outsourcing [assistência em negócios comerciais]; serviços de fornecimento para ter-

ceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas], demonstração de produtos; 

decoração de montras; pesquisa de patrocinadores, inquéritos de negócios comerciais; in-

formações de negócios; processamento administrativo de ordens de compra; organização e 

gestão de programas de fidelização de consumidores; administração de programas de fide-

lização de consumidores; vendas em hasta pública [leilão]; serviços de venda em hasta pú-

blica [leilão] na Internet; administração comercial do licenciamento de produtos e serviços 

de terceiros; organização de desfiles de moda para fins promocionais; organização de even-

tos, exposições, feiras e desfiles de moda para fins comerciais, promocionais e de publicida-

de; organização de feiras para fins comerciais ou de publicidade; organização de eventos 

publicitários; organização e realização de eventos de marketing; marketing de eventos; ser-

viços de revistas de imprensa; relações públicas; publicidade on-line numa rede informáti-

ca; publicidade de produtos e serviços na Internet e através de serviços de telefonia móvel e 

através de correio electrónico; afixação de cartazes; aluguer de espaços publicitários; alu-

guer de material publicitário; difusão de anúncios publicitários; serviços de agências publi-

cidade; serviços de modelos para fins publicitários ou de promoção de vendas; redacção de 

textos publicitários; publicação de textos publicitários; promoção da venda de artigos e 

moda através de artigos publicitários em revistas; difusão [distribuição] de amostras; distri-

buição e difusão de material publicitário [folhetos, prospectos, impressões, amostras]; ser-

viços de planeamento de publicidade; serviços de promoção; serviços de merchandising; 

optimização de motores de busca para promoção de vendas; optimização de tráfego de 

websites; consultoria sobre estratégia de comunicações publicitárias; consultoria sobre es-

tratégia de relações públicas; consultoria sobre estratégia e marketing de redes sociais; con-

sultadoria para direcção e organização de negócios comerciais; serviços de consultoria e 

aconselhamento na área de estratégia de negócios; consultadoria para direcção de negócios 

comerciais relacionada com assuntos de estratégia, marketing, produção, pessoal e venda a 

retalho; pesquisas comerciais; assistência na direcção de negócios comerciais; planeamento 

de estratégias de marketing; aconselhamento na área de direcção de negócios comerciais e 

marketing; serviços aconselhamento em informações comerciais e contabilidade; serviços 

de agências de importação-exportação; previsões económicas; pesquisa [investigação] de 

mercado; estudos de mercado; investigações em negócios comerciais; sondagem de opinião; 

franchising [franquia], nomeadamente serviços prestados por um franqueador, ou seja, 

transferência de conhecimentos de negócios comerciais e de organização; assistência no de-

senvolvimento e na direcção de uma empresa comercial; prestação de um directório on-line 

com informações comerciais na Internet; compilação de índices de informações para fins 

comerciais ou publicitários; compilação de informação numa base de dados informática; 

serviços de sublocação para empresas; auditorias de empresas; contabilidade; serviços de 

contabilidade; colocação e recrutamento de pessoal; consultadoria em gestão de pessoal; 

serviços de secretariado; aluguer de distribuidores automáticos; gerência administrativa e 

hotéis; reprodução por heliografia; direcção profissional dos negócios artísticos; serviços de 

manutenção informatizada de registos de negócios comerciais.
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050858 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128970 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Realização de eventos de entretenimento, eventos culturais, eventos de desporto ao vivo, 

eventos educativos, e actividades de entretenimento e culturais; serviços de divertimento; 

organização, produção, apresentação e realização de concertos, festivais, digressões [tour-

nées] de música e de outros espectáculos, eventos e actividades musicais e culturais; orga-

nização de eventos de cinema, eventos de música, eventos culturais e desportivos e eventos 

de espectáculos de entretenimento ao vivo; organização de desfiles de moda para fins de 

entretenimento; entretenimento sob a forma de desfiles de moda; organização de cerimó-

nias de entrega de prémios e cerimónias de gala para fins de entretenimento; organização 

de festas [divertimento]; organização e apresentação de espectáculos, concursos, jogos, 

concertos e eventos de entretenimento; organização de bailes; organização de exposições 

para fins culturais; organização de exposições para fins culturais ou educativos; exploração 

de instalações recreativas; prestação de instalações e serviços recreativos; informações so-

bre actividades de educação, formação, entretenimento, desportivas e culturais; prestação 

de informações sobre entretenimento e eventos de entretenimento através de redes on-line 

e da Internet; produção e apresentação de gravações de áudio e vídeo, e de imagens estáti-

cas e em movimento; serviços de publicação electrónica; serviços de publicação digital on-

-line; publicação on-line de livros e revistas electrónicos; serviços de publicação de áudio, 

vídeo e multimédia digital para entretenimento; publicação de revistas de moda para fins 

de entretenimento; serviços de reportagens de informação na área da moda; publicação on-

-line de materiais multimédia; edição electrónica; publicação de anuários; publicação de 

calendários; publicação de brochuras; publicação de circulares; publicação de catálogos; 

publicação de livros, revistas e de outros textos, sem ser textos publicitários; publicação de 

matéria impressa, também em forma electrónica, sem ser para fins publicitários; publicação 

de textos, sem ser textos publicitários; publicação electrónica de informações on-line sobre 

um vasto leque de assuntos; serviços de publicação; fornecimento de publicações electró-

nicas on-line, não descarregáveis; redacção de textos; serviços de layout, excepto para fins 

publicitários; organização de simpósios e de workshops de formação; organização e reali-

zação de conferências, convenções, exposições educativas, aulas e workshops de formação; 

prestação de cursos de formação; prestação de formação através de uma rede informática 

global; realização de cursos de instrução, educação e formação para pessoas jovens e adul-

tos; realização de workshops de formação; realização de cursos educativos; formação na 

área do design; formação no reconhecimento de produtos falsificados para a prevenção da 
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contrafacção; realização de cursos de formação na área da tecnologia e da inovação; educa-

ção e formação na área do processamento de dados electrónicos; educação e formação so-

bre a conservação da natureza e do ambiente; formação em negócios comerciais; formação 

de aptidões profissionais; orientação profissional [consultoria em educação ou formação]; 

serviços de educação e formação superior, académica, linguística e profissional; fotogra-

fia; reportagens fotográficas; serviços de health club; serviços de clubes [entretenimento 

ou educação]; serviços de clubes sob a forma de entretenimento; organização de eventos 

e competições desportivas; exploração de campos de golfe; exploração de instalações de 

educação física, jogos e desportivas; aluguer de equipamento de desporto, excepto veículos; 

aluguer de campos desportivos; exploração de instalações de desportos de inverno; explo-

ração de instalações desportivas; aluguer de equipamento de jogos; organização de jogos 

e competições através da Internet; organização de jogos e competições; organização de 

competições de educação, entretenimento, culturais e desportivas; organização de concur-

sos de beleza; organização de lotarias; prestação de entretenimento on-line sob a forma de 

concursos; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet ou de outra rede de 

comunicações; serviços de jogos fornecidos on-line através de uma rede de computadores; 

exploração de áreas recreativas sob a forma de zonas de brincar para crianças; prestação 

de serviços de entretenimento educativos para crianças em centros de tempos livres; fran-

chising [franquia], nomeadamente serviços prestados por um franqueador, ou seja, forma-

ção inicial de pessoal; modelos para artistas plásticos; serviços de museus; exploração de 

instalações de museus [apresentações, exposições]; aluguer de obras de arte; serviços de 

interpretação e tradução; serviços de parques de diversão; serviços de acampamento de fé-

rias [divertimento]; serviços de discotecas; serviços de reserva e marcação de bilhetes para 

eventos de entretenimento, desportivos e culturais; serviços de bilheteira [entretenimento]; 

disponibilização de música digital não descarregável através da Internet; prestação on-line 

de vídeos, não descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/11 302017000050858 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128971 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, 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 : Design de moda; design de acessórios de moda; criação de moda; design de calçado; design 

de roupas; design de chapelaria; design de joalharia e jóias de imitação; informações sobre 

serviços de design de moda; estilismo; design industrial e de artes gráficas; serviços de ilus-

tradores; consultadoria em arquitectura; consultadoria em decoração de interiores; design 

de interiores; design de decoração de interiores; design de arte comercial; design de emba-

lagens; desenvolvimento, concepção e actualização de páginas em websites; prestação de 
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utilização temporária de software não-descarregável para permitir a partilha de conteúdos 

multimédia e comentários entre utilizadores; criação, concepção, desenvolvimento, e ma-

nutenção de websites; concepção de sites electrónicos; criação e manutenção de websites; 

administração de direitos de utilizador em redes de computadores; criação e concepção de 

índices baseados em websites com informações para terceiros [serviços de tecnologia de 

informação]; serviços de motores de busca para obtenção de dados através de redes de co-

municação; serviços de motores de busca na Internet com opções de pesquisa específicas; 

prestação de utilização temporárias de aplicações e ferramentas de software on-line; pres-

tação de utilização temporária de aplicações de software não-descarregáveis a partir de 

um website; prestação de utilização temporária de software de negócios não-descarregável; 

prestação de utilização temporária de software não-descarregável on-line para importar e 

gerir dados; alojamento de aplicações interactivas e de multimédia; alojamento de dados, 

ficheiros, aplicações e informações informatizados; consultoria em concepção de websites; 

consultoria relacionada com a criação de páginas em websites e na Internet; consultoria na 

área de integração de sistemas informáticos; concepção de sistemas informáticos; concep-

ção e desenvolvimento de bases de dados electrónicas; concepção e desenvolvimento de sis-

temas para a entrada, saída, processamento, visualização e armazenamento de dados; ser-

viços de encriptação e descodificação de dados; concepção, manutenção, aluguer e actuali-

zação de software informática; concepção, actualização e aluguer de software informático; 

configuração, instalação, diagnóstico de falhas, reparação, actualização e manutenção de 

software informático; concepção e desenvolvimento de software informático para a leitura, 

transmissão e organização de dados; concepção, desenvolvimento, manutenção e actuali-

zação de software informático para o processamento de texto, processamento de dados e 

controle de processos; aluguer de software; consultoria em segurança de dados; consultoria 

em segurança de internet; serviços de consultoria sobre a concepção e desenvolvimento 

de hardware; fornecedores de serviços de tecnologias de informação por outsourcing; con-

trolo de qualidade; controlo de qualidade de produtos e serviços; controlo de qualidade de 

produtos semiacabados; serviços de teste de controlo de qualidade; inspecção de produtos 

para controlo de qualidade; realização de testes de controlo de qualidade; serviços de teste 

de qualidade; serviços de teste, análise e avaliação de produtos e serviços de terceiros para 

fins de certificação; serviços de controlo de qualidade para fins de certificação; serviços de 

teste para a certificação de qualidade ou de normas; serviços de controlo de qualidade e de 

testes técnicos; serviços de teste de controlo de qualidade e consultoria relacionada com os 

mesmos; consultoria em garantia de qualidade; monitorização de processos para garantia 

de qualidade; serviços de teste de segurança de produtos para os consumidores; ensaios de 

matérias primas; ensaios têxteis; serviços de testes, autenticação e controlo de qualidade; 

projectos e estudos de pesquisas técnicas; desenvolvimento de métodos de medida e teste; 

peritagens [trabalhos de engenheiros]; serviços analíticos de laboratório; pesquisa e aná-

lise em laboratório; prestação de aconselhamento técnico na área de pesquisa científica e 

industrial; análise e avaliação de desenvolvimento de produtos; serviços de pesquisa para 

o desenvolvimento de novos produtos; desenvolvimento de nova tecnologia para terceiros; 

franchising [franquia], nomeadamente serviços prestados por um franqueador, ou seja, 

transferência de conhecimentos técnicos; consultoria sobre o planeamento e design do 

layout de lojas, decoração de interiores de lojas e sinalética relacionada.

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

2017/05/11 302017000050858 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/128972 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : Salt break Japan Co., Ltd.

 地址 Endereço : Kagoshima Prefecture Aira City Kajiki-cho, Kida 1187-8, 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 : Equipamentos de pesca; canas de pesca; estojos para canas de pesca; anzóis de pesca; 

carretos para pesca; iscos de pesca; isco artificial para pesca; brinquedos; bonecas; equipa-

mentos de desporto; máquinas e aparelhos de jogos; aparelhos para a pesca incluindo peças 

e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128973 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : Salt break Japan Co., Ltd.

 地址 Endereço : Kagoshima Prefecture Aira City Kajiki-cho, Kida 1187-8, 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 : Equipamentos de pesca; canas de pesca; estojos para canas de pesca; anzóis de pesca; 

carretos para pesca; iscos de pesca; isco artificial para pesca; brinquedos; bonecas; equipa-

mentos de desporto; máquinas e aparelhos de jogos; aparelhos para a pesca incluindo peças 

e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128975 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Algas comestíveis processadas; algas comestíveis tostadas; petiscos (“snacks”) à base de 

algas comestíveis; kimchi [alimentos à base de vegetais fermentados]; pickles [picles]; carne 

de vaca; ovos; extratos de carne; preparações para fazer caldos; caldos; carne processada; 

carne de vaca grelhada fatiada e temperada (“bulgogi”); carne de vaca ou porco cozido 

em molho de soja (“galbi”); sopas; guisados; caldo concentrado; sopas e guisados pré-

-cozinhados; preparações para fazer sopa; geleias; tofu; frutas e vegetais em conserva, se-

cos e cozidos; óleos comestíveis; óleo de sésamo; salsichas; nozes processadas; batata doce 

processadas; castanhas processadas; queijo; salmão (não vivo); pastéis de peixe; algas fritas; 

petiscos (“snacks”) de algas temperadas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Elementos figurativos nas seguintes cores: prato a preto (pantone black C)  e talheres a ver-

de (pantone 369 C) (tal como exemplar da marca).

 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 «arroz frito;», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/128976 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/16

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Bolinhos de massa (“dumplings”); molhos; molho de soja; pasta fermentada de pimentos 

picantes; pasta de soja [condimentos]; pasta de feijão temperado; arroz cozido; arroz frito; 

sal para cozinhar; talharim [massas com ovos]; temperos; vinagre; especiarias; açúcar; fa-

rinha de trigo [para comida]; pimenta [especiaria]; misturas instantâneas para panquecas 

chinesas recheadas com açucar (misturas instantâneas “hoddeok”); massas alimentares; 

arroz cozido misturado com vegetais e carne de vaca (“bibimbap”); bolinhos mexidos à 

base de arroz frito (“tteokbokki”); petiscos (“snacks”) à base de cereais; barras de cere-

ais; bolachas; misturas de temperos; molho de caril; pasta preta para talharim [massas com 

ovos] ou arroz; refeição pré-cozida à base de arroz; refeição pré-cozida à base de talharim 

[massas com ovos]; refeições preparadas ou embaladas constituídas principalmente por ar-

roz ou talharim [massas com ovos].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Elementos figurativos nas seguintes cores: prato a preto (Pantone black C)  e talheres a ver-

de (pantone 369 C) (tal como exemplar da marca).

[210] 編號 N.º : N/128977 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 忠國際藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159至207號光輝集團商業中心21樓H~I座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃帶材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/128978 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 忠國際藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159至207號光輝集團商業中心21樓H~I座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃帶材料，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 : 

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

[210] 編號 N.º : N/128979 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128980 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32
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[511] 產品 Produtos : 不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；

所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128988 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, preparações e loções para o cabelo; pro-

dutos de toilette; cosméticos e preparações cosméticas; preparações para a protecção solar, 

incluindo sprays, loções, cremes, geles, e óleos, e bálsamos e cremes para lábios; produtos 

para bronzeamento; preparações para depois da exposição solar (cosméticos); preparações 

para os cuidados da pele (cosméticos), incluindo cremes hidratantes, cremes de protecção, 

tónicos, exfoliantes, preparações para bronzeamento e bronzeamento artificial e prepara-

ções desengordurantes para uso na pele; preparações cosméticas, incluindo as utilizadas 

no couro cabeludo, unhas, cabelos e pele; toalhetes e lenços impregnados com preparações 

cosméticas; toalhetes e lenços impregnados com preparações de limpeza, inclusive para uso 

na pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128989 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 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 veterinárias para medicina humana e veterinária; preparações 

higiénicas para uso médico; alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso médico 

ou veterinário; suplementos alimentares dietéticos para humanos e animais; emplastros 

para uso médico, pensos para uso médico; desinfectantes, anti-sépticos; preparações e subs-

tâncias farmacêuticas para uso em humanos e animais; preparações e substâncias para fins 

farmacêuticos; preparações e substâncias farmacêuticas, incluindo ácidos e preparações 

químicas para fins farmacêuticos, nomeadamente cremes para a pele, géis, óleos, loções e 

pomadas para fins farmacêuticos, preparações farmacêuticas homeopáticas, preparações 

farmacêuticas, compreendendo extractos de plantas, preparações farmacêuticas para uso 

no couro cabeludo, unhas, cabelos e pele, e preparações farmacêuticas para protecção solar 

e para os cuidados solares; preparações anti-sépticas e antibacterianas; toalhetes, pensos, 

panos e materiais para uso no tratamento de feridas, incluindo os impregnados com prepa-

rações farmacêuticas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128990 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA

 地址 Endereço : Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein/Taunus, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis (incluídos nesta classe); tecidos de algodão, tecidos de lã, maté-

rias para forros (tecidos), tecidos de velo; lonas para uso têxtil, substitutos de têxteis feitos 

de materiais sintécticos; roupa de banho, excepto vestuário; toalhas de matérias têxteis; 

cobertores, nomeadamente cobertores de viagem, cobertores de lã, cobertores de velo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128991 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA

 地址 Endereço : Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein/Taunus, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 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/128992 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/128993 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128994 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128995 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : Pharmason Company Limited

 地址 Endereço : Units A, B, and C1, 16/F, Ever Gain Centre, 28 On Muk Street, Shatin, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos e preparações para cuidados de saúde; medicamentos tradicionais chineses e 

preparados farmacêuticos; extractos de ervas medicinais em forma de cápsulas e tabletes, 

vitaminas e suplementos minerais, preparados farmacêuticos e veterinários (ambos com e 

sem receita médica); preparados sanitários para fins médicos; preparações antibacterianas; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos destinados para complementar uma dieta normal ou 

para ter benefícios para a saúde, para seres humanos e animais; substitutos de refeições; 

pomadas, géis, gessos, ligaduras, e materiais para pensos em medicinais; chumbo para den-

tes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungici-

das, herbicidas; suplementos nutricionais (sem ser para fins médicos); suplementos alimen-

tares (sem ser para fins médicos); suplementos de ervas (sem ser para fins médicos); tudo 

incluído na classe 5.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128997 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 梁愛寶

   LEUNG OI PO

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣軒尼詩道467-473號建德豐商業大廈14樓1402-03室

   Rm 1402-03, 14/F., Kin Tak Fung Comm., Bldg., 467-473 Hennessy Road, Hong Kong

 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 : 洗衣用漂白劑；拋光製劑；清潔製劑；肥皂；香水；香精油；化妝品；洗髮液；化妝用棉絨。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128998 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 重慶凰騰地產集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市北部新區人和街道泰山大道西段2號1幢8-1 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；特許經營的商業管理；進出口代理；市場營銷；商業管理輔助；廣告宣傳；複印服務；會

計；尋找贊助；廣告版面設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/128999 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 重慶凰騰地產集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市北部新區人和街道泰山大道西段2號1幢8-1 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產出租；不動產代理；住所代理（公寓）；不動產經紀；商品房銷售；擔保；信托；不動產管

理；不動產租售之中介；典當經紀；藝術品估價。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129000 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 重慶凰騰地產集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市北部新區人和街道泰山大道西段2號1幢8-1 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築；商品房建造；工程進度查核；加熱設備安裝和修理；電器設備的安裝和修

理；機械安裝、保養和修理；汽車保養修理；娛樂體育設備的安裝修理；室內裝潢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129001 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 楊宗軍 

 地址 Endereço : 中國重慶市黔江區新華鄉石鐘村5組 

 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 : 豬肉食品；魚子醬；肉罐頭；葡萄乾；熟蔬菜；蛋；食用油脂；加工過的堅果；豆腐；黃油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129002 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 城口縣浩民獼猴桃種植家庭農場 

 地址 Endereço : 中國重慶市城口縣坪壩鎮前進村一組34號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 白酒；燒酒；酒精飲料（啤酒除外）；雞尾酒；葡萄酒；威士忌；米酒；白蘭地；果酒（含酒精）；伏

特加酒。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129003 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 重慶市江津區當津酒業有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市江津區德感工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；雞尾酒；烈酒（飲料）；清酒（日本米酒）；酒精飲料原汁；米酒；白酒；汽酒；燒

酒；含水果酒精飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129004 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 重慶鳴鹿文化傳播有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市沙坪壩區都市花園112號附1-3-2 

 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，廣告，廣告策劃，工商管理輔助，市場分析，進出口代理，市場營銷，表演藝術家經

紀，計算機數據庫信息系統化，尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129005 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 正光製藥有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣彰化縣北斗鎮興農路二段258號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

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

水，牙膏，美容面膜，薄荷油（芳香油），護膚用化妝劑，芳香劑（香精油），減肥用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129006 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 正光製藥有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣彰化縣北斗鎮興農路二段258號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑，防風濕手鐲，橡皮膏，醫用止痛製劑，衛

生繃帶，醫用香膏，醫藥製劑，醫用敷料，敷料紗布，醫用凝膠，藥油，醫用油，藥草，醫藥用薄

荷，微生物用營養物質，消毒劑，醫用營養食物，人用藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129007 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 正光製藥有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣彰化縣北斗鎮興農路二段258號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

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

水，牙膏，美容面膜，薄荷油（芳香油），護膚用化妝劑，芳香劑（香精油），減肥用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129008 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 正光製藥有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣彰化縣北斗鎮興農路二段258號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑，防風濕手鐲，橡皮膏，醫用止痛製劑，衛

生繃帶，醫用香膏，醫藥製劑，醫用敷料，敷料紗布，醫用凝膠，藥油，醫用油，藥草，醫藥用薄

荷，微生物用營養物質，消毒劑，醫用營養食物，人用藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129009 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 正光製藥有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣彰化縣北斗鎮興農路二段258號 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

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

水，牙膏，美容面膜，薄荷油（芳香油），護膚用化妝劑，芳香劑（香精油），減肥用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129010 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 正光製藥有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣彰化縣北斗鎮興農路二段258號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑，防風濕手鐲，橡皮膏，醫用止痛製劑，衛

生繃帶，醫用香膏，醫藥製劑，醫用敷料，敷料紗布，醫用凝膠，藥油，醫用油，藥草，醫藥用薄

荷，微生物用營養物質，消毒劑，醫用營養食物，人用藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129011 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 正光製藥有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣彰化縣北斗鎮興農路二段258號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業詢價；戶外廣告；廣告傳播；直接郵件廣告；樣品散發；商業調查；商業組織諮詢；廣告宣

傳；商業研究；公共關係；電視廣告；廣告代理；替他人推銷 ；計算機網絡上的在線廣告；通

訊媒體上廣告時間的出租；為零售目的在通訊媒體上展示商品；為消費者提供商業信息和建議

（消費者建議機構）；對購買定單進行行政處理；特許經營的商業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129012 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 瑞頤酒店管理集團香港股份有限公司 

 地址 Endereço : 香港灣仔莊士敦道68號互信大廈11樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；特許經營的商業管理；飯店商業管理；替他人推銷； 為商品和服務的買賣雙方提供

在線市場；替他人采購（替其他企業購買商品或服務）；人事管理諮詢；商業企業遷移；為推銷

優化搜索引擎；自動售貨機出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129013 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 瑞頤酒店管理集團香港股份有限公司 

 地址 Endereço : 香港灣仔莊士敦道68號互信大廈11樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；自助餐廳；飯店；預訂臨時住所；餐廳；備辦宴席；酒吧服務；

會議室出租；日間托兒所（看孩子）；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129020 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 東莞市愛加照明科技有限公司

   APLUS Lighting Science & Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市大朗鎮洋烏村烏石嶺三區438號

   No. 438, 3rd District, Wushiling, Yangwu Village, Dalang Town, Dongguan City, Guang-

dong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子公告牌；電開關；變壓器（電）；調光器；燈光調節器（電）；插頭、插座及其他接觸器（電連

接）；照明設備用鎮流器；低壓電源；高低壓開關板；家用遙控器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129021 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 東莞市愛加照明科技有限公司

   APLUS Lighting Science & Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市大朗鎮洋烏村烏石嶺三區438號

   No. 438, 3rd District, Wushiling, Yangwu Village, Dalang Town, Dongguan City, Guang-

dong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；電燈；照明器械及裝置；枝形吊燈；頂燈；照明用發光管；礦燈；手電筒；路燈；發光門牌；水

族池照明燈；電熱地顫；浴室取暖器；電暖器；風扇（空氣調節）；排氣風扇；舞臺燈具；日光燈

管。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129022 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 東莞市愛加照明科技有限公司

   APLUS Lighting Science & Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市大朗鎮洋烏村烏石嶺三區438號

   No. 438, 3rd District, Wushiling, Yangwu Village, Dalang Town, Dongguan City, Guang-

dong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告傳播策略諮詢；直接郵件廣告；廣告宣傳；廣告設計；廣告策劃；商業專業諮詢；

進出口代理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129023 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 東莞市愛加照明科技有限公司

   APLUS Lighting Science & Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市大朗鎮洋烏村烏石嶺三區438號

   No. 438, 3rd District, Wushiling, Yangwu Village, Dalang Town, Dongguan City, Guang-

dong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子公告牌；電開關；變壓器（電）；調光器；燈光調節器（電）；插頭、插座及其他接觸器（電連

接）；照明設備用鎮流器；低壓電源；高低壓開關板；家用遙控器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129024 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 東莞市愛加照明科技有限公司

   APLUS Lighting Science & Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市大朗鎮洋烏村烏石嶺三區438號

   No. 438, 3rd District, Wushiling, Yangwu Village, Dalang Town, Dongguan City, Guang-

dong Province, China

 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；電燈；照明器械及裝置；枝形吊燈；頂燈；照明用發光管；礦燈；手電筒；路燈；發光門牌；水

族池照明燈；電熱地顫；浴室取暖器；電暖器；風扇（空氣調節）；排氣風扇；舞臺燈具；日光燈

管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129025 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 東莞市愛加照明科技有限公司

   APLUS Lighting Science & Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市大朗鎮洋烏村烏石嶺三區438號

   No. 438, 3rd District, Wushiling, Yangwu Village, Dalang Town, Dongguan City, Guang-

dong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告傳播策略諮詢；直接郵件廣告；廣告宣傳；廣告設計；廣告策劃；商業專業諮詢；

進出口代理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129026 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 東莞市愛加照明科技有限公司

   APLUS Lighting Science & Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市大朗鎮洋烏村烏石嶺三區438號

   No. 438, 3rd District, Wushiling, Yangwu Village, Dalang Town, Dongguan City, Guang-

dong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子公告牌；電開關；變壓器（電）；調光器；燈光調節器（電）；插頭、插座及其他接觸器（電連

接）；照明設備用鎮流器；低壓電源；高低壓開關板；家用遙控器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129027 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 東莞市愛加照明科技有限公司

   APLUS Lighting Science & Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市大朗鎮洋烏村烏石嶺三區438號

   No. 438, 3rd District, Wushiling, Yangwu Village, Dalang Town, Dongguan City, Guang-

dong Province, China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；電燈；照明器械及裝置；枝形吊燈；頂燈；照明用發光管；礦燈；手電筒；路燈；發光門牌；水

族池照明燈；電熱地顫；浴室取暖器；電暖器；風扇（空氣調節）；排氣風扇；舞臺燈具；日光燈

管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129028 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 東莞市愛加照明科技有限公司

   APLUS Lighting Science & Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市大朗鎮洋烏村烏石嶺三區438號

   No. 438, 3rd District, Wushiling, Yangwu Village, Dalang Town, Dongguan City, Guang-

dong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告傳播策略諮詢；直接郵件廣告；廣告宣傳；廣告設計；廣告策劃；商業專業諮詢；

進出口代理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129029 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門新時代公共汽車股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223-225號，南光大廈12樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 公共汽車運輸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129030 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門新時代公共汽車股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223-225號，南光大廈12樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39
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[511] 服務 Serviços : 公共汽車運輸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129031 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門新時代公共汽車股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223-225號，南光大廈12樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 公共汽車運輸。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129032 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門新時代公共汽車股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223-225號，南光大廈12樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 公共汽車運輸。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129033 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門新時代公共汽車股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223-225號，南光大廈12樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 公共汽車運輸。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/129042 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : 佛山市歐鉑利複合材料有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市三水區中心科技工業園徑口園A區12-3號(自編1-3號廠房) 

 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 : 大理石；非金屬鋪路塊料；花崗石；建築用石粉；塊石；人造石；石板；石料；石英；水晶石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129045 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : 快尚時装（广州）有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省廣州市白雲區舊機場雲霄路91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 : 皮革及人造皮革；不屬別類的皮革及人造皮革製品；毛皮；箱子及旅行袋；雨傘、陽傘及手杖；

鞭和馬具；貨物取得的這些材料；包括皮革袋；旅行袋皮革；手袋革；皮革背包；皮革文件夾[包

袋] ；皮革箱；錢包皮革；旅遊套皮革；鑰匙圈皮革；個性化的行李標籤的皮革；皮革；皮繩；皮

革針；皮項圈；皮革線；帶鼓的皮革；皮革袋；信封或皮革袋進行包裝；合成皮革包；合成皮革手

提箱；手袋合成革；背包合成革；皮革效果公文包合成革；皮包；箱包；鑰匙圈；箱子；旅行袋；

背包；手提包；旅行包（箱）；公文包；手提箱提手；大衣箱（行李）；用於裝化妝用品的手提包

（空的）；帆布背包；運動包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129046 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : 快尚時装（广州）有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省廣州市白雲區舊機場雲霄路91號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋類；頭飾；襪子；休閒服；運動服；泳裝；戶外冬季服裝；帽子；圍巾；面罩和頭帶；運

動；海灘；休閒服；連衣裙；貝雷帽；靴；半統靴；長皮毛圍巾（披肩）；帽子（頭戴）；女用背心；

內衣；手套（服裝）；嬰兒全套衣；T恤衫。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129047 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : 快尚時装（广州）有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省廣州市白雲區舊機場雲霄路91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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；實業經營；實業管理；辦公事務；商業管理輔助；進出口代理；為零售目的在通訊媒體上

展示商品；替他人推銷；市場營銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；拍賣；貨物展

出；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；通過網站提供商業資訊；特許經營的商業管理；

商業管理諮詢；商業資訊；計算機網絡上的在線廣告；廣告策劃；廣告設計；組織商業或廣告展

覽；成本價格分析；廣告傳播；廣告宣傳欄的製備；直接郵件廣告；工商管理輔助；廣告材料更

新；樣品散發；市場分析；無線電廣告；無線電商業廣告；電視廣告；電視商業廣告；商業行窗

佈置；組織商業或廣告展覽；廣告空間出租；商業場所搬遷；通過郵購定單進行的廣告宣傳；組

織商業或廣告交易會；對購買定單進行行政處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129049 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : GILEAD SCIENCES IRELAND UC

 地址 Endereço : IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129050 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : GILEAD SCIENCES IRELAND UC

 地址 Endereço : IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129051 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : 11號設計藝術有限公司

 地址 Endereço : 澳門港務局巷13號4樓A 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 瓷器。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，灰色結合使用，如下圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129052 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : 11號設計藝術有限公司

 地址 Endereço : 澳門港務局巷13號4樓A 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 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 : 紅色，黑色，灰色結合使用，如下圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129053 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : 鄭凱珊

   Cheang Hoi San

 地址 Endereço : 澳門沙梨頭廠房圍14號力恒閣2樓A

   Pátio de Tranca Nº14 Edf Lek Hang Kok 2 Andar A Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129081 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Carma Laboratories, Inc.

 地址 Endereço : 5801 West Airways Avenue, Franklin, Wisconsin 53132, 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 : Bálsamo para os lábios; pomadas para os lábios; batons para os lábios; batons para dar 

brilho aos lábios; batons para dar cor aos lábios; loções; loções para as mãos; loções para o 



21942 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2017 年 12 月 21 日

corpo; loções faciais; cremes; cremes e pomadas para o corpo; produtos para limpar o ros-

to; cremes protectores solares; creme para aplicação após mudança de fraldas; preparados 

de lavagem e cremes para sapatos; preparados e outras substâncias para branqueamento de 

roupa; preparados para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de per-

fumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129082 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Carma Laboratories, Inc.

 地址 Endereço : 5801 West Airways Avenue, Franklin, Wisconsin 53132, 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 : Bálsamo para os lábios para fins médicos; bálsamo medicinal para os lábios para o trata-

mento de aftas, herpes labial e lábios rachados; preparados farmacêuticos e veterinários; 

preparados sanitários para fins médicos; substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, 

alimentos para bebés; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; de-

sinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129084 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Kracie Home Products, Ltd.

 地址 Endereço : 20-20, Kaigan 3-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cremes de limpeza, geles de limpeza para o rosto, sabões para o rosto, papéis cosméticos 

pré-humedecidos para a limpeza do rosto; preparações para remover a maquilhagem; sa-

bões para o corpo; sabões e detergentes; cosméticos e artigos de toilette.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129091 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong

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

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguro; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaixo.

[210] 編號 N.º : N/129092 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento, incluindo serviços de jogos de fortuna e azar e de casino; actividades des-

portivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaixo.

[210] 編號 N.º : N/129093 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação e bebidas); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaixo.

[210] 編號 N.º : N/129094 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguro; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaixo.

[210] 編號 N.º : N/129095 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento, incluindo serviços de jogos de fortuna e azar e de casino; actividades des-

portivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaixo.

[210] 編號 N.º : N/129096 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação e bebidas); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaixo.

[210] 編號 N.º : N/129097 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguro; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaixo.
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[210] 編號 N.º : N/129098 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento, incluindo serviços de jogos de fortuna e azar e de casino; actividades des-

portivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaixo.

[210] 編號 N.º : N/129099 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação e bebidas); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaixo.

[210] 編號 N.º : N/129100 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguro; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaixo.

[210] 編號 N.º : N/129101 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento, incluindo serviços de jogos de fortuna e azar e de casino; actividades des-

portivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaxio.

[210] 編號 N.º : N/129102 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Melco International Development Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação e bebidas); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco conforme sinal abaixo.

[210] 編號 N.º : N/129103 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Rea.deeming Beauty, Inc. dba beautyblender

 地址 Endereço : 3864 Courtney Street, Suite 190, Bethlehem, Pennsylvania 18017, 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 : Produtos de limpeza não medicinais, designadamente, produtos para a limpeza de aplica-

dores de esponjas cosméticas e escovas de maquilhagem; cosméticos e produtos de maqui-

lhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129104 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Rea.deeming Beauty, Inc. dba beautyblender

 地址 Endereço : 3864 Courtney Street, Suite 190, Bethlehem, Pennsylvania 18017, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Estojos para cosméticos vendidos vazios; estojos de viagem; estojos para artigos de toilette 

vendidos vazios; bolsas para acessórios de maquilhagem vendidas vazias; estojos para o 

transporte de acessórios de maquilhagem vendidos vazios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129105 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Rea.deeming Beauty, Inc. dba beautyblender

 地址 Endereço : 3864 Courtney Street, Suite 190, Bethlehem, Pennsylvania 18017, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Aplicadores de esponja para aplicação de maquilhagem; esponjas usadas para aplicar ma-

quilhagem; suportes para esponjas; kits de armazenamento de cosméticos, incluindo uma 

paleta vazia para cosméticos utilizados para fins de correspondência de cores e armaze-

namento de misturas cosméticas personalizadas num recipiente de armazenamento não 

metálico; kits de esponjas para misturas cosméticas incluindo esponjas para aplicação de 

maquilhagem e artigos de limpeza de esponjas; utensílios para os cuidados da pele, nomea-

damente escovas cosméticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129106 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Rea.deeming Beauty, Inc. dba beautyblender

 地址 Endereço : 3864 Courtney Street, Suite 190, Bethlehem, Pennsylvania 18017, 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 : Produtos de limpeza não medicinais, designadamente, produtos para a limpeza de aplica-

dores de esponjas cosméticas e escovas de maquilhagem; cosméticos e produtos de maqui-

lhagem.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul, roxa e rosa tal como represen-

tado na figura.

[210] 編號 N.º : N/129107 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Rea.deeming Beauty, Inc. dba beautyblender

 地址 Endereço : 3864 Courtney Street, Suite 190, Bethlehem, Pennsylvania 18017, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Estojos para cosméticos vendidos vazios; estojos de viagem; estojos para artigos de toilette 

vendidos vazios; bolsas para acessórios de maquilhagem vendidas vazias; estojos para o 

transporte de acessórios de maquilhagem vendidos vazios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul, roxa e rosa tal como represen-

tado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/129108 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Rea.deeming Beauty, Inc. dba beautyblender

 地址 Endereço : 3864 Courtney Street, Suite 190, Bethlehem, Pennsylvania 18017, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Aplicadores de esponja para aplicação de maquilhagem; esponjas usadas para aplicar ma-

quilhagem; suportes para esponjas; kits de armazenamento de cosméticos, incluindo uma 

paleta vazia para cosméticos utilizados para fins de correspondência de cores e armaze-

namento de misturas cosméticas personalizadas num recipiente de armazenamento não 

metálico; kits de esponjas para misturas cosméticas incluindo esponjas para aplicação de 

maquilhagem e artigos de limpeza de esponjas; utensílios para os cuidados da pele, nomea-

damente escovas cosméticas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul, roxa e rosa tal como represen-

tado na figura.

[210] 編號 N.º : N/129109 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Rea.deeming Beauty, Inc. dba beautyblender

 地址 Endereço : 3864 Courtney Street, Suite 190, Bethlehem, Pennsylvania 18017, 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 : Produtos de limpeza não medicinais, designadamente, produtos para a limpeza de aplica-

dores de esponjas cosméticas e escovas de maquilhagem; cosméticos e produtos de maqui-

lhagem.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul, roxa e rosa tal como represen-

tado na figura.

[210] 編號 N.º : N/129110 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Rea.deeming Beauty, Inc. dba beautyblender

 地址 Endereço : 3864 Courtney Street, Suite 190, Bethlehem, Pennsylvania 18017, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Estojos para cosméticos vendidos vazios; estojos de viagem; estojos para artigos de toilette 

vendidos vazios; bolsas para acessórios de maquilhagem vendidas vazias; estojos para o 

transporte de acessórios de maquilhagem vendidos vazios.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul, roxa e rosa tal como represen-

tado na figura.

[210] 編號 N.º : N/129111 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/18

[730] 申請人 Requerente : Rea.deeming Beauty, Inc. dba beautyblender

 地址 Endereço : 3864 Courtney Street, Suite 190, Bethlehem, Pennsylvania 18017, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Aplicadores de esponja para aplicação de maquilhagem; esponjas usadas para aplicar ma-

quilhagem; suportes para esponjas; kits de armazenamento de cosméticos, incluindo uma 

paleta vazia para cosméticos utilizados para fins de correspondência de cores e armaze-

namento de misturas cosméticas personalizadas num recipiente de armazenamento não 

metálico; kits de esponjas para misturas cosméticas incluindo esponjas para aplicação de 

maquilhagem e artigos de limpeza de esponjas; utensílios para os cuidados da pele, nomea-

damente escovas cosméticas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul, roxa e rosa tal como represen-

tado na figura.

[210] 編號 N.º : N/129112 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : 廣州愛帛服飾有限公司

   EPO FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港中路397號自編24號（C6）

   24, No. 397 Xingang Road Middle, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province, 

People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；帽；褲子；襯衫；T恤衫；襪；圍巾；服裝帶（衣服）；手套（服裝）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129113 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : 重慶鎮三關餐飲文化有限公司

   CHONGQING ZHENSANGUAN CATERING CULTURE CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國重慶市北部新區經開園金開大道1115號6幢1-1-2號

   Room 1-1-2, Building 6, No. 1115 Jinkai Avenue, Economic Development Zone, North New 

Area, Chongqing 401122, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 醋；冰淇淋；調味品；食用土豆粉；麵條；咖啡；糖；甜食；蜂蜜；茶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129114 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : 重慶鎮三關餐飲文化有限公司

   CHONGQING ZHENSANGUAN CATERING CULTURE CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國重慶市北部新區經開園金開大道1115號6幢1-1-2號

   Room 1-1-2, Building 6, No. 1115 Jinkai Avenue, Economic Development Zone, North New 

Area, Chongqing 401122, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；特許經營的商業管理；替他人推銷；人員招收；文秘；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛

生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；飯店商業管理；為零售目的在通訊媒體上展示商品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129115 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : 重慶鎮三關餐飲文化有限公司

   CHONGQING ZHENSANGUAN CATERING CULTURE CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國重慶市北部新區經開園金開大道1115號6幢1-1-2號

   Room 1-1-2, Building 6, No. 1115 Jinkai Avenue, Economic Development Zone, North New 

Area, Chongqing 401122, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；餐館；旅遊房屋出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；動物寄養；日間托兒所（看孩

子）；養老院；飯店；自助餐館；茶館。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129116 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : 木林森股份有限公司

   MLS Co., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市小欖鎮木林森大道1號

   No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, Zhongshan City, Guangdong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Tubos luminosos para iluminação; lâmpadas, eléctricas; lâmpadas; lâmpadas incandescen-

tes e respectivos acessórios; lâmpadas infravermelhas; tubos de iluminação fluorescente; 

tubos de iluminação; aparelhos de iluminação de díodos emissores de luz [LED]; aparelhos 

de iluminação, nomeadamente, instalações de iluminação; luzes decorativas para festas; 

lâmpadas de rua; faróis para automóveis; aparelhos de iluminação para veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129117 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[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 

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 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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129118 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[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; 

serviços 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; educação de habilidades em jogos; serviços de reportagens de informa-

ção; fornecimento on-line de vídeos (não descarregáveis); publicação de livros; fornecimen-

to 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/129119 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : WU, ZHENG GEORGE

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第五座五樓W 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129120 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : WU, ZHENG GEORGE

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第五座五樓W 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

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

[511] 服務 Serviços : 廣告服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129121 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Goldpay International Limited

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼島1-1002教堂南路103號海港巷4樓,郵政信箱10240

   4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, PO Box 10240, Grand Cayman KY1-

1002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 兌換貨幣；金融票據交換；金融服務；補償支付的金融管理（替他人）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129122 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市建築裝飾（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區濱河大道5008號深裝集團大廈 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築諮詢；建築；住宅和商業建築施工；建築物防水；磚石建築；安裝門窗；建

築物隔熱隔音；建築物的建設、修理和維護；室內裝潢；室內裝潢修理；室內外油漆；清潔建築

物（內部）；照明設備的安裝和修理；電器的安裝和修理；空調設備的安裝和修理；防銹；防盜

報警系統的安裝與修理；電梯安裝和修理；加熱設備安裝和修理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129123 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : White Spot Limited

 地址 Endereço : 1126 S.E. Marine Drive, Vancouver, British Columbia V5X 2V7, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 流動飲食供應；餐館；咖啡館；餐廳；快餐館。  

[540] 商標 Marca : 

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



21954 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2017 年 12 月 21 日

[210] 編號 N.º : N/129124 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : White Spot Limited

 地址 Endereço : 1126 S.E. Marine Drive, Vancouver, British Columbia V5X 2V7, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 漢堡包；麵包乾；三明治；餡餅（點心）；果餡餅；蛋糕；小蛋糕（糕點）；糕點；甜食；哈發糕；

乳蛋餅；小圓麵包；咖啡；茶；可可飲料；巧克力飲料；巧克力；糖；可可；人造咖啡；作咖啡代

用品的植物製劑；咖啡用調味品；冰茶；聖代冰淇淋；冰淇淋；冰淇淋凝結劑；食用冰；麵包；糖

果；甜食（糖果）；凍酸奶（冰凍甜點）；蜂蜜；食品用糖蜜；食鹽；芥末；醋；調味醬汁；調味品；

比薩餅；肉餡餅；意大利麵條；餅乾；煎餅；包子；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小

吃。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129125 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : White Spot Limited

 地址 Endereço : 1126 S.E. Marine Drive, Vancouver, British Columbia V5X 2V7, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 湯；蔬菜色拉；水果色拉；油炸土豆片；泡菜；牛奶；奶昔；醬菜；低脂炸土豆片；土豆片；低脂

土豆片；土豆煎餅；熟蔬菜；土豆泥；奶酪；牛奶製品；日式烤雞肉串；肉；魚（非活），家禽（非

活）；天然或人造的香腸腸衣；以果蔬為主的零食小吃；果凍；果醬；蛋。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129126 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : William Grant & Sons Irish Brands Limited

 地址 Endereço : 4th Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); essências alcoólicas; extratos alcoólicos; extratos de 

fruta alcoólicos; amargos [licores].

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129127 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : 李良勝 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區陸居路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 : 電子黑板；影印機；手持式自拍桿；行動電話電池；護頭盔；微電腦；電腦軟體；手機應用程式；

電腦主機板；電子手冊；平板電腦護套；行動電話護套；智慧手機護套；行動電話外殼；手機外

殼；智慧手機保護膜；錄影機；眼鏡；電腦用防護衣；手機帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129136 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 540-8645, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos cirúrgicos, médicos e veterinários, materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129137 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 540-8645, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para uso médicos; prepa-

rações à base de vitaminas, suplementos alimentares, aditivos nutricionais, substâncias 

dietéticas para uso medicinal; comida para bebés; gessos, materiais para pensos; chumbo 

para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129138 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Reliable Source Limited

 地址 Endereço : Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), 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 : Couro e imitações de couro; peles de animais e couro; bagagens e malas para transporte; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; coleiras, trelas e 

vestuário para animais; estojos para chaves, cintos, mochilas, sacos para compras, sacos 

de roupa para viagem, carteiras de bolso, porta-moedas; porta-moedas, sem ser em metais 

preciosos; pastas, malas de mão e carteiras (de bolso), estojos para cartões, foros de couro 

para botas, malas de viagem, conjunto de sacos de viagem (artigos em couro), malas de 

viagem, sacos para empacotamento, sacos de praia; porta-moedas; malas; artigos feitos em 

couro; correias de couro; peles; bengala para alpinismo e punhos para bengalas; artigos de 

vestuário para cavalos; tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129139 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Reliable Source Limited

 地址 Endereço : Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), 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, roupa interior, vestuário interior, roupa interior termal, roupa interior 

modeladora, roupa para moldar o corpo, bodysuits, soutiens, enchumaços para sutiens, 

copas de soutien, copas para soutien, copa de soutien para fatos de banho, enchumaços 

para fatos de banho, curtos, cuecas, camisetas (peitilhos para camisa), corsetes, espartilhos 

(roupa interior), camisolas de malha (vestuário), pijamas, vestuário pronto-a-vestir, cami-

solas, tedies (roupa interior), leggings.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129140 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Reliable Source Limited

 地址 Endereço : Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade através de encomendas por correio relacionados com vestuário, calçado, rou-

pa interior, vestuário interior, soutiens, enchumaços para sutiens, copas de soutien, copas 

para soutien, copa de soutien para fatos de banho, enchumaços para fatos de banho, curtos, 

cuecas, roupa para moldar o corpo; apresentação de produtos nos meios de comunicação, 
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para fins de venda a retalho, relacionados com vestuário, calçado, roupa interior, vestuário 

interior, soutiens, enchumaços para sutiens, copas de soutien, copas para soutien, copa de 

soutien para fatos de banho, enchumaços para fatos de banho, curtos, cuecas, roupa para 

moldar o corpo; promoção de vendas (para terceiros) relacionados com vestuário, calça-

do, roupa interior, vestuário interior, soutiens, enchumaços para sutiens, copas de soutien, 

copas para soutien, copa de soutien para fatos de banho, enchumaços para fatos de banho, 

curtos, cuecas, roupa para moldar o corpo; agências de vendas de vestuário, calçado, roupa 

interior, vestuário interior, soutiens, enchumaços para sutiens, copas de soutien, copas para 

soutien, copa de soutien para fatos de banho, enchumaços para fatos de banho, curtos, cue-

cas, roupa para moldar o corpo; marketing, vendas a retalho, vendas por grosso e serviços 

de distribuição de vestuário, calçado, roupa interior, vestuário interior, soutiens, enchuma-

ços para sutiens, copas de soutien, copas para soutien, copa de soutien para fatos de banho, 

enchumaços para fatos de banho, curtos, cuecas, roupa para moldar o corpo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129141 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; camisas, T-shirts, camisolas de treino, fatos de treino, cal-

ças, calças, calções, camisolas curtas, impermeáveis, babeiros de tecido, saias, blusas; vesti-

dos, suspensórios, camisolas de lã, casacos curtos, casacos, impermeáveis, fatos para neve, 

gravata, roupões, chapéus, e bonés, viseiras solares, cintos, faixas para pulso (vestuário), 

cachecóis, roupa de dormir, pijamas, roupa interior para senhoras, roupa interior, botas, 

sapatos, sapatilhas, sandálias, botins, meias para chinelos, vestuário de natação; vestuário 

impermeável; impermeáveis; fatos de fantasia e fatos para o dia das bruxas; vestuário para 

bebês; meias; luvas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129142 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[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 : 28
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[511] 產品 Produtos : Brinquedos; jogos; artigos para brincar; cartas de jogar; unidades manuais para jogos 

electrónicos; jogos de computador, jogos de vídeo, e aparelhos para jogos de computador 

e jogos de vídeo, sem serem operados com moedas ou aqueles adaptados para uso com re-

ceptores de televisão; aparelhos para musculação; máquinas e equipamentos para ginástica 

e exercícios físicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129143 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Swisse Wellness Pty Ltd

 地址 Endereço : 111 Cambridge Street, Collingwood VIC 3066, 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 : Alimentos e substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos dietéticos; suplemen-

tos nutricionais; vitaminas, suplementos vitamínicos e preparações de vitaminas; aditivos 

minerais, suplementos alimentares de minerais, preparações de minerais; preparações esti-

mulantes feitas de vitaminas; preparações estimulantes feitas de minerais; remédios à base 

de ervas; suplementos alimentares de proteínas; oligoelementos para uso humano; bebidas 

energéticas (suplementos alimentares); substitutos de refeições nutricionais; alimentos para 

bebés; bebidas para bebés; preparações farmacêuticas; medicamentos; preparações medici-

nais; suplementos alimentares medicinais; aditivos alimentares medicinais; preparações nu-

tricionais para uso medicinal; bebidas adaptadas para uso medicinal; preparações dermato-

lógicas (medicinais); preparações para a pele (medicinais); preparações de protecção solar 

para uso medicinal; produtos para uso medicinal nos cuidados solares da pele; produtos 

para depois da exposição solar (medicinais); produtos higiénicos para uso medicinal; pre-

parações homeopáticas; sais homeopáticos; produtos anti-sépticos; produtos anti-sépticos 

para os cuidados do corpo; produtos desinfectantes; sais minerais para banhos para uso 

medicinal; preparações terapêuticas para o banho; preparações para banhos medicinais; 

suplementos para fortalecimento da pele contendo uma combinação de uma ou mais vita-

minas, ervas e minerais; fórmula em pó para lactentes; fraldas para bebés (fraldas); calças-

-fraldas para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129144 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Swisse Wellness Pty Ltd

 地址 Endereço : 111 Cambridge Street, Collingwood VIC 3066, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Produtos alimentares que consistem principalmente em arroz, tapioca, sagu, farinha, trigo, 

cereais, pão, pastelaria, confeitaria, milho, massa ou talharim, incluindo versões orgânicas 

de tais produtos alimentares; produtos alimentares orgânicos e alimentos de snack orgâni-

cos que consistem principalmente em arroz, tapioca, sagu, farinha, trigo, cereais, pão, pas-

telaria, confeitaria, milho, massa ou talharim; café, chá, cacau e sucedâneos de café; arroz; 

tapioca e sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; 

gelos comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; 

vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129145 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Swisse Wellness Pty Ltd

 地址 Endereço : 111 Cambridge Street, Collingwood VIC 3066, 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 : Alimentos e substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos dietéticos; suplemen-

tos nutricionais; vitaminas, suplementos vitamínicos e preparações de vitaminas; aditivos 

minerais, suplementos alimentares de minerais, preparações de minerais; preparações esti-

mulantes feitas de vitaminas; preparações estimulantes feitas de minerais; remédios à base 

de ervas; suplementos alimentares de proteínas; oligoelementos para uso humano; bebidas 

energéticas (suplementos alimentares); substitutos de refeições nutricionais; alimentos para 

bebés; bebidas para bebés; preparações farmacêuticas; medicamentos; preparações medici-

nais; suplementos alimentares medicinais; aditivos alimentares medicinais; preparações nu-

tricionais para uso medicinal; bebidas adaptadas para uso medicinal; preparações dermato-

lógicas (medicinais); preparações para a pele (medicinais); preparações de protecção solar 

para uso medicinal; produtos para uso medicinal nos cuidados solares da pele; produtos 

para depois da exposição solar (medicinais); produtos higiénicos para uso medicinal; pre-

parações homeopáticas; sais homeopáticos; produtos anti-sépticos; produtos anti-sépticos 

para os cuidados do corpo; produtos desinfectantes; sais minerais para banhos para uso 

medicinal; preparações terapêuticas para o banho; preparações para banhos medicinais; 

suplementos para fortalecimento da pele contendo uma combinação de uma ou mais vita-

minas, ervas e minerais; fórmula em pó para lactentes; fraldas para bebés (fraldas); calças-

-fraldas para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129146 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Swisse Wellness Pty Ltd

 地址 Endereço : 111 Cambridge Street, Collingwood VIC 3066, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Produtos alimentares que consistem principalmente em arroz, tapioca, sagu, farinha, trigo, 

cereais, pão, pastelaria, confeitaria, milho, massa ou talharim, incluindo versões orgânicas 

de tais produtos alimentares; produtos alimentares orgânicos e alimentos de snack orgâni-

cos que consistem principalmente em arroz, tapioca, sagu, farinha, trigo, cereais, pão, pas-

telaria, confeitaria, milho, massa ou talharim; café, chá, cacau e sucedâneos de café; arroz; 

tapioca e sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; 

gelos comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; 

vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129147 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Swisse Wellness Pty Ltd

 地址 Endereço : 111 Cambridge Street, Collingwood VIC 3066, 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 : Preparações para os cuidados da pele; cosméticos; sabões; cremes e loções para uso cos-

mético; produtos de perfumaria; kits de cosméticos, tintas para uso cosmético; loções, 

pomadas, champôs para os cabelos e produtos para os cuidados dos cabelos; dentífricos; 

preparações para barbear; loções para depois de barbear; produtos de higiene pessoal; 

desodorizantes para uso pessoal; adstringentes para uso cosmético; águas perfumadas e 

aromáticas para uso pessoal; perfumes e água-de-colónia; gorduras e geles de petróleo 

para fins cosméticos; produtos de maquilhagem e preparações de maquilhagem de todos os 

tipos; sais de banho não para uso medicinal e preparações cosméticas para o banho; depila-

tórios; máscaras de beleza e de limpeza para o rosto; tónicos e produtos de limpeza da pele 

para uso cosmético; óleos essenciais para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129148 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Swisse Wellness Pty Ltd

 地址 Endereço : 111 Cambridge Street, Collingwood VIC 3066, 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 : Alimentos e substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos dietéticos; suplemen-

tos nutricionais; vitaminas, suplementos vitamínicos e preparações de vitaminas; aditivos 

minerais, suplementos alimentares de minerais, preparações de minerais; preparações esti-

mulantes feitas de vitaminas; preparações estimulantes feitas de minerais; remédios à base 

de ervas; suplementos alimentares de proteínas; oligoelementos para uso humano; bebidas 

energéticas (suplementos alimentares); substitutos de refeições nutricionais; alimentos para 

bebés; bebidas para bebés; preparações farmacêuticas; medicamentos; preparações medici-
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nais; suplementos alimentares medicinais; aditivos alimentares medicinais; preparações nu-

tricionais para uso medicinal; bebidas adaptadas para uso medicinal; preparações dermato-

lógicas (medicinais); preparações para a pele (medicinais); preparações de protecção solar 

para uso medicinal; produtos para uso medicinal nos cuidados solares da pele; produtos 

para depois da exposição solar (medicinais); produtos higiénicos para uso medicinal; pre-

parações homeopáticas; sais homeopáticos; produtos anti-sépticos; produtos anti-sépticos 

para os cuidados do corpo; produtos desinfectantes; sais minerais para banhos para uso 

medicinal; preparações terapêuticas para o banho; preparações para banhos medicinais; 

suplementos para fortalecimento da pele contendo uma combinação de uma ou mais vita-

minas, ervas e minerais; fórmula em pó para lactentes; fraldas para bebés (fraldas); calças-

-fraldas para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129149 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Swisse Wellness Pty Ltd

 地址 Endereço : 111 Cambridge Street, Collingwood VIC 3066, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e sumos 

de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; bebidas de extractos botânicos 

e de ervas; bebidas de soro de leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129150 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Boconcept A/S

 地址 Endereço : Fabriksvej 4, DK-6870 Ølgod, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis; espelhos; molduras; colchões; cabides para a roupa, não metálicos; cabides para ca-

sacos; bengaleiros; placas de parede decorativas, não em matérias têxteis (móveis); cestas, 

não metálicas; bandejas, não metálicas; obras de arte de madeira, cera, gesso ou plástico; 

travesseiros; almofadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129151 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Boconcept A/S
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 地址 Endereço : Fabriksvej 4, DK-6870 Ølgod, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Vidaria; porcelana; faiança; faiança não incluída noutras classes; pratos; travessas; frascos; 

tigelas; canecas; chávenas; candelabros de vidro; castiçais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129152 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Boconcept A/S

 地址 Endereço : Fabriksvej 4, DK-6870 Ølgod, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas de móveis, espelhos, molduras, travesseiros e almofadas, colchões, ca-

bides para roupa, cabides para casacos, bengaleiros, placas de parede decorativas, não em 

matérias têxteis, cestas, bandejas, obras de arte, recipientes para uso doméstico, vidraria, 

porcelana e faiança, candelabros, candeeiros, coberturas de cama, carpetes e outros artigos 

para a casa e escritórios; publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; tra-

balhos de escritório; processamento administrativo de pedidos de encomenda; informações 

e conselhos comerciais para consumidores [loja de conselhos aos consumidores]; demons-

tração de produtos; distribuição de amostras; publicidade em linha numa rede informática; 

organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; demonstração de produtos 

para fins promocionais; organização e realização de apresentações de produtos; apresenta-

ção de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; apresentação de produtos 

em meios de comunicação, para fins de comércio grossista; distribuição de amostras; servi-

ços de clube de clientes, para fins comerciais, promocionais e/ou publicitários; serviços de 

fidelização de clientes para fins comerciais, promocionais e/ou publicitários; organização, 

operação e supervisão de programas de vendas e de incentivos promocionais; demonstra-

ção de produtos e serviços por meios electrónicos, incluindo em benefício dos denominados 

serviços de telecompras e de compras em casa; publicidade através de redes de telefones 

móveis; serviços de publicidade; publicidade e marketing; publicidade em periódicos, bro-

churas e jornais; publicidade na imprensa popular e profissional; publicidade, em particular 

serviços de promoção de produtos; publicidade, incluindo publicidade em linha numa rede 

informática; serviços de publicidade fornecidos pela internet; serviços de publicidade para 

a promoção de comércio electrónico; serviços de posicionamento de marcas; organização 

de lançamentos de produtos; promoção informatizada de negócios; campanhas de merca-

do; serviços de comércio electrónico, nomeadamente, fornecimento de informações sobre 

produtos através de redes de telecomunicações para fins de publicidade e vendas; serviços 

de lançamento de produtos; marketing de produtos; promoção de vendas; administração 

relativa aos métodos de venda; processamento administrativo de pedidos de encomenda; 

processamento e organização administrativa de serviços de encomendas por correspon-

dência; conselhos e informações sobre serviços ao cliente e gestão de produtos e preços 

em sites da internet em conexão com compras feitas através da internet; serviços de lojas 

de venda a retalho de móveis, espelhos, molduras, travesseiros e almofadas, colchões, ca-

bides para roupa, cabides para casacos, bengaleiros, placas de parede decorativas, não em 
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matérias têxteis, cestas, bandejas, obras de arte, recipientes para uso doméstico, vidraria, 

porcelana e faiança, candelabros, candeeiros, coberturas de cama, carpetes e outros artigos 

para a casa e escritórios; serviços retalhistas relacionados com a venda de móveis, espelhos, 

molduras, travesseiros e almofadas, colchões, cabides para roupa, cabides para casacos, 

bengaleiros, placas de parede decorativas, não em matérias têxteis, cestas, bandejas, obras 

de arte, recipientes para uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, candelabros, cande-

eiros, coberturas de cama, carpetes e outros artigos para a casa e escritórios; serviços de 

venda por correspondência ligados à venda de de móveis, espelhos, molduras, travesseiros 

e almofadas, colchões, cabides para roupa, cabides para casacos, bengaleiros, placas de pa-

rede decorativas, não em matérias têxteis, cestas, bandejas, obras de arte, recipientes para 

uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, candelabros, candeeiros, coberturas de cama, 

carpetes e outros artigos para a casa e escritórios; serviços de publicidade, marketing e 

promoção; serviços de assistência, gestão e administração de negócios; serviços retalhistas 

em relação a móveis, espelhos, molduras, travesseiros e almofadas, colchões, cabides para 

roupa, cabides para casacos, bengaleiros, placas de parede decorativas, não em matérias 

têxteis, cestas, bandejas, obras de arte, recipientes para uso doméstico, vidraria, porcelana 

e faiança, candelabros, candeeiros, coberturas de cama, carpetes e outros artigos para a 

casa e escritórios; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; decoração de montras; siste-

matização de informações em bases de dados informáticas; serviços grossistas em relação a 

móveis, espelhos, molduras, travesseiros e almofadas, colchões, cabides para roupa, cabides 

para casacos, bengaleiros, placas de parede decorativas, não em matérias têxteis, cestas, 

bandejas, obras de arte, recipientes para uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, 

candelabros, candeeiros, coberturas de cama, carpetes e outros artigos para a casa e escri-

tórios; serviços grossistas relacionados com a venda de móveis, espelhos, molduras, traves-

seiros e almofadas, colchões, cabides para roupa, cabides para casacos, bengaleiros, placas 

de parede decorativas, não em matérias têxteis, cestas, bandejas, obras de arte, recipientes 

para uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, candelabros, candeeiros, coberturas de 

cama, carpetes e outros artigos para a casa e escritórios; serviços de venda por grosso por 

correspondência relacionados com móveis, espelhos, molduras, travesseiros e almofadas, 

colchões, cabides para roupa, cabides para casacos, bengaleiros, placas de parede decorati-

vas, não em matérias têxteis, cestas, bandejas, obras de arte, recipientes para uso domésti-

co, vidraria, porcelana e faiança, candelabros, candeeiros, coberturas de cama, carpetes e 

outros artigos para a casa e escritórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129153 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Syma Intercontinental AG

 地址 Endereço : Panoramastrasse 19 9533 Kirchberg Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção metálicos, em especial elementos de construção metálicos sob 

forma de construções transportáveis metálicas, construções metálicas pré-fabricadas, cons-

truções metálicas em módulos para construções de curto-prazo para eventos profissionais, 

conferências, exposições e eventos desportivos, construções transportáveis metálicas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129154 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Syma Intercontinental AG

 地址 Endereço : Panoramastrasse 19 9533 Kirchberg Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção não metálicos, nomeadamente elementos de construção não metá-

licos para construções de curto-prazo para exposições, conferências e eventos desportivos, 

construções transportáveis (não metálicas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129155 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Syma Intercontinental AG

 地址 Endereço : Panoramastrasse 19 9533 Kirchberg Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Aluguer de elementos de construção destinados a montagem de construções de curto-

-prazo; serviços de instalação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129156 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : Syma Intercontinental AG

 地址 Endereço : Panoramastrasse 19 9533 Kirchberg Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Aluguer de construções transportáveis para espectáculos, conferências, exposições e even-

tos desportivos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129157 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/19

[730] 申請人 Requerente : LVMH Swiss Manufactures SA

 地址 Endereço : rue Louis-Joseph-Chevrolet 6a, La Chaux-de-Fonds, Suiça

 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 : Joalharia; pedras preciosas; instrumentos de relojoaria, incluindo relógios, relógios de pul-

so, componentes de instrumentos de relojoaria e acessórios para instrumentos de relojoaria 

não incluídos noutras classes, despertadores, relógios e outros instrumentos cronométricos, 

cronómetros, cronógrafos, aparelhos para cronometragem de provas desportivas, aparelhos 

e instrumentos para a medição do tempo (relógios) não incluídos noutras classes; pulsei-

ras de relógios, correntes de relógios, molas de relógios, visores para relógios, vidros de 

relógios, dispositivos para dar corda a relógios, estojos de relógios, cofres para relojoaria 

(apresentação); metais preciosos e suas ligas; cofres para jóias; caixas em metais preciosos; 

porta-chaves de fantasia; botões de punho; pulseiras; anéis; medalhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129158 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 譚新連

   TAM SAN LIN

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心4樓O、P座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營零售文具、家具、日常用品、背囊、杯、碟、雨傘、儲物櫃、證件套，櫈、枱、玩具。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、肉色、黑色、綠色、粉紅色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129159 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 譚新連

   TAM SAN LIN

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心4樓O、P座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營零售文具、家具、日常用品、背囊、杯、碟、雨傘、儲物櫃、證件套，櫈、枱、玩具。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129160 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 譚新連

   TAM SAN LIN

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心4樓O、P座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129161 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 河源市行聊智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省河源市高新技術開發區興業大道東邊、高新二路北邊河源市高新技術開發區創業

服務中心三樓335室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；計算機網絡上的在線廣告；廣告；通過網站提供商

業信息；拍賣；替他人推銷；在計算機檔案中進行數據檢索（替他人）；計算機數據庫信息系統

化；在計算機數據庫中更新和維護數據；將信息編入計算機數據庫。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129162 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, preparações e loções para o cabelo; pro-

dutos de toilette; cosméticos e preparações cosméticas; preparações para a protecção solar, 
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incluindo sprays, loções, cremes, geles, e óleos, e bálsamos e cremes para lábios; produtos 

para bronzeamento; preparações para depois da exposição solar (cosméticos); preparações 

para os cuidados da pele (cosméticos), incluindo cremes hidratantes, cremes de protecção, 

tónicos, exfoliantes, preparações para bronzeamento e bronzeamento artificial e prepara-

ções desengordurantes para uso na pele; preparações cosméticas, incluindo as utilizadas 

no couro cabeludo, unhas, cabelos e pele; toalhetes e lenços impregnados com preparações 

cosméticas; toalhetes e lenços impregnados com preparações de limpeza, inclusive para uso 

na pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129163 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FRANÇA

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

vamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, a comutação, a transfor-

mação, a acumulação, a regulação ou o controle da electricidade; aparelhos para o registo, 

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

acústicos; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para 

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

o processamento da informação, computadores; software de computadores; extintores; 

óculos de sol; óculos correctores; óculos estéticos; óculos de protecção, máscaras e óculos 

para actividades desportivas; lentes de contacto; estojos para lentes e para lentes de contac-

to; lupas; binóculos; óculos anti-reflexo e palas para encandeamento; armações para óculos 

e óculos de sol graduados; armações para máscaras; lentes para óculos; cordões para ócu-

los e para óculos de sol; estojos para óculos, para óculos de sol e para óculos de desporto; 

estojos para máscaras; estojos para telefones móveis; caixas, sacos protectores, sacos para 

transportar telemóveis, “tablets”, computadores e/ou outros dispositivos electrónicos; 

acessórios para telemóveis, “tablets”, computadores e/ou outros dispositivos electrónicos, 

nomeadamente capas, auscultadores, auriculares, baterias, conjuntos para mãos-livres, car-

regadores pra automóveis, colunas, amplificadores de som, altifalantes, microfones, canetas 

de computadores, máquinas fotográficas, alarmes, relógios despertadores, terminais sem 

fios, ratos, teclados, impressoras; braceletes de relógios para comunicação de dados com 

“smartphones”.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129164 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6601 South Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e firmware informático para jogos de azar em qualquer plataforma informatizada, 

incluindo consolas de jogos dedicadas, “slot machines” de vídeo, “slot machines” de bobina 

e terminais de lotaria de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129178 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 林嘉儀

   LAM KA I

 地址 Endereço : 澳門東方明珠街237號君薈42E 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售玉石及茶葉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129179 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 零食物語有限公司

   Fancy Talent Limited

 地址 Endereço : 香港九龍西貢康定路1號四州集團大廈3樓

   3/F., Four sea Group Building, No. 1 Hong Tin Road, Sai Kung, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 食品批發及零售；小食批發及零售；甜食批發及零售；飲料批發及零售；玩具批發及零售；在線

零售服務；廣告；市場推廣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129180 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 鄭志強 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區石崗四巷28號409房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 糖果，甜食（糖果），果凍（糖果），麵包，蛋糕，糕點，月餅，餡餅（點心），比薩餅，包子，春捲，

餃子，粽子，八寶飯，花卷，盒飯，方便米飯，年糕，比薩餅皮，餛飩皮，米，麵粉，穀類製品，麵

條為主的預製食物，麵條，速食麵，米粉，以穀物為主的零食小吃，以米為主的零食小吃，咖

啡，茶，茶飲料，糖，蜂蜜，豆粉，穀粉製食，霜淇淋，食鹽，醋，調味料，酵母，食用芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129186 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : HO KWAI SAU

 地址 Endereço : Flat D, 39th Floor, The Hudson, No. 11 Davis Street, Kennedy Town, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos chineses em pó; medicamentos chineses.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores castanha (Pantone 490C), amarela, branca e azul (Pantone 2295C) 

conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/129187 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : HO KWAI SAU

 地址 Endereço : Flat D, 39th Floor, The Hudson, No. 11 Davis Street, Kennedy Town, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos chineses em pó; medicamentos chineses.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores castanha, branca e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/129189 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : ROYALCOVER HOMETEX CO., LTD.

 地址 Endereço : No.159 Yatai Rd., Jiaxing Industrial Park, Jiaxing City, Zhejiang, China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Lençóis (de tecido); colchas de cama; fronhas; mantas; edredões; cobertores; compressas 

para mantas; ticks (cobertores para colchões); tecidos para estofos; tapeçarias murais; toa-

lhas de tecido; toalhas para fins domésticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129190 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : ROYALCOVER HOMETEX CO., LTD.

 地址 Endereço : No.159 Yatai Rd., Jiaxing Industrial Park, Jiaxing City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; enxovais para recém-nascidos; fatos de banho; calçado de futebol; sapatos; cha-

péus; meias de vidro; luvas (vestuário); gravatas; lenços de cabeça.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129191 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : ROYALCOVER HOMETEX CO., LTD.

 地址 Endereço : No.159 Yatai Rd., Jiaxing Industrial Park, Jiaxing City, Zhejiang, China

 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 : Lençóis (de tecido); colchas de cama; fronhas; mantas; edredões; cobertores; compressas 

para mantas; ticks (cobertores para colchões); tecidos para estofos; tapeçarias murais; toa-

lhas de tecido; toalhas para fins domésticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129192 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : ROYALCOVER HOMETEX CO., LTD.

 地址 Endereço : No.159 Yatai Rd., Jiaxing Industrial Park, Jiaxing City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; enxovais para recém-nascidos; fatos de banho; calçado de futebol; sapatos; cha-

péus; meias de vidro; luvas (vestuário); gravatas; lenços de cabeça.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129194 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : Luxury Foods Limited

 地址 Endereço : Flat K, 22/FL., Phase 2, Superluck Industrial Center No.57, Sha Tsui Road, Tsuen Wan N.T. 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Caviar, peixe, crustáceos, marisco, marisco processados, algas comestíveis, carne, carne 

preparada, extractos de carne, aves, caça, refeições preparadas, óleos e gorduras alimenta-

res.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129195 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : Luxury Foods Limited

 地址 Endereço : Flat K, 22/FL., Phase 2, Superluck Industrial Center No.57, Sha Tsui Road, Tsuen Wan N.T. 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturas e florestais em bruto e tratados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129198 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : KAREN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Flat A&B 1/F & Flat B 17/F, Flat A 18/F, Success Industrial Building, 7 Kin Fat Street, 

Tuen Mun, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos e preparações para cuidados de saúde; medicamentos tradicionais chineses e 

preparados farmacêuticos; extractos de ervas medicinais em forma de cápsulas e tabletes, 

vitaminas e suplementos minerais, preparados farmacêuticos e veterinários (ambos com e 

sem receita médica); preparados sanitários para fins médicos; preparações antibacterianas; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos destinados para complementar uma dieta normal ou 

para ter benefícios para a saúde, para seres humanos e animais; substitutos de refeições; 
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pomadas, géis, gessos, ligaduras, e materiais para pensos em medicinais; chumbo para den-

tes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungici-

das, herbicidas; suplementos nutricionais (sem ser para fins médicos); suplementos alimen-

tares (sem ser para fins médicos); suplementos de ervas (sem ser para fins médicos); tudo 

incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129199 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : KAREN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Flat A&B 1/F & Flat B 17/F, Flat A 18/F, Success Industrial Building, 7 Kin Fat Street, 

Tuen Mun, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos e preparações para cuidados de saúde; medicamentos tradicionais chineses e 

preparados farmacêuticos; extractos de ervas medicinais em forma de cápsulas e tabletes, 

vitaminas e suplementos minerais, preparados farmacêuticos e veterinários (ambos com e 

sem receita médica); preparados sanitários para fins médicos; preparações antibacterianas; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos destinados para complementar uma dieta normal ou 

para ter benefícios para a saúde, para seres humanos e animais; substitutos de refeições; 

pomadas, géis, gessos, ligaduras, e materiais para pensos em medicinais; chumbo para den-

tes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungici-

das, herbicidas; suplementos nutricionais (sem ser para fins médicos); suplementos alimen-

tares (sem ser para fins médicos); suplementos de ervas (sem ser para fins médicos); tudo 

incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Roxo, azul-escuro e branco.

[210] 編號 N.º : N/129200 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : Lai Sun Dining Limited

 地址 Endereço : 11/F, Lai Sun Commercial Centre, 680 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja); cocktails alcoólicos; licores; saké (vinhos de arroz ja-

ponês); bebidas espirituosas; vinho.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129201 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : Lai Sun Dining Limited

 地址 Endereço : 11/F, Lai Sun Commercial Centre, 680 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de café e bar; serviços de sala de cocktails; serviços de 

fornecimento de refeições; serviços de fornecimento de refeições de clubes nocturnos; 

serviços para fornecimento de comidas e bebidas; preparação de comidas e refeições para 

consumir fora.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129204 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129205 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 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 : 黑色，白色。 
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[210] 編號 N.º : N/129206 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129207 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 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 : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129208 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129209 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 
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[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 : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129210 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129211 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 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 : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129212 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129213 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 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 : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129214 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129215 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/20

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 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 : 黑色，白色。 
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[210] 編號 N.º : N/129216 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : 鄧志恆

   TANG CHI HANG

 地址 Endereço : 澳門白鴿巢前地16號新景大廈1樓B 

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 手工用具和器械。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129217 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : 喜粵8號餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門皇朝宋玉生廣場皇朝廣場19樓R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 : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129218 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : 喜粵8號餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門皇朝宋玉生廣場皇朝廣場19樓R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 : 餐廳，提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129223 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : 深圳養蒙電子商務有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道英郡年華1棟1單元8E 

 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；首飾配件；首飾用扣鉤；貴重金屬藝術品；鐘；鐘錶指針（鐘錶製

造）；手錶；手錶帶；鐘錶盤（鐘錶製造）；錶鏈；計時器（手錶）；電子鐘錶；鐘錶外殼；鐘外

殼；錶；錶盒（禮品）；語言報時鐘；電子萬年臺曆；錶袋（套）；角、骨、牙、介首飾及藝術品 。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129224 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : 黃安琪

   WONG ON KEI

 地址 Endereço : 澳門雅廉訪富澤花園26號5樓O座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

[210] 編號 N.º : N/129232 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : DESCENTE, LTD.

 地址 Endereço : 11-3, Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos adesivos coláveis a quente; estandartes; turcos para o banho, excepto vestuário; co-

bertores de cama; roupa de cama; colchas para cama; coberturas de cama em papel; toalhas 

de cama; colchas para a cama; pano de peneira; brocados; entretelas; tecido de algodão es-

tampado; tela para tapeçaria ou bordados; panos para queijos; tecidos encordoados; panos; 

tecidos de algodão; cobertas para mobiliário em plástico; capas para mobília; capas para 

almofadas; crepe (tecido); crepon; fixadores de cortinas de material têxtil; cortinas de teci-

do ou de plástico; damasco; roupa adamascada; fustão listrado; cortinas da porta; estofos 

de lã para móveis; edredões (cobertas); tecidos elásticos de algodão; tecidos em esparto; te-

cidos para calçado; tecidos de imitação de peles de animais; tecidos, impermeáveis a gazes, 

para balões aerostáticos; tecidos para uso têxtil; toalhas de rosto de tecido; feltro; tecidos 

de fibra de vidro para uso têxtil; coberturas em tecido para tampos de retretes; bandeiras, 

sem ser em papel; tecido de flanela; tecidos frisados; fustão; gaze (tecido); lenços de bolso 

em tecido; forros de chapéus, em têxtil, em peça; panos de cânhamo; tecidos de cânhamo; 
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panos para uso doméstico; tecido de malha (tecido); tecido de juta; tecido tricotado; etique-

tas de tecido; tecidos de linho; tecidos para roupa interior (lingerie); tecidos para o forro do 

calçado; forros (tecidos); revestimentos para mobiliário; marabu (tecido); material (têxtil); 

coberturas de colchões; molesquine (tecido); mosquiteiros; cortinas de rede; têxteis não te-

cidos; oleados para uso como toalhas de mesa; chita-da-índia; capas de almofadas; fronhas 

de almofadas; panos individuais para a mesa, sem ser em papel; materiais plásticos; mantas 

de imprensa em matérias têxteis; mantas para camas; tecidos em rami; tecidos em raiom; 

flanelas sanitárias; lençóis (têxteis); cortinados de chuveiros em tecido ou plástico; seda 

(pano); sacos-cama (invólucros substitutos do lençol); toalhas de mesa, sem ser de papel; 

guardanapos em matérias têxteis; corredores de mesa; toalhas de mesa, sem ser em papel; 

bases para pratos, sem ser em papel; tafetás (tecidos); tapeçaria (para a parede) em tecido; 

cotim (roupa de casa); lonas para colchões; toalhas em materiais têxteis; mantas de viagem; 

panos com desenhos para bordar; treliças (tecidos); tule; veludo; tapeçarias para parede de 

tecidos; mitenes para lavagens; panos de lã; tecidos de lã; zéfir (pano).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129233 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

 地址 Endereço : 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129234 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : VERY MOM CO., LTD.

 地址 Endereço : (Chungmuro 1-ga, Myeongdong Sky Bldg.) 12F., 15 Myeongdong 8 na-gil, Jung-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; preparados cosméticos para banhos; preparações de proteção solar; prepa-

rados cosméticos para cuidados da pele; embalagens de máscaras para fins cosméticos; 

essência de badiana; cremes de beleza; loções para o corpo; leite para o corpo; óleos para 

o corpo; cremes para o corpo; espumas para o banho; géis de banho; cremes para o duche; 

espumas para uso em duche; leite e loções para o rosto; preparados cosméticos para o ros-

to e corpo; cremes para mulheres grávidas, mães e futura mãe (mum-to-be); embalagens 

de máscaras para mulheres grávidas, mães e futura mãe (mum-to-be); loções para bebés; 

cremes de bebés; champôs para bebés; produtos para o banho dos bebés; gel calmante para 
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bebés; cremes solares para bebés; óleos para bebé, amaciadores para o cabelo para bebés; 

leite de limpeza; sais de banho; sabão líquido para lavar as mãos antimicrobianas; champô; 

cremes para limpeza; sabonetes perfumados; amaciadores do cabelo; produtos para lava-

gem do cabelo; pó de talco; cremes de dia para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129235 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : 株式会社T&M

   T&M Co., Ltd.

 地址 Endereço : 東京都澀谷區澀谷二丁目11番5號克洛斯大廈澀谷中部7層7-A

   Cross Office sibuya Medio 7F 7-A, 2-11-5, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0002, 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 : 化妝品、防曬劑、成套化妝品、護膚用化妝劑、口紅、胭脂、染睫毛油、睫毛用化妝製劑、香精

油、洗面奶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129236 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/23

[730] 申請人 Requerente : 株式会社T&M

   T&M Co., Ltd.

 地址 Endereço : 東京都澀谷區澀谷二丁目11番5號克洛斯大廈澀谷中部7層7-A

   Cross Office sibuya Medio 7F 7-A, 2-11-5, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0002, 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 : 計算機網絡上的在線廣告、商業中介服務、替他人推銷、為商品和服務的買賣雙方提供在線市

場、經濟預測、商業評估、在計算機數據庫中更新和維護數據、為零售目的在通訊媒體上展示

商品、商業專業諮詢、尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129248 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 超泰有限公司 

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街78號中建商業大廈8樓807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
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[511] 服務 Serviços : 教材套及教學材料的出版服務，包括教科書、雜誌及文學作品的平面印刷及電子數碼出版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129249 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 超泰有限公司 

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街78號中建商業大廈8樓807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 : 教材套及教學材料的出版服務，包括教科書、雜誌及文學作品的平面印刷及電子數碼出版。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129250 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 澳美麗集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129251 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 澳美麗集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129252 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 澳美麗集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129253 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 澳美麗集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129254 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 澳美麗集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129255 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 澳美麗集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129256 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 泰皇地毯制造（香港）有限公司

   ROYALTHAI CARPETS MANUFACTURING(HK) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍油麻地彌敦道540號祥興大厦14樓4-5室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : 地毯、小地毯、地毯底襯、汽車用墊毯、門毯、賀年及非賀年地毯、防滑墊、浴室防滑墊、地氈、

地板覆蓋物、亞麻油地氈。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129257 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 明義（集團）有限公司

   M I - MENG I (GRUPO) LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門祐漢市場街88號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦，電腦硬件，電腦軟件，微處理器，電腦記憶體，電腦顯示屏，電腦滑鼠，電腦用筆，電腦用

磁軌球，手提電話，網絡電話，充電寶，照像機，通訊的電腦化工作網絡及處理和儲存數據系統

用的硬件和軟件，打印機，傳真器具，影像的硬件及軟件，攝錄機，掃瞄機，複印機，投影機，計

算機；空白及磁性光學錄製媒體；集成電路，半導體；為零售點使用於電子記錄盒及相關硬件

的管理之電腦硬件及軟件；零售點用的電子電腦終端機，現金收入記錄器，收據打印機，條碼

掃瞄機，電腦鍵盤，信用咭閱讀器；電腦顯示器：“極坐標顯示器“及”接觸式螢光屏”便攜式

多媒體播放器，用於錄製、組織、傳送、操作及檢查文章、影像及聲像檔案庫的電子裝置；個人

數碼助理；用於組織、傳送、操作及檢查文章、影像及聲像檔案庫的電腦軟件；衛星的數碼接收
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器；地面數碼接收器；個人錄像閱讀器及錄製器；電視及無線電接收器；光碟錄製器及閱讀器；

影碟錄製器及閱讀器；視像光碟錄製器及閱讀器；數碼聲像錄音的錄製器及閱讀器；電腦多媒

體伺服器及用戶踹；電腦硬件；電腦軟件；多媒體鍵盤；遙控器；電視；平面式電視屏及等離子

電視顯示屏；影碟投影器；數碼攝錄機；電視調諧器；數碼影碟攝錄機；揚聲器；個人電腦用揚

聲器；傳聲器；耳筒；影視擴音器；影視調諧器；視聽斷路器盒；視聽嘈音安靜器；擴音器及解

碼器；影視遊戲組件，自動點唱機；於光學記錄媒體設立及列入文章用的電腦軟件；可錄製及可

重新書寫的光學媒體；光碟和可錄製及可重新書寫的數碼影碟及其驅動器和錄製器；電腦用碟

驅動器；光學碟驅動器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129272 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 杜釗德

   TOU CHIO TAK

 地址 Endereço : 澳門俊秀里南屏大廈30-36號4樓D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人類食用的藥品及醫藥品，醫藥用營養製劑和物質。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

[210] 編號 N.º : N/129273 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 杜釗德

   TOU CHIO TAK

 地址 Endereço : 澳門俊秀里南屏大廈30-36號4樓D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，中藥，人類食用的藥品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129274 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 陳永駿

   CHAN WENG CHON

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街廣福安花園第六座地下E 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

[210] 編號 N.º : N/129277 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[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F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中成藥，西藥，醫用保健食品，膏藥，藥膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129278 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 保廸建材有限公司

   GREENTECH BUILDING MATERIAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港沙田石門安耀街3號匯達大廈16樓1602至1603室

   Unit 1602-03, Delta House, 3 On Yiu Street, Shek Mun, Shatin, 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 : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬的建築材料；環保建材石膏磚砌塊；用於隔牆建築材料；砂漿產品；石膏板；建築用非金

屬磚瓦；建築用非金屬牆磚；非金屬建築嵌板；非金屬建築壁板；非金屬耐火建築材料；石膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129279 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 海豚高科技有限公司

   PINK DOLPHIN HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
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 地址 Endereço : 香港鰂魚涌康盛街5號康怡花園G座1916室

   Flat 1916, Block G, Kornhill, 5 Hong Shing Street, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋（腳上的穿著物）；長襪；工作服；帽子（頭戴）；襪；靴；衣領（衣服）；披肩；女用背心；內褲

（服裝）；襯褲；內衣；襯衣；風帽（服裝）；服裝帶（衣服）；披肩；睡袍；絨衣；短襪；服裝；皮

衣（服裝）；緊身衣褲；吸汗內衣；胸衣；套服；成品衣；嬰兒褲；耳套（服裝）；褲子；外套；手套

（服裝）；圍巾；針織服裝；上衣；裙子；嬰兒全套衣；運動衫；女式披肩；套衫；睡衣；連衣裙；

大衣；鞋；皮製服裝；T恤衫；頭巾。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129280 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 保廸建材有限公司

   GREENTECH BUILDING MATERIAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港沙田石門安耀街3號匯達大廈16樓1602至1603室

   Unit 1602-03, Delta House, 3 On Yiu Street, Shek Mun, Shatin, 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 : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬的建築材料；環保建材石膏磚砌塊；用於隔牆建築材料；砂漿產品；石膏板；建築用非金

屬磚瓦；建築用非金屬牆磚；非金屬建築嵌板；非金屬建築壁板；非金屬耐火建築材料；石膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129281 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 樊勝武 

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市金水區建業路88號院8號樓15號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席，餐廳，飯店，茶館，住所代理（旅館、供膳寄宿處），流動飲食供應，提供野營場地設

施,日間托兒所（看孩子），動物寄養，出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色和黑色，如圖所示 
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[210] 編號 N.º : N/129282 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 羅潔 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱南路81號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，茶飲料，糖果，穀類製品，麵條，調味品，食用芳香劑，烹飪用穀蛋白添加劑，甜食，

以穀物為主的零食小吃，糖，餅乾，糕點，冰淇淋，蜂蜜，春卷，豆類粗粉，食用澱粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129283 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 羅潔 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱南路81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，特許經營的商業管理，為商品和服務的買賣雙方提供在線市場，飯店商業管理，進出口

代理，替他人推銷，文秘，會計，尋找贊助，藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發

服務，商業企業遷移。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129284 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 羅潔 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱南路81號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；飯店；酒吧服務；餐館；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；養老院；日間托兒所（看

孩子）；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；動物寄養；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129285 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 艾鐘 

 地址 Endereço : 中國四川省雅安市雨城區健康路82號1單元8號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 床墊；軟墊；枕頭；墊枕；羽絨枕頭；玉枕；磁療枕；傢俱；竹木工藝品；泥塑工藝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129286 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 貴州王茅酒業有限公司 

 地址 Endereço : 中國貴州省貴陽市觀山湖區金陽北路2號金元國際新城一期1-4棟1層44號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；蒸餾飲料；葡萄酒；烈酒（飲料）；酒精飲料原汁；酒精飲料（啤酒除外）；預先

混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；白酒；食用酒精；燒酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129287 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 寶璽發展有限公司

   PRECIOUS STAMP DEVELOPMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環德輔道中308號富衛金融中心17樓1701-02室

   Suite 1701-02, 17/F., FWD Financial Centre, 308 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡玻璃；眼鏡框；眼鏡；太陽鏡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129288 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 寶璽發展有限公司

   PRECIOUS STAMP DEVELOPMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環德輔道中308號富衛金融中心17樓1701-02室

   Suite 1701-02, 17/F., FWD Financial Centre, 308 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；寶石；計時儀器；袖口鏈扣；領帶夾；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；鐘；手錶；手

錶帶；鐘錶盒；手鐲（首飾）；耳環；貴重金屬盒；鏈（首飾）；貴重金屬徽章；項鏈（首飾）；別針

（首飾）；戒指（首飾）；小飾物（首飾）；胸針（首飾）；未加工或半加工貴重金屬；未加工的金或

金箔；裝飾品（珠寶）；珍珠（珠寶）；次寶石；貴重金屬藝術品；帽飾品（貴重金屬）；首飾盒。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129289 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 寶璽發展有限公司

   PRECIOUS STAMP DEVELOPMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環德輔道中308號富衛金融中心17樓1701-02室

   Suite 1701-02, 17/F., FWD Financial Centre, 308 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；仿皮；卡片盒（皮夾子）；大衣箱（行李）；衣箱；旅行包（箱）；旅行用衣袋；手提包；用

於裝化妝用品的手提包（空的）；背包；運動包；鑰匙盒（皮製）；錢包；公文包；皮箍帶；皮製帶

子；皮肩帶；公文箱；傘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129290 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 寶璽發展有限公司

   PRECIOUS STAMP DEVELOPMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環德輔道中308號富衛金融中心17樓1701-02室

   Suite 1701-02, 17/F., FWD Financial Centre, 308 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；成品衣；褲子；裙子；皮製服裝；仿皮革製服裝；帽子（頭戴）；鞋（腳上的穿著物）；靴；

睡衣；睡袍；睡衣褲；內衣；外套；浴衣；游泳褲；游泳衣；圍巾；披巾；手套（服裝）；領帶；腰

帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129291 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 寶璽發展有限公司

   PRECIOUS STAMP DEVELOPMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環德輔道中308號富衛金融中心17樓1701-02室

   Suite 1701-02, 17/F., FWD Financial Centre, 308 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告傳播；廣告宣傳；廣告宣傳本的出版；商業櫥窗佈置；電視廣告；商業信息；樣品散發；通

過郵購定單進行的廣告宣傳；直接郵件廣告；貨物展出；為消費者提供商業信息和建議（消費者
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建議機構）；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；對購買定單進行 

政處理；無線電商業廣告；電視商業廣告；進出口代理；戶外廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129294 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 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. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aplicações electrónicas (software informático) para telemóveis, tabletes, computadores 

portáteis e dispositivos electrónicos digitais; software de jogos para telemóveis, table-

tes, computadores portáteis e dispositivos electrónicos digitais; publicações electrónicas 

descarregáveis em áreas de moda e joalharia; estojos para telefones móveis; capas para 

telefones móveis; suportes adaptados para telefones móveis; estojos para transportar lap-

tops; monóculos; óculos de sol; estojos para óculos; aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de si-

nalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instru-

mentos para a condução, distribuição, transformação, 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; discos compactos, DVDs e outros 

meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas regis-

tadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; extintores de incêndio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129295 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 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. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaque; artigos de joa-

lharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; paládio, platina, orna-

mentos (joalharia), metais preciosos, não trabalhados ou semi-trabalhados, pedras semi-

-preciosas, ornamentos em prata, artigos revestidos (joalharia), pérolas, diamantes, jade, 

coral, cristal, ágatas, moedas de ouro, anéis, brincos, alfinetes para joalharia, alfinetes para 

gravatas, alfinetes em metal precioso, colares, broches, braceletes, pendentes, pulseiras, e 

imitações para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129296 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 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. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho por grosso, importação e exportação, distribuição, venda 

electrónica ou on-line, encomendas por catálogo e publicidade de metais preciosos e suas 

ligas e artigos em metais preciosos ou em plaque, artigos de joalharia, pedras preciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos; publicidade; leilões; gestão comercial; pesquisas 

e estudos de mercado; organização de exposições para fins comerciais e/ou de publicidade; 

organização de feiras comerciais para fins comerciais e/ou de publicidade; relações públi-

cas; serviços de publicidade; promoção de vendas para terceiros; distribuição de amostras; 

provisão de informação e serviços de consultoria relacionados com todos os acima ditos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129299 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da 

América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Colutórios não medicinais, elixires orais, dentífricos e produtos para refrescar o hálito.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129300 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da 

América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Pastilhas não medicinais para refrescar o hálito.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129306 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 吉林省薈萃樓珠寶首飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市朝陽區文化街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 : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；貴重金屬盒；珠寶首飾；戒指（首飾）；手鐲（首飾）；鏈（首飾）；貴

重金屬藝術品；耳環；寶石；錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129307 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 吉林省薈萃樓珠寶首飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市朝陽區文化街3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 : 進出口代理；替他人推銷；市場行銷；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場；特許經營的商

業管理；商業仲介服務；廣告；組織商業或廣告交易會；人員招收。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129309 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 御旋國際有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路15-69號福泰工業大廈15樓A 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129310 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129311 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/24

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下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 : 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 : 黑色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/129312 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 深圳市火樂科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區科技園中區科苑路15號科興科學園B棟4單元10層01號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 揚聲器音箱；幻燈放映機；幻燈片放映設備；電影攝影機；投影銀幕；放映設備；實物幻燈機；

特製攝影設備和器具箱；視聽教學儀器；光學器械和儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129313 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 耿飛

   GENG FEI

 地址 Endereço : 澳門氹仔奧林匹克大馬路33號華寶花園第3座33R 

 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 : 藍色，橙色，黑色，如下圖商標樣本所示。 

[210] 編號 N.º : N/129314 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 耿飛

   GENG FEI

 地址 Endereço : 澳門氹仔奧林匹克大馬路33號華寶花園第3座33R 

 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 : 藍色，橙色，黑色，如下圖商標樣本所示。 

[210] 編號 N.º : N/129315 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 耿飛

   GENG FEI

 地址 Endereço : 澳門氹仔奧林匹克大馬路33號華寶花園第3座33R 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，橙色，黑色，如下圖商標樣本所示。 

[210] 編號 N.º : N/129316 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 耿飛

   GENG FEI

 地址 Endereço : 澳門氹仔奧林匹克大馬路33號華寶花園第3座33R 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 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 : 藍色，橙色，黑色，如下圖商標樣本所示。 

[210] 編號 N.º : N/129317 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 耿飛

   GENG FEI

 地址 Endereço : 澳門氹仔奧林匹克大馬路33號華寶花園第3座33R 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色底，黃色，黑色，如下圖商標樣本所示。 

[210] 編號 N.º : N/129318 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 耿飛

   GENG FEI

 地址 Endereço : 澳門氹仔奧林匹克大馬路33號華寶花園第3座33R 

 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 : 橙色底，黃色，黑色，如下圖商標樣本所示。 

[210] 編號 N.º : N/129319 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 耿飛

   GENG FEI
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 地址 Endereço : 澳門氹仔奧林匹克大馬路33號華寶花園第3座33R 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色底，黃色，黑色，如下圖商標樣本所示。 

[210] 編號 N.º : N/129320 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 耿飛

   GENG FEI

 地址 Endereço : 澳門氹仔奧林匹克大馬路33號華寶花園第3座33R 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色底，黃色，黑色，如下圖商標樣本所示。 

[210] 編號 N.º : N/129321 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 松村燻之味有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市湖內區劉家里新興街66巷1弄3號1樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 醃燻製肉類；罐頭燻滷食品；煙燻食品；燻滷食品；燻滷雞翅；燻滷雞爪；燻滷雞鴨之腿；燻滷

豬腳；燻滷鴨肫；燻滷鴨腸；燻滷黑輪；燻滷香菇；燻滷海帶；燻滷蛋；燻滷豆腐；燻滷豆干；燻

滷豆皮；燻滷雞胗；燻滷鴨翅；燻滷鴨爪；燻滷鴨腱；燻滷鴨胗；燻滷豬耳朵；燻滷全鴨。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129322 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 松村燻之味有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市湖內區劉家里新興街66巷1弄3號1樓 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 提供燻滷食品之網路購物；提供燻滷食品之電視購物；提供各種燻滷味食品、煙燻食品之零售

批發服務；提供燻滷食品之餐飲事業加盟連鎖經營管理諮詢分析及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129323 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 松村燻之味有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市湖內區劉家里新興街66巷1弄3號1樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供燻滷食品之供膳寄宿處；提供燻滷食品之備辦宴席；提供燻滷食品之咖啡館；提供燻滷食

品之自助餐廳；提供燻滷食品之自助餐館；提供燻滷食品之餐廳；提供燻滷食品之餐館；提供

燻滷食品之快餐館；提供燻滷食品之酒吧；提供燻滷食品之茶館；提供燻滷食品之小吃店。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129324 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Straβe 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos destinados à indústria, às ciências e à fotografia, assim como à agricul-

tura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas 

em estado bruto; adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpe-

ra e soldadura de metais; produtos químicos para conservar alimentos; matérias tanantes; 

adesivos para a indústria; todos excluindo qualquer uso como germicida.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129325 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Straβe 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Aditivos (corantes e resinas) para tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e 

contra a deterioração da madeira; corantes, nomeadamente pigmentos, tinturas e prepara-

ções à base de pigmentos; resinas naturais no estado bruto; pigmentos, tinturas e prepara-
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ções à base de pigmentos; corantes para a produção de tintas de tipografia; corantes para 

revestimentos (tintas); agentes de secagem para tintas, diluentes; todos os produtos atrás 

referidos destinados exclusivamente à indústria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129326 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Straβe 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; todos os produtos atrás referidos destinados exclusi-

vamente à industria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129327 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Straβe 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Aditivos para óleos e gorduras industriais, agentes auxiliares, nomeadamente para fabrico 

de lubrificantes e tratamento de metas; aditivos para óleos de motor, tais como antioxidan-

tes, aditivos anti-desgaste e de pressão extrema, desativadores de metais, inibidores de cor-

rosão, depressivos de ponto de decantação, e modificadores da viscosidade; corantes para 

óleos para motores, óleos lubrificantes, aditivos para óleos hidráulicos; ceras e emulsões de 

cera para utilizadores industriais para aplicações na indústria e cuidados do lar; todos os 

produtos atrás referidos destinados exclusivamente à indústria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129335 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

   Boyaa Online Game Development (Shenzhen) Co., Ltd

 地址 Endereço : 深圳市南山區西麗留仙洞中山園路1001號TCL科學園區研發樓D3棟8層B單元802號房

   Room 802, 8B, D3 Building, TCL Industrial Park, No.1001 Zhongshanyuan Rd., Nanshan 

District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織教育或娛樂競賽；提供線上電子出版物（非下載）；娛樂；提供娛樂設施；娛樂資訊

（消遣）；在電腦網路上提供線上遊戲；在移動端網路上提供線上遊戲；除廣告以外的版面設

計；遊戲器具出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129336 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de edu-

cação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e 

educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação téc-

nicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de 

conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins 

culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base infor-

máticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops) 

de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações; 

organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avalia-

ções educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pes-

quisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e 

formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do 

negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e infor-

mações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de da-

dos informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com edu-

cação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de 

instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma 

electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas 

de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos 

de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de 

concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; informação, aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás re-

feridos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129337 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); serviços 

informáticos relacionados com a compilação e processamento de dados computorizados; 
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análise computadorizada de dados científicos; serviços de descodificação de dados; desen-

volvimento de sistemas informáticos para processamento de dados; investigação relacio-

nada com processamento de dados; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; actualização de software informático; engenharia; apresentar páginas na rede 

informáticas; criação e manutenção de páginas na rede para terceiros; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de software informático e servidores 

de rede; topografia; pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos; informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129338 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de edu-

cação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e 

educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação téc-

nicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de 

conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins 

culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base infor-

máticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops) 

de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações; 

organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avalia-

ções educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pes-

quisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e 

formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do 

negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e infor-

mações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de da-

dos informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com edu-

cação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de 

instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma 

electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas 

de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos 

de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de 

concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; informação, aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás re-

feridos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129339 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong
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 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); serviços 

informáticos relacionados com a compilação e processamento de dados computorizados; 

análise computadorizada de dados científicos; serviços de descodificação de dados; desen-

volvimento de sistemas informáticos para processamento de dados; investigação relacio-

nada com processamento de dados; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; actualização de software informático; engenharia; apresentar páginas na rede 

informáticas; criação e manutenção de páginas na rede para terceiros; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de software informático e servidores 

de rede; topografia; pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos; informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129340 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de edu-

cação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e 

educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação téc-

nicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de 

conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins 

culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base infor-

máticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops) 

de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações; 

organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avalia-

ções educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pes-

quisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e 

formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do 

negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e infor-

mações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de da-

dos informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com edu-

cação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de 

instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma 

electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas 

de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos 

de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de 

concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; informação, aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás re-

feridos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129341 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); serviços 

informáticos relacionados com a compilação e processamento de dados computorizados; 

análise computadorizada de dados científicos; serviços de descodificação de dados; desen-

volvimento de sistemas informáticos para processamento de dados; investigação relacio-

nada com processamento de dados; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; actualização de software informático; engenharia; apresentar páginas na rede 

informáticas; criação e manutenção de páginas na rede para terceiros; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de software informático e servidores 

de rede; topografia; pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos; informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129342 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de edu-

cação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e 

educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação téc-

nicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de 

conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins 

culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base infor-

máticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops) 

de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações; 

organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avalia-

ções educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pes-

quisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e 

formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do 

negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e infor-

mações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de da-
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dos informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com edu-

cação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de 

instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma 

electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas 

de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos 

de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de 

concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; informação, aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás re-

feridos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129343 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); serviços 

informáticos relacionados com a compilação e processamento de dados computorizados; 

análise computadorizada de dados científicos; serviços de descodificação de dados; desen-

volvimento de sistemas informáticos para processamento de dados; investigação relacio-

nada com processamento de dados; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; actualização de software informático; engenharia; apresentar páginas na rede 

informáticas; criação e manutenção de páginas na rede para terceiros; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de software informático e servidores 

de rede; topografia; pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos; informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129344 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de edu-

cação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e 

educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação téc-

nicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de 

conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins 

culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base infor-

máticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops) 
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de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações; 

organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avalia-

ções educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pes-

quisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e 

formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do 

negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e infor-

mações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de da-

dos informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com edu-

cação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de 

instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma 

electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas 

de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos 

de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de 

concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; informação, aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás re-

feridos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129345 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); serviços 

informáticos relacionados com a compilação e processamento de dados computorizados; 

análise computadorizada de dados científicos; serviços de descodificação de dados; desen-

volvimento de sistemas informáticos para processamento de dados; investigação relacio-

nada com processamento de dados; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; actualização de software informático; engenharia; apresentar páginas na rede 

informáticas; criação e manutenção de páginas na rede para terceiros; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de software informático e servidores 

de rede; topografia; pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos; informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129346 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de edu-

cação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e 

educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação téc-

nicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de 

conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins 

culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base infor-

máticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops) 

de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações; 

organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avalia-

ções educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pes-

quisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e 

formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do 

negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e infor-

mações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de da-

dos informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com edu-

cação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de 

instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma 

electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas 

de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos 

de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de 

concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; informação, aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás re-

feridos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129347 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); serviços 

informáticos relacionados com a compilação e processamento de dados computorizados; 

análise computadorizada de dados científicos; serviços de descodificação de dados; desen-

volvimento de sistemas informáticos para processamento de dados; investigação relacio-

nada com processamento de dados; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; actualização de software informático; engenharia; apresentar páginas na rede 

informáticas; criação e manutenção de páginas na rede para terceiros; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de software informático e servidores 

de rede; topografia; pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos; informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129351 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 江永文

   CHIANG YUNG-WEN

 地址 Endereço : 中國台灣省台中市金華里15鄰興進路187號4F之2 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革，旅行箱，背包，錢包，公文箱，手提包，旅行包，傘，手提旅行包（箱），皮箱或皮紙板

箱，行李箱，馬具配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129362 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 穆罕默德泰益沙阿杰

   M. Taib Sangaji

 地址 Endereço : 印度尼西亞, 東爪哇61256 詩都阿佐, 瓦魯選舉, 網關綜合購物中心F/07-08區

   Kompleks Pertokoan Gateway Blok F/07-08, JI. Raya Waru - Sidoarjo 61256, East Java, In-

donésia

 國籍 Nacionalidade : 印度尼西亞 Indonésia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de 

cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, xarope de melaço; fermento em 

pó; sal; mostarda; vinagre; molhos (condimentos); especiarias; gelo; pimenta da Jamaica; 

canela (especiaria); cravinho (especiaria); condimentos; caril (especiarias); aromantizantes, 

que não sejam óleos essenciais; essências para alimentos, à excepção das essências etéricas 

e dos óleos essenciais; ervas de horta conservadas (temperos); gengibre (especiarias); ma-

rinadas; noz-moscada; pimenta; pimentões (temperos); temperos; anis estrelado; curcuma 

[açafrão-das-índias] para uso alimentar; molho de pimenta preta; pimenta e sal, sal de cozi-

nha.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : São reclamadas as cores verde, vermelho e amarelo tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/129363 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : PERNOD RICARD

 地址 Endereço : 12 Place des Etats-Unis 75016 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho ou por grosso de bebidas, venda a retalho ou por grosso de 

produtos necessários para a degustação de bebidas; publicidade em locais de venda; distri-

buição de prospectos, amostras, objectos publicitários; acções promocionais e publicitárias; 

disseminação de publicidade e material publicitário; publicação de textos publicitários; 
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disseminação de informações ou publicidade por telefone, terminais de computador, canais 

de imprensa; aluguer de espaço publicitário; decoração de montras; demonstração de pro-

dutos; publicidade por correspondência; publicidade via rádio; publicidade televisiva; orga-

nização de feiras para fins comerciais ou publicitários; organização de exposições para fins 

comerciais ou publicitários, de bebidas alcoólicas, enologia e análise, organização ou pre-

venção de riscos; leilão de bebidas alcoólicas; organização de eventos para fins comerciais, 

fornecimento de espaços de vendas em linha para compradores e vendedores de bebidas 

alcoólicas e produtos necessários para a degustação de bebidas alcoólicas, agrupamento 

(excepto transporte) de produtos em benefício de terceiros, apresentação de produtos por 

qualquer meio de comunicação para venda a retalho ou por grosso de bebidas alcoólicas e 

produtos necessários à degustação de bebidas alcoólicas, contactos comerciais e profissio-

nais, mediação de transacções comerciais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129380 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : 甘雲豪

   KAM WAN HO

 地址 Endereço : 澳門得勝馬路26號得勝花園大廈2樓G座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉紅色、灰色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129381 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, champôs; maquilhagem, preparações 

para remoção da maquilhagem, artigos de higiene pessoal; tintas para o cabelo, produtos 

colorantes para o cabelo, sprays para o cabelo, preparações para ondular o cabelo, loções 

capilares, geles para o cabelo, produtos de coloração para o cabelo; loções para o corpo, 

pós-de-talco para o corpo, água perfumada para o corpo, cremes para as mãos e para o 

corpo, preparações não medicinais para os cuidados da pele, leites de limpeza para fins de 

toilette; produtos de lavagem para fins de higiene pessoal ou desodorizantes [artigos de hi-

giene pessoal], geles para o duche, produtos para banhos de espuma, preparações de banho 

não medicinais, sais de banho não para uso medicinal; antitranspirantes [artigos de higiene 

pessoal], desodorizantes para uso pessoal; preparações para barbear, loções para depois 
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de barbear, sabões para barbear, geles de barbear, espumas de barbear; colutórios, não 

para fins medicinais, sprays para refrescar o hálito, tiras para refrescar o hálito; produtos 

de protecção solar, preparações para bronzear (cosméticos), brilhos para os lábios, geles de 

massagem, excepto para fins medicinais, decalcomanias decorativas para fins cosméticos; 

preparações para as unhas, verniz para as unhas; pomada para calçado, cera de sapateiros, 

graxa para calçado, cera para calçado; preparações para perfumar o ar, detergentes para 

limpar bacias de sanita coloridas, potpourris [fragrâncias], saquetas para perfumar roupa 

de casa, madeira perfumada.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129382 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; roupa interior, combinações, sutiãs, vestuário de natação, 

vestuário de praia, roupa de dormir, pijamas, babydolls, camisas de dormir curtas, camisas 

de dormir compridas; vestidos, saias, camisas, fatos, calças, calções, tops, coletes, roupões; 

vestuário de malha, camisas de malha, saias de malha, roupões de malha; espartilhos, lin-

gerie, cintos de ligas, ligas, meias, perneiras, meias-calças; peúgas, chinelos; vestuário de 

desporto, roupões de banho, bonés de banho, cintos [vestuário], combinações [vestuário], 

luvas [vestuário], mitenes, tapa-orelhas [vestuário], faixas para a cabeça [vestuário], visei-

ras [chapelaria], bandanas [lenços de pescoço]; lenços de pescoço [cachecóis], gravatas, len-

ços de cabeça e pescoço, xales; ponchos, cintos para dinheiro [vestuário].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129383 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de 

lojas de venda a retalho de acessórios de moda, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cos-

méticos, champôs, maquilhagem, preparações para remoção da maquilhagem, artigos de 

higiene pessoal; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha 

e serviços de lojas de venda a retalho de tintas para o cabelo, produtos colorantes para o 

cabelo, sprays para o cabelo, preparações para ondular o cabelo, loções capilares, geles 

para o cabelo, produtos de coloração para o cabelo, loções para o corpo, pós-de-talco para 

o corpo, água perfumada para o corpo, cremes para as mãos e para o corpo, preparações 
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não medicinais para os cuidados da pele, leites de limpeza para fins de toilette, produtos de 

lavagem para fins de higiene pessoal ou desodorizantes [artigos de higiene pessoal], geles 

para o duche, produtos para banhos de espuma, preparações de banho não medicinais, sais 

de banho não para uso medicinal; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a 

retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de antitranspirantes [artigos de hi-

giene pessoal], desodorizantes para uso pessoal, preparações para barbear, loções para de-

pois de barbear, sabões para barbear, geles de barbear, espumas de barbear, colutórios, não 

para fins medicinais, sprays para refrescar o hálito, tiras para refrescar o hálito; serviços de 

venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda 

a retalho de produtos de protecção solar, preparações para bronzear (cosméticos), brilhos 

para os lábios, geles de massagem, excepto para fins medicinais, decalcomanias decorativas 

para fins cosméticos; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em 

linha e serviços de lojas de venda a retalho de preparações para as unhas, verniz para as 

unhas, pomada para calçado, cera de sapateiros, graxa para calçado, cera para calçado, pre-

parações para perfumar o ar, detergentes para limpar bacias de sanita coloridas, potpour-

ris [fragrâncias], saquetas para perfumar roupa de casa, madeira perfumada; serviços de 

venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a 

retalho de vestuário, calçado, chapelaria, roupa interior, combinações, sutiãs, vestuário de 

natação, vestuário de praia, roupa de dormir, pijamas, babydolls, camisas de dormir curtas, 

camisas de dormir compridas; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a re-

talho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de vestidos, saias, camisas, fatos, cal-

ças, calções, tops, coletes, roupões; serviços de venda por correspondência, lojas de venda 

a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de vestuário de malha, camisas de 

malha, saias de malha, roupões de malha; serviços de venda por correspondência, lojas de 

venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de espartilhos, lingerie, cin-

tos de ligas, ligas, meias, perneiras, meias-calças, peúgas; serviços de venda por correspon-

dência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de chinelos, 

vestuário de desporto, roupões de banho, bonés de banho, cintos [vestuário], combinações 

[vestuário]; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e 

serviços de lojas de venda a retalho de luvas [vestuário], mitenes, tapa-orelhas [vestuário], 

faixas para a cabeça [vestuário], viseiras [chapelaria], bandanas [lenços de pescoço], lenços 

de pescoço [cachecóis], gravatas, lenços de cabeça e pescoço, xales, ponchos, cintos para 

dinheiro [vestuário].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129384 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, champôs; maquilhagem, preparações 

para remoção da maquilhagem, artigos de higiene pessoal; tintas para o cabelo, produtos 

colorantes para o cabelo, sprays para o cabelo, preparações para ondular o cabelo, loções 

capilares, geles para o cabelo, produtos de coloração para o cabelo; loções para o corpo, 
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pós-de-talco para o corpo, água perfumada para o corpo, cremes para as mãos e para o 

corpo, preparações não medicinais para os cuidados da pele, leites de limpeza para fins de 

toilette; produtos de lavagem para fins de higiene pessoal ou desodorizantes [artigos de hi-

giene pessoal], geles para o duche, produtos para banhos de espuma, preparações de banho 

não medicinais, sais de banho não para uso medicinal; antitranspirantes [artigos de higiene 

pessoal], desodorizantes para uso pessoal; preparações para barbear, loções para depois 

de barbear, sabões para barbear, geles de barbear, espumas de barbear; colutórios, não 

para fins medicinais, sprays para refrescar o hálito, tiras para refrescar o hálito; produtos 

de protecção solar, preparações para bronzear (cosméticos), brilhos para os lábios, geles de 

massagem, excepto para fins medicinais, decalcomanias decorativas para fins cosméticos; 

preparações para as unhas, verniz para as unhas; pomada para calçado, cera de sapateiros, 

graxa para calçado, cera para calçado; preparações para perfumar o ar, detergentes para 

limpar bacias de sanita coloridas, potpourris [fragrâncias], saquetas para perfumar roupa 

de casa, madeira perfumada.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129385 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; roupa interior, combinações, sutiãs, vestuário de natação, 

vestuário de praia, roupa de dormir, pijamas, babydolls, camisas de dormir curtas, camisas 

de dormir compridas; vestidos, saias, camisas, fatos, calças, calções, tops, coletes, roupões; 

vestuário de malha, camisas de malha, saias de malha, roupões de malha; espartilhos, lin-

gerie, cintos de ligas, ligas, meias, perneiras, meias-calças; peúgas, chinelos; vestuário de 

desporto, roupões de banho, bonés de banho, cintos [vestuário], combinações [vestuário], 

luvas [vestuário], mitenes, tapa-orelhas [vestuário], faixas para a cabeça [vestuário], visei-

ras [chapelaria], bandanas [lenços de pescoço]; lenços de pescoço [cachecóis], gravatas, len-

ços de cabeça e pescoço, xales; ponchos, cintos para dinheiro [vestuário].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129386 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de 

lojas de venda a retalho de acessórios de moda, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cos-
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méticos, champôs, maquilhagem, preparações para remoção da maquilhagem, artigos de 

higiene pessoal; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha 

e serviços de lojas de venda a retalho de tintas para o cabelo, produtos colorantes para o 

cabelo, sprays para o cabelo, preparações para ondular o cabelo, loções capilares, geles 

para o cabelo, produtos de coloração para o cabelo, loções para o corpo, pós-de-talco para 

o corpo, água perfumada para o corpo, cremes para as mãos e para o corpo, preparações 

não medicinais para os cuidados da pele, leites de limpeza para fins de toilette, produtos de 

lavagem para fins de higiene pessoal ou desodorizantes [artigos de higiene pessoal], geles 

para o duche, produtos para banhos de espuma, preparações de banho não medicinais, sais 

de banho não para uso medicinal; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a 

retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de antitranspirantes [artigos de hi-

giene pessoal], desodorizantes para uso pessoal, preparações para barbear, loções para de-

pois de barbear, sabões para barbear, geles de barbear, espumas de barbear, colutórios, não 

para fins medicinais, sprays para refrescar o hálito, tiras para refrescar o hálito; serviços de 

venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda 

a retalho de produtos de protecção solar, preparações para bronzear (cosméticos), brilhos 

para os lábios, geles de massagem, excepto para fins medicinais, decalcomanias decorativas 

para fins cosméticos; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em 

linha e serviços de lojas de venda a retalho de preparações para as unhas, verniz para as 

unhas, pomada para calçado, cera de sapateiros, graxa para calçado, cera para calçado, pre-

parações para perfumar o ar, detergentes para limpar bacias de sanita coloridas, potpour-

ris [fragrâncias], saquetas para perfumar roupa de casa, madeira perfumada; serviços de 

venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a 

retalho de vestuário, calçado, chapelaria, roupa interior, combinações, sutiãs, vestuário de 

natação, vestuário de praia, roupa de dormir, pijamas, babydolls, camisas de dormir curtas, 

camisas de dormir compridas; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a re-

talho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de vestidos, saias, camisas, fatos, cal-

ças, calções, tops, coletes, roupões; serviços de venda por correspondência, lojas de venda 

a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de vestuário de malha, camisas de 

malha, saias de malha, roupões de malha; serviços de venda por correspondência, lojas de 

venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de espartilhos, lingerie, cin-

tos de ligas, ligas, meias, perneiras, meias-calças, peúgas; serviços de venda por correspon-

dência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de chinelos, 

vestuário de desporto, roupões de banho, bonés de banho, cintos [vestuário], combinações 

[vestuário]; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e 

serviços de lojas de venda a retalho de luvas [vestuário], mitenes, tapa-orelhas [vestuário], 

faixas para a cabeça [vestuário], viseiras [chapelaria], bandanas [lenços de pescoço], lenços 

de pescoço [cachecóis], gravatas, lenços de cabeça e pescoço, xales, ponchos, cintos para 

dinheiro [vestuário].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129387 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, champôs; maquilhagem, preparações 

para remoção da maquilhagem, artigos de higiene pessoal; tintas para o cabelo, produtos 

colorantes para o cabelo, sprays para o cabelo, preparações para ondular o cabelo, loções 

capilares, geles para o cabelo, produtos de coloração para o cabelo; loções para o corpo, 

pós-de-talco para o corpo, água perfumada para o corpo, cremes para as mãos e para o 

corpo, preparações não medicinais para os cuidados da pele, leites de limpeza para fins de 

toilette; produtos de lavagem para fins de higiene pessoal ou desodorizantes [artigos de hi-

giene pessoal], geles para o duche, produtos para banhos de espuma, preparações de banho 

não medicinais, sais de banho não para uso medicinal; antitranspirantes [artigos de higiene 

pessoal], desodorizantes para uso pessoal; preparações para barbear, loções para depois 

de barbear, sabões para barbear, geles de barbear, espumas de barbear; colutórios, não 

para fins medicinais, sprays para refrescar o hálito, tiras para refrescar o hálito; produtos 

de protecção solar, preparações para bronzear (cosméticos), brilhos para os lábios, geles de 

massagem, excepto para fins medicinais, decalcomanias decorativas para fins cosméticos; 

preparações para as unhas, verniz para as unhas; pomada para calçado, cera de sapateiros, 

graxa para calçado, cera para calçado; preparações para perfumar o ar, detergentes para 

limpar bacias de sanita coloridas, potpourris [fragrâncias], saquetas para perfumar roupa 

de casa, madeira perfumada.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129388 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; roupa interior, combinações, sutiãs, vestuário de natação, 

vestuário de praia, roupa de dormir, pijamas, babydolls, camisas de dormir curtas, camisas 

de dormir compridas; vestidos, saias, camisas, fatos, calças, calções, tops, coletes, roupões; 

vestuário de malha, camisas de malha, saias de malha, roupões de malha; espartilhos, lin-

gerie, cintos de ligas, ligas, meias, perneiras, meias-calças; peúgas, chinelos; vestuário de 

desporto, roupões de banho, bonés de banho, cintos [vestuário], combinações [vestuário], 

luvas [vestuário], mitenes, tapa-orelhas [vestuário], faixas para a cabeça [vestuário], visei-

ras [chapelaria], bandanas [lenços de pescoço]; lenços de pescoço [cachecóis], gravatas, len-

ços de cabeça e pescoço, xales; ponchos, cintos para dinheiro [vestuário].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129389 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de 

lojas de venda a retalho de acessórios de moda, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cos-

méticos, champôs, maquilhagem, preparações para remoção da maquilhagem, artigos de 

higiene pessoal; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha 

e serviços de lojas de venda a retalho de tintas para o cabelo, produtos colorantes para o 

cabelo, sprays para o cabelo, preparações para ondular o cabelo, loções capilares, geles 

para o cabelo, produtos de coloração para o cabelo, loções para o corpo, pós-de-talco para 

o corpo, água perfumada para o corpo, cremes para as mãos e para o corpo, preparações 

não medicinais para os cuidados da pele, leites de limpeza para fins de toilette, produtos de 

lavagem para fins de higiene pessoal ou desodorizantes [artigos de higiene pessoal], geles 

para o duche, produtos para banhos de espuma, preparações de banho não medicinais, sais 

de banho não para uso medicinal; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a 

retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de antitranspirantes [artigos de hi-

giene pessoal], desodorizantes para uso pessoal, preparações para barbear, loções para de-

pois de barbear, sabões para barbear, geles de barbear, espumas de barbear, colutórios, não 

para fins medicinais, sprays para refrescar o hálito, tiras para refrescar o hálito; serviços de 

venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda 

a retalho de produtos de protecção solar, preparações para bronzear (cosméticos), brilhos 

para os lábios, geles de massagem, excepto para fins medicinais, decalcomanias decorativas 

para fins cosméticos; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em 

linha e serviços de lojas de venda a retalho de preparações para as unhas, verniz para as 

unhas, pomada para calçado, cera de sapateiros, graxa para calçado, cera para calçado, pre-

parações para perfumar o ar, detergentes para limpar bacias de sanita coloridas, potpour-

ris [fragrâncias], saquetas para perfumar roupa de casa, madeira perfumada; serviços de 

venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a 

retalho de vestuário, calçado, chapelaria, roupa interior, combinações, sutiãs, vestuário de 

natação, vestuário de praia, roupa de dormir, pijamas, babydolls, camisas de dormir curtas, 

camisas de dormir compridas; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a re-

talho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de vestidos, saias, camisas, fatos, cal-

ças, calções, tops, coletes, roupões; serviços de venda por correspondência, lojas de venda 

a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de vestuário de malha, camisas de 

malha, saias de malha, roupões de malha; serviços de venda por correspondência, lojas de 

venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de espartilhos, lingerie, cin-

tos de ligas, ligas, meias, perneiras, meias-calças, peúgas; serviços de venda por correspon-

dência, lojas de venda a retalho em linha e serviços de lojas de venda a retalho de chinelos, 

vestuário de desporto, roupões de banho, bonés de banho, cintos [vestuário], combinações 

[vestuário]; serviços de venda por correspondência, lojas de venda a retalho em linha e 

serviços de lojas de venda a retalho de luvas [vestuário], mitenes, tapa-orelhas [vestuário], 

faixas para a cabeça [vestuário], viseiras [chapelaria], bandanas [lenços de pescoço], lenços 

de pescoço [cachecóis], gravatas, lenços de cabeça e pescoço, xales, ponchos, cintos para 

dinheiro [vestuário].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129390 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.
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 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129391 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129392 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/25

[730] 申請人 Requerente : Calzedonia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Portici Umberto I, 5 Malcesine 37018, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129395 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : 張燕霞 

 地址 Endereço : 中國浙江省義烏市北苑街道現代花園8幢3單元102室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 內衣；內褲；緊身衣褲；緊身胸衣（內衣）；睡衣；服裝；襯褲；婦女連衫襯褲（內衣）；腰帶；

圍巾；成品衣；襪；連褲內衣（衣）；乳罩；嬰兒全套衣；游泳衣；睡眠用眼罩；鞋（腳上的穿著

物）；手套（服裝）；帽子（頭戴）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129396 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : 貝恩施（深圳）科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道寶源路1065號F518時尚創意園F16-101 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫用體溫計；牙科設備和儀器；醫用電熱墊；分娩褥墊；奶瓶；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶

閥；奶瓶用奶嘴；腹帶；健美按摩設備；早產嬰兒保育箱；人工呼吸用呼吸面罩；畸齒矯正儀器；

假牙套；助聽器；出牙咬環；孕婦托腹帶；大便座椅；醫療器械和儀器；獸醫用器械和工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129397 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : 貝恩施（深圳）科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道寶源路1065號F518時尚創意園F16-101 

 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 : 平臥式嬰兒車專用腳套；平臥式嬰兒車；嬰兒車專用蚊帳；輪椅；手推車；嬰兒車；嬰兒車車

篷；購物用手推車；自行車車胎；窄底手推車；嬰兒車專用包；嬰兒車專用腳套；嬰兒車車罩；

手推車； 推車（運載工具）用小腳輪；清潔用手推車；傾卸式斗車；手搖車；運行李推車；滑板車

（車輛）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129398 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : 貝恩施（深圳）科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道寶源路1065號F518時尚創意園F16-101 

 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 : 嬰兒玩耍用攜帶式圍欄；嬰兒床；嬰兒學步車；壁掛式嬰兒尿布更換臺；食品用塑膠裝飾品；傢

俱用非金屬附件；傢俱的塑膠緣飾；枕頭；嬰兒遊戲圍欄用墊；嬰兒更換尿布用墊；嬰兒床欄用

防撞條（非床用織品）；風鈴（裝飾）；木、蠟、石膏或塑膠小雕像；木制或塑膠製箱；嬰兒搖床；

床架（木制）；折疊式躺椅；嬰兒提籃；墊枕；閱書架（傢俱）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129399 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : 貝恩施（深圳）科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道寶源路1065號F518時尚創意園F16-101 

 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 : 滑梯（玩具）；玩具；積木（玩具）；活動玩具（床鈴）；玩具車；由無線電控制的玩具車；撥浪鼓

（玩具）；室內遊戲玩具；玩具娃娃床；玩具小房子；玩具娃娃；滑板車（玩具）；玩具氣槍；帶

安撫巾的毛絨玩具；嬰兒健身架；幼兒用三輪腳踏車（玩具）；玩具無人機；蓋房玩具；長毛絨

玩具；遙控玩具汽車。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129400 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : 貝恩施（深圳）科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道寶源路1065號F518時尚創意園F16-101 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 磨具（手工具）；農業器具（手動的）；剃鬚刀；個人用理髮推子（電動和非電動）；電動或非電

動刮胡刀；指甲刀（電動或非電動的）；打孔器（手工具）；穿孔器；鑷子；剪刀；手工操作的手工

具；水果採摘用具（手工具）；修指甲成套工具；穿耳孔器；電力和非電力脫毛器；電動修指甲成

套工具；捲睫毛夾；塑膠制匙、餐叉和餐刀；嬰兒用匙、餐叉和餐刀；餐具（刀、叉和匙）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129401 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : 貝恩施（深圳）科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道寶源路1065號F518時尚創意園F16-101 

 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（電腦硬件）；磁性編碼身份鑒別手環；可攜式電腦；計步器；全球定位系統（GPS）設

備；電子監控裝置；可攜式媒體播放器；照相機（攝影）；電池充電器；電腦器；電子筆（視覺演

示裝置）；具有人工智慧的人形機器人；可下載的電子樂譜；掌上電腦用套；平板電腦用套；計

時器（時間記錄裝置）；假幣檢測器；投票機；辦公室用打卡機；生物識別系統。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129404 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : MACAU - SERVIÇOS PROFISSIONAIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 12.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os 

produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção, 

revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, com-

putadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação, 

equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensa-

gens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de com-

putadores, terminais de computadores, maquinas comerciais e preparação de relatórios 

relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veí-

culos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos 

eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento 

electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente, instalação, manutenção 

e reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores 

ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro 

automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de 

receptores de rádio, e de hardware de computador; instalação de hardware de computador; 

serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a 

partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de te-

lefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios; 

instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou repro-

dução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações, 

dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou 

redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho (CMYK 0,27,91,100) pantone black 4 CVC, castanho (CMYK 0,11,38,76) panto-

ne 405 CVC, castanho (CMYK 40,43,84,8) pantone 871 CVC e preto (CMYK 75,68,67,90).

[210] 編號 N.º : N/129405 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : MACAU - SERVIÇOS PROFISSIONAIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 12.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e audiovisual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos uti-

lizadores programar conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; fornecimento de acesso à Internet 

a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de 

redes sociais nos sítios da Internet; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e “design” 

relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; “design” e desen-

volvimento de hardware e de software para computadores; “design” de computadores, de 

computadores “notebook”, de computadores “laptop”, de computadores portáteis e de 

computadores de mão; “design” de assistentes digitais pessoais, e de leitores de media pes-

soais; “design” de telefones móveis e de telefones inteligentes; “design” de câmaras digitais; 

serviços de computadores; programação de computadores; serviços de software de sistemas 

de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utilizadores de computa-

dores para trocas de dados; “design” de software para computadores; “design” de sistemas 

de computadores; “design” e desenvolvimento de “webpages”; hospedagem de “webpages” 

para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a procura e recolha de in-

formação de bases de dados e de redes de computadores; provisão de informação técnica 

por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou de redes globais de com-

putadores; serviços de computador relacionados com a procura personalizada de bases de 

dados de computadores e de “websites”; provisão de conexões de computador a “websites” 

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções de negócios reais; serviços 

de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados com todos os serviços su-

pracitados.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho (CMYK 0,27,91,100) pantone black 4 CVC, castanho (CMYK 0,11,38,76) panto-

ne 405 CVC, castanho (CMYK 40,43,84,8) pantone 871 CVC e preto (CMYK 75,68,67,90).

[210] 編號 N.º : N/129406 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : MACAU - SERVIÇOS PROFISSIONAIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 12.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de ven-

das, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de ma-

terial publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de 

espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; for-

necimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas 

a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso 

de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, 

aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou re-

produção de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições para 

fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de 

administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de consul-

toria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supra mencionados servi-

ços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho (CMYK 0,27,91,100) pantone black 4 CVC, castanho (CMYK 0,11,38,76) panto-

ne 405 CVC, castanho (CMYK 40,43,84,8) pantone 871 CVC e preto (CMYK 75,68,67,90).

[210] 編號 N.º : N/129407 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : BEAU IN LIMITED

 地址 Endereço : 香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期28樓2807-9室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；化妝品清洗劑；染髮劑；化妝用裝飾變色劑；化妝棉；指甲油；香水；假睫毛；睫毛用化

妝製劑；假髮黏貼劑；脫毛劑；脫毛製劑；護膚用化妝劑；皮膚增白霜；防曬劑；護膚用化妝劑；

潔膚乳液。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（原圖所示）。 
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[210] 編號 N.º : N/129408 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : BEAU IN LIMITED

 地址 Endereço : 香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期28樓2807-9室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備和儀器；電動牙科設備；醫療器械和儀器；假肢；假牙；人造眼睛；矯形用物品；縫合材

料；縫合針；護理器械；理療設備。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（原圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/129409 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : BEAU IN LIMITED

 地址 Endereço : 香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期28樓2807-9室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療護理；醫藥諮詢；美容服務；整形外科；醫療護理；健康諮詢；化妝師服務；打蠟脫毛；治療

服務；獸醫輔助；醫院；牙科；理髮。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（原圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/129416 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Toner [tinta]; cartuchos de tinta com jacto (cheios); tinta para impressão; tintas [pinturas], 

vernizes, lacas; conservantes contra ferrugem e contra a deterioração da madeira; corantes; 

mordentes; resinas naturais cruas; metais em forma de folha e metais em pó para uso em 

pintura, decoração, impressão e arte; peças e acessórios para todos os produtos anterior-

mente mencionados; todos incluídos na Classe 2.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129417 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Material informático (computador); computadores; programas informáticos; servidores de 

computador; computadores de secretária; computadores portáteis [notebooks]; computado-

res portáteis [laptops]; componentes e peças de computador; monitores de computador; ma-

terial informático de memória informática; programas informáticos operativos para com-

putador; material informático para rede de computadores; material informático do servidor 

de acesso à rede; servidor de [arquivamento de dados ligado à rede de disponibilização de 

dados] (“NAS”); programas informáticos operacionais; computadores tablet; computadores 

pessoais; computadores portáteis; monitores de TV; impressoras; digitalizadores; apare-

lhos de fax; estação base para computador; baterias; carregadores de baterias; adaptadores 

de energia; auriculares; projectores; altifalantes; controladores sem fio para monitorizar e 

controlar remotamente a função e o estado de outros dispositivos ou sistemas eléctricos, 

electrónicos e mecânicos; unidades de disco rígido; disco compacto; unidades de disco de 

vídeo digital; unidades de disco óptico; periféricos de computador; teclados; rato de com-

putador; processadores de comunicações; processadores de modulação de código de pulso; 

modems; unidade de fita; cartão de computador; cartões de memória; cartões inteligentes; 

cartões “Ethernet”; dispositivos de memória; cartões “Add-on” para computadores; placas 

de memória; chips de circuito integrado de memória electrónica; cabo eléctrico; cabo de 

áudio; cabos de comunicação; cabos de alimentação; cabos eléctricos; conectores de cabos; 

adaptadores de cabo; conectores de cabo coaxial; conectores eléctricos; conectores coa-

xiais; conectores de alimentação; conectores eléctricos; conectores electrónicos; conectores 

de adaptador (eléctricos); conectores de fio (electricidade); programas informáticos utilitá-

rios; pacotes de programas informáticos para computador; dispositivos de armazenamento 

de dados; aparelhos de armazenamento de dados; aparelhos para processamento de dados; 

programas informáticos para computador para permitir a recuperação de dados; processa-

dores de dados; processadores de comunicações; processadores de vídeo; processadores de 

som; processadores de voz; processadores (unidades de processamento central); redes de 

dados; redes informáticas; redes de transmissão de dados; memórias de computador; me-

mórias electrónicas; memórias de disco; memórias externas para celulares; memórias para 

uso com computadores; programas informáticos operativos; unidades de armazenamento 

de dados ópticos; aparelhos para armazenamento de dados; programas informáticos de 

processamento de dados; programas informáticos para processamento de informações de 

mercado; programas informáticos para permitir o fornecimento de informações através da 

Internet; programas informáticos para permitir o fornecimento de informações através de 

redes de comunicação; unidades de backup de protecção de dados; programas informáticos 

para computador; programas informáticos para gestão de redes; programas informáticos 

para telecomunicações; programas informáticos para operar o servidor de acesso à rede; 

programas informáticos para gestão de documentos; dispositivos de armazenamento de 

memória; aparelhos de armazenamento para dados informáticos; aparelhos de armazena-

mento para programas informáticos; programas informáticos para aplicação no computa-

dor pessoal para gestão de sistemas de controle de documentos; programas informáticos 

para a colecta de dados de posicionamento; programas informáticos de computador para 

análise de informações de mercado; programas informáticos para pesquisar e recuperar 

informações numa rede informática; programas informáticos de computador para criar 

bancos de dados de informações e dados pesquisáveis; material informático; programas 
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informáticos para aplicação de serviços de computação em nuvem; programas informáticos 

de interface de computador; programas informáticos para computador para controlar e ge-

rir aplicativos de servidor de acesso; programas informáticos para gestão de projectos; apli-

cações de programas informáticos para computador; aplicações de programas informáticos 

para computador, descarregáveis; redes informáticas; componentes e peças de computador; 

tecnologia da informação e equipamentos audiovisuais; armazenamento de dados de multi-

média; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinemato-

gráficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), de sal-

vação e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controle de electricidade; aparelhos para gravação, transmissão 

ou reprodução de som ou imagens; suportes de dados magnéticos, discos graváveis; discos 

compactos, DVDs e outros meios de gravação digitais; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento caixas registadoras, máquinas de cálculo, equipamentos de processamento de 

dados, computadores; aparelhos de extinção de incêndios; peças e acessórios para todos os 

produtos atrás referidos; todos incluídos na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129418 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso; relógios; aparelhos para medir o tempo; cronógrafos para uso como 

aparelhos para medir o tempo; cronómetros; pulseira de relógio; bracelete de relógios; es-

tojos de relógios de pulso, relógios; peças para relógios de pulso, relógios e para relojoaria 

e instrumentos cronométricos; joalharia; metais preciosos e suas ligas; pedras preciosas e 

semi-preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; peças e acessórios para todos os 

produtos atrás referidos; todos incluídos na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129419 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações, nomeadamente manuais de usuário, guias de instruções, guias de referência, 

livros, tudo sobre computadores, programas informáticos para computador, sistemas de 

computador, negócios comerciais, direcção de negócios comerciais e contabilidade; papel e 

cartão; impressões; artigos para encadernações; fotografias; artigos de papelaria e artigos 

de escritório, excepto móveis; adesivos para papelaria ou para uso doméstico; materiais 
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para artistas e de desenho; brochas [pincéis]; materiais de ensino e didácticos; folhas de 

plástico, filmes e bolsas para acondicionamento e embalamento; tipos para impressoras, 

blocos de impressão; todos incluídos na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129420 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de transporte de computador [não adaptados]; estojos de computador [não equipa-

dos]; sacos de transporte para computadores portáteis [notebooks] [não adaptados]; couro 

e imitações de couro; peles de animais e peles; bagagem e sacos de transporte; chapéus-de-

-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e artigos de selaria; coleiras, trelas e 

roupas para animais; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos; todos inclu-

ídos na Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129421 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Canecas; taças; garrafas; copos para bebidas; cantis para desporto; ornamentos de cerâ-

mica; ornamentos de vidro; recipientes isolantes para café e chá; recipientes de plástico; 

artigos em cristal; copos de cristal, vidro ou porcelana; utensílios e recipientes para uso 

doméstico ou de cozinha; pentes e esponjas; escovas, excepto pincéis; materiais para fazer 

escovas; artigos para fins de limpeza; vidro não trabalhado ou semi-trabalhado, excepto vi-

dro de construção; objectos de vidro, porcelana e faiança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129422 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; peças e acessórios relacionados com todos os produtos an-

teriormente mencionados; todos incluídos na Classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129423 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos de computador com manípulo [automático] [além dos adaptados para uso com re-

ceptores de televisão]; jogos, brinquedos e artigos de brincar; aparelhos de jogos de vídeo; 

artigos de desporto e ginástica; decorações para árvores de Natal; peças e acessórios para 

todos os produtos anteriormente referidos; todos incluídos na Classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129424 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de dados informáticos; serviços informáticos de processamento de dados; serviços 

de gravação de dados informáticos; pesquisa de dados em arquivos de computador para 

terceiros; serviços de recuperação relacionados com dados informáticos; actualização e 

manutenção de dados em base de dados informática; publicidade; direcção de negócios 

comerciais; administração de empresas; funções administrativas; serviços de informação, 

assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços anteriormente referidos; todos 

incluídos na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129425 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : Serviços de financiamento; financiamento de compras de consumidores; provisão de finan-

ciamento para locação; locação financeira; crédito para locação; serviços de informação 

financeira; informações financeiras, dados, assessoria e serviços de consultoria; seguros; 

assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços de informação, 

assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços anteriormente referidos; todos 

incluídos na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129426 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, manutenção e reparação de hardware de computadores; manutenção e repara-

ção de redes de comunicações de dados; manutenção e reparação de hardware para apare-

lhos de processamento de dados; instalação de instalações de armazenamento; instalação 

de redes informáticas; serviços de reparação para equipamentos de negócios electrónicos; 

instalação de sistemas informáticos; manutenção e reparação de instrumentos; hardware 

informático (instalação, manutenção e reparação de); instalação de redes informáticas; ac-

tualização de hardware informático; instalação de instrumentos de rede de comunicações; 

manutenção e reparação de redes informáticas; manutenção e reparação de redes de co-

municações de dados; instalação de aparelhos de rede de dados; instalação, manutenção e 

reparação de máquinas e equipamentos de escritório; instalação de hardware para sistemas 

informáticos; instalação de sistemas informatizados de informação; manutenção e repara-

ção de sistemas de comunicações; serviços de assessoria relacionados com a instalação de 

equipamentos audiovisuais; serviços de assessoria relacionados com a instalação de equi-

pamentos de comunicação; serviços de assessoria relacionados com a instalação de equipa-

mentos de segurança e protecção; serviços de assessoria relacionados com a manutenção 

e reparação de equipamentos mecânicos e eléctricos; informação (reparação); serviços de 

informação relacionados com a manutenção de sistemas de segurança; serviços de informa-

ção relacionados com a instalação de sistemas de segurança; fornecimento de informações 

relativas a manutenção e reparação seguras; fornecimento de informações relativas à repa-

ração ou manutenção de máquinas de impressão; fornecimento de informações relativas à 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de telecomunicações; fornecimento de 

informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de escritório; 

serviços de consultoria relacionados com a instalação de computadores; trabalhos de cons-

trução; reparação; serviços de instalação; serviços de informação, assessoria e consultoria 

relacionados com todos os serviços anteriormente referidos; todos incluídos na Classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129427 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.
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 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação por GPS; informações de transporte e trânsito; serviços de trans-

porte; transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de viagens; 

serviços de informação, assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços ante-

riormente referidos; todos incluídos na Classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129428 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Fabricação personalizada de computadores para terceiros; serviços de reciclagem; forneci-

mento de informações relativas a serviços de impressão; fornecimento de informações re-

lativas ao aluguer de máquinas e aparelhos de impressão; tratamento de materiais; serviços 

de informação, assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços anteriormente 

referidos; todos incluídos na Classe 40.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129429 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e formação; organização e ministração de aulas; seminários; organi-

zação de workshops; organização de conferências; prestação de formação on-line; formação 

relativa a programas informáticos para computador; serviços de formação no domínio do 

desenvolvimento de software informático; organização e realização de conferências edu-

cacionais; serviços de formação relacionados com computadores; formação relacionada 

com hardware de computador; formação relativa a programas de computador; formação 

relacionada com técnicas de computador; formação em informática; serviços de formação 

em informática; formação em educação informática; formação em programação de compu-

tadores; serviços de consultoria de formação em informática; serviços de educação relacio-

nados com computadores; serviços de formação relacionados com sistemas informáticos; 

formação no desenvolvimento de programas de computador; formação na concepção de 

programas de computador; educação; serviços de formação; entretenimento; actividades 

desportivas e culturais; serviços de informação, assessoria e consultoria relacionados com 

todos os serviços anteriormente referidos; todos incluídos na Classe 41.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129430 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos; serviços remotos de cópia de segurança de computador; instalação 

de “firmware”; concepção, desenvolvimento e implementação de programas informáticos; 

instalação, reparação e manutenção de programas informáticos para computador; consul-

toria e assessoria em programas informáticos e material informático para computador; 

consultoria na área de material e programas informáticos para computador; consultoria na 

concepção e desenvolvimento de material informático para computador; serviços de asses-

soria e consultoria relacionados com material informático para computador; consultoria 

relativa a sistemas informáticos para computador; serviços de consultoria relacionados com 

a concepção de sistemas informáticos para computador; serviços de assessoria relaciona-

dos com a concepção de programas informáticos para computador; serviços de suporte 

técnico de programas informáticos para computador; serviços de suporte à tecnologia da 

informação; consultoria no campo das redes e aplicações de computação em nuvem; com-

putação em nuvem; serviços de consultoria em material e programas informáticos para 

computador; desenvolvimento, programação e implementação de programas informáticos; 

implementação de programas informáticos em redes; concepção e desenvolvimento de 

material informático para computador; serviços de rede informática; desenvolvimento de 

programas informáticos para terceiros; concepção, manutenção, locação e actualização de 

programas informáticos para computador; instalação, manutenção, reparação e manuten-

ção de programas informáticos para computador; consultoria técnica relativa à instalação 

e manutenção de programas informáticos para computador; resolução de problemas de 

material e programas informáticos; serviços de migração de dados; serviços de computa-

ção em nuvem; serviços de consultoria técnica relacionados com tecnologia da informa-

ção; serviços de consultoria e informação relacionados à arquitectura e infra-estrutura de 

tecnologia da informação; concepção e desenvolvimento da arquitectura de programas 

informáticos; concepção e desenvolvimento da arquitectura de material informático; plata-

formas de alojamento na Internet; programação de programas informáticos para platafor-

mas de Internet; consultoria relativa à concepção de páginas de origem e sites da Internet; 

serviços de recuperação de dados; serviços de criptografia e descodificação de dados; crip-

tografia, descriptografia e autenticação de informações, mensagens e dados; concepção e 

desenvolvimento de sistemas de segurança de dados electrónicos; consultoria no domínio 

da segurança informática; programas informáticos como um serviço [SaaS]; fornecimento 

de ambientes de computadores virtuais através da computação em nuvem; fornecedor de 

serviços de aplicações [ASP], nomeadamente alojamento de aplicações informáticas de 

outros; fornecimento do uso temporário de aplicativos de programas informáticos não des-

carregáveis acessíveis através de um site; fornecimento de  informações sobre a concepção 

e desenvolvimento de programas informáticos, sistemas e redes informáticas; programas 

informáticos como serviço; plataforma como serviço [PaaS]; concepção e desenvolvimento 

de programas informáticos para computador; fornecimento de sistemas de computadores 
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virtuais através da computação em nuvem; desenvolvimento e teste de métodos de compu-

tação, algoritmos e programas informáticos; teste de computadores; teste de material in-

formático para computadores; teste de programas para computadores; teste de programas 

informáticos para computadores; teste de equipamento de computação; testes de sistemas 

electrónicos de processamento de dados; serviços de monitorização de sistemas informá-

ticos; monitorização dos sistemas de rede; monitorização de sistemas informáticos por 

acesso remoto; serviços de diagnóstico de computador; fornecimento de informações sobre 

a concepção e desenvolvimento de programas informáticos para computador, sistemas e 

redes informáticas; serviços de assessoria e informação relacionados com programas infor-

máticos para computador; serviços de assessoria e informação relacionados com periféri-

cos de computadores; serviços de informação relacionados com tecnologia da informação; 

serviços para o fornecimento de informação tecnológica; concepção e desenvolvimento de 

programas informáticos operacionais para redes de computadores e servidores; manuten-

ção de programas informáticos para computador usados para operar aparelhos e máquinas 

de enchimento; concepção e desenvolvimento de programas informáticos para importação 

e gestão de dados; serviços de aluguer de computadores; emissão de informações relativas 

à tecnologia da informação; compilação de informações relacionadas com a tecnologia da 

informação; locação de sistemas de processamento de dados; locação de programas infor-

máticos para computador; locação de programas para computadores; locação de aparelhos 

informáticos; locação de computadores; locação de instalações informáticas; locação de 

equipamento informático; locação de acesso a um computador; locação de tempo de aces-

so a um computador; armazenamento de dados; armazenamento de dados electrónicos; 

serviços de duplicação e de conversão de dados, serviços de codificação de dados; serviços 

de segurança de dados [firewalls]; programação de computadores para processamento de 

dados; concepção e planeamento técnico de redes de telecomunicações; serviços de con-

cepção e planeamento relacionados com equipamentos de telecomunicações; planeamento, 

concepção, desenvolvimento e manutenção de sites on-line para terceiros; aconselhamento 

técnico relacionado com computadores; serviços de consultoria técnica relacionados com o 

processamento de dados; armazenamento electrónico temporário de informações e dados; 

análise de sistemas (computador-); serviços de análise técnica de dados; desenvolvimento 

de soluções de aplicativos de programas informáticos para computador; instalação e cus-

tomização de aplicativos de programas informáticos para computador; serviços de desen-

volvimento de sites; programação de programas informáticos operacionais para redes e 

servidores de computadores; infraestrutura como um serviço [IaaS]; concepção e desenvol-

vimento de sistemas de armazenamento de dados; manutenção de programas informáticos 

relacionada com a segurança informática e prevenção de riscos informáticos; actualização 

de programas informáticos relacionados com a  segurança informática e prevenção de 

riscos informáticos; serviços de cópia de segurança para dados do disco rígido do compu-

tador; segurança, protecção e restauração de informação teconológica (“IT”); concepção 

e desenvolvimento de programas de segurança na Internet; serviços de programação de 

computadores para segurança de dados electrónicos; concepção e desenvolvimento de sis-

temas de segurança de dados electrónicos; serviços de segurança informática para protec-

ção contra acesso ilegal à rede; prestação de serviços de segurança para redes informáticas, 

acesso a computadores e transações informatizadas; consultoria, assessoria e serviços de 

informação em informação tecnológica (“IT”); serviços científicos etecnológicos e pesquisa 

e concepção com eles relacionados; serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e 

desenvolvimento de material e programas informáticos; serviços de informação, assessoria 

e consultoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na Classe 

42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129431 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultoria em propriedade intelectual; serviços de monitorização de propriedade intelec-

tual; licenciamento da propriedade intelectual; serviços de autenticação on-line; serviços 

de segurança on-line, nomeadamente fornecimento de segurança para redes de computa-

dores, acesso ao computador e transações informatizadas; fornecimento de segurança para 

transmissão de dados e para transações por meio de redes informáticas; fornecimento de 

segurança para sites, computadores e/ou bancos de dados; fornecimento de transações on-

-line seguras e/ou transferência segura de dados por meios electrónicos; registo de nomes 

de domínio [serviços jurídicos]; consultoria em segurança; serviços jurídicos; serviços de 

segurança para protecção física de bens tangíveis e indivíduos; serviços pessoais e sociais 

prestados por terceiros para atender às necessidades de indivíduos; serviços de informação, 

assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços anteriormente referidos; todos 

incluídos na Classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129432 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Toner [tinta]; cartuchos de tinta com jacto (cheios); tinta para impressão; tintas [pinturas], 

vernizes, lacas; conservantes contra ferrugem e contra a deterioração da madeira; corantes; 

mordentes; resinas naturais cruas; metais em forma de folha e metais em pó para uso em 

pintura, decoração, impressão e arte; peças e acessórios para todos os produtos anterior-

mente mencionados; todos incluídos na Classe 2.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129433 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Material informático (computador); computadores; programas informáticos; servidores de 

computador; computadores de secretária; computadores portáteis [notebooks]; computado-

res portáteis [laptops]; componentes e peças de computador; monitores de computador; ma-

terial informático de memória informática; programas informáticos operativos para com-

putador; material informático para rede de computadores; material informático do servidor 

de acesso à rede; servidor de [arquivamento de dados ligado à rede de disponibilização de 

dados] (“NAS”); programas informáticos operacionais; computadores tablet; computadores 

pessoais; computadores portáteis; monitores de TV; impressoras; digitalizadores; apare-

lhos de fax; estação base para computador; baterias; carregadores de baterias; adaptadores 

de energia; auriculares; projectores; altifalantes; controladores sem fio para monitorizar e 

controlar remotamente a função e o estado de outros dispositivos ou sistemas eléctricos, 

electrónicos e mecânicos; unidades de disco rígido; disco compacto; unidades de disco de 

vídeo digital; unidades de disco óptico; periféricos de computador; teclados; rato de com-

putador; processadores de comunicações; processadores de modulação de código de pulso; 

modems; unidade de fita; cartão de computador; cartões de memória; cartões inteligentes; 

cartões “Ethernet”; dispositivos de memória; cartões “Add-on” para computadores; placas 

de memória; chips de circuito integrado de memória electrónica; cabo eléctrico; cabo de 

áudio; cabos de comunicação; cabos de alimentação; cabos eléctricos; conectores de cabos; 

adaptadores de cabo; conectores de cabo coaxial; conectores eléctricos; conectores coa-

xiais; conectores de alimentação; conectores eléctricos; conectores electrónicos; conectores 

de adaptador (eléctricos); conectores de fio (electricidade); programas informáticos utilitá-

rios; pacotes de programas informáticos para computador; dispositivos de armazenamento 

de dados; aparelhos de armazenamento de dados; aparelhos para processamento de dados; 

programas informáticos para computador para permitir a recuperação de dados; processa-

dores de dados; processadores de comunicações; processadores de vídeo; processadores de 

som; processadores de voz; processadores (unidades de processamento central); redes de 

dados; redes informáticas; redes de transmissão de dados; memórias de computador; me-

mórias electrónicas; memórias de disco; memórias externas para celulares; memórias para 

uso com computadores; programas informáticos operativos; unidades de armazenamento 

de dados ópticos; aparelhos para armazenamento de dados; programas informáticos de 

processamento de dados; programas informáticos para processamento de informações de 

mercado; programas informáticos para permitir o fornecimento de informações através da 

Internet; programas informáticos para permitir o fornecimento de informações através de 

redes de comunicação; unidades de backup de protecção de dados; programas informáticos 

para computador; programas informáticos para gestão de redes; programas informáticos 

para telecomunicações; programas informáticos para operar o servidor de acesso à rede; 

programas informáticos para gestão de documentos; dispositivos de armazenamento de 

memória; aparelhos de armazenamento para dados informáticos; aparelhos de armazena-

mento para programas informáticos; programas informáticos para aplicação no computa-

dor pessoal para gestão de sistemas de controle de documentos; programas informáticos 

para a colecta de dados de posicionamento; programas informáticos de computador para 

análise de informações de mercado; programas informáticos para pesquisar e recuperar 

informações numa rede informática; programas informáticos de computador para criar 

bancos de dados de informações e dados pesquisáveis; material informático; programas 

informáticos para aplicação de serviços de computação em nuvem; programas informáticos 

de interface de computador; programas informáticos para computador para controlar e ge-

rir aplicativos de servidor de acesso; programas informáticos para gestão de projectos; apli-

cações de programas informáticos para computador; aplicações de programas informáticos 
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para computador, descarregáveis; redes informáticas; componentes e peças de computador; 

tecnologia da informação e equipamentos audiovisuais; armazenamento de dados de multi-

média; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinemato-

gráficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), de sal-

vação e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controle de electricidade; aparelhos para gravação, transmissão 

ou reprodução de som ou imagens; suportes de dados magnéticos, discos graváveis; discos 

compactos, DVDs e outros meios de gravação digitais; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento caixas registadoras, máquinas de cálculo, equipamentos de processamento de 

dados, computadores; aparelhos de extinção de incêndios; peças e acessórios para todos os 

produtos atrás referidos; todos incluídos na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129434 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso; relógios; aparelhos para medir o tempo; cronógrafos para uso como 

aparelhos para medir o tempo; cronómetros; pulseira de relógio; bracelete de relógios; es-

tojos de relógios de pulso, relógios; peças para relógios de pulso, relógios e para relojoaria 

e instrumentos cronométricos; joalharia; metais preciosos e suas ligas; pedras preciosas e 

semi-preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; peças e acessórios para todos os 

produtos atrás referidos; todos incluídos na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129435 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações, nomeadamente manuais de usuário, guias de instruções, guias de referência, 

livros, tudo sobre computadores, programas informáticos para computador, sistemas de 

computador, negócios comerciais, direcção de negócios comerciais e contabilidade; papel e 

cartão; impressões; artigos para encadernações; fotografias; artigos de papelaria e artigos 

de escritório, excepto móveis; adesivos para papelaria ou para uso doméstico; materiais 

para artistas e de desenho; brochas [pincéis]; materiais de ensino e didácticos; folhas de 

plástico, filmes e bolsas para acondicionamento e embalamento; tipos para impressoras, 

blocos de impressão; todos incluídos na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129436 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de transporte de computador [não adaptados]; estojos de computador [não equipa-

dos]; sacos de transporte para computadores portáteis [notebooks] [não adaptados]; couro 

e imitações de couro; peles de animais e peles; bagagem e sacos de transporte; chapéus-de-

-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e artigos de selaria; coleiras, trelas e 

roupas para animais; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos; todos incluídos 

na Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129437 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Canecas; taças; garrafas; copos para bebidas; cantis para desporto; ornamentos de cerâ-

mica; ornamentos de vidro; recipientes isolantes para café e chá; recipientes de plástico; 

artigos em cristal; copos de cristal, vidro ou porcelana; utensílios e recipientes para uso 

doméstico ou de cozinha; pentes e esponjas; escovas, excepto pincéis; materiais para fazer 

escovas; artigos para fins de limpeza; vidro não trabalhado ou semi-trabalhado, excepto vi-

dro de construção; objectos de vidro, porcelana e faiança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129438 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; peças e acessórios relacionados com todos os produtos an-

teriormente mencionados; todos incluídos na Classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129439 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos de computador com manípulo [automático] [além dos adaptados para uso com re-

ceptores de televisão]; jogos, brinquedos e artigos de brincar; aparelhos de jogos de vídeo; 

artigos de desporto e ginástica; decorações para árvores de Natal; peças e acessórios para 

todos os produtos anteriormente referidos; todos incluídos na Classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129440 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de dados informáticos; serviços informáticos de processamento de dados; serviços 

de gravação de dados informáticos; pesquisa de dados em arquivos de computador para 

terceiros; serviços de recuperação relacionados com dados informáticos; actualização e 

manutenção de dados em base de dados informática; publicidade; direcção de negócios 

comerciais; administração de empresas; funções administrativas; serviços de informação, 

assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços anteriormente referidos; todos 

incluídos na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129441 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de financiamento; financiamento de compras de consumidores; provisão de finan-

ciamento para locação; locação financeira; crédito para locação; serviços de informação 

financeira; informações financeiras, dados, assessoria e serviços de consultoria; seguros; 

assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços de informação, 

assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços anteriormente referidos; todos 

incluídos na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129442 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, manutenção e reparação de hardware de computadores; manutenção e repara-

ção de redes de comunicações de dados; manutenção e reparação de hardware para apare-

lhos de processamento de dados; instalação de instalações de armazenamento; instalação 

de redes informáticas; serviços de reparação para equipamentos de negócios electrónicos; 

instalação de sistemas informáticos; manutenção e reparação de instrumentos; hardware 

informático (instalação, manutenção e reparação de); instalação de redes informáticas; ac-

tualização de hardware informático; instalação de instrumentos de rede de comunicações; 

manutenção e reparação de redes informáticas; manutenção e reparação de redes de co-

municações de dados; instalação de aparelhos de rede de dados; instalação, manutenção e 

reparação de máquinas e equipamentos de escritório; instalação de hardware para sistemas 

informáticos; instalação de sistemas informatizados de informação; manutenção e repara-

ção de sistemas de comunicações; serviços de assessoria relacionados com a instalação de 

equipamentos audiovisuais; serviços de assessoria relacionados com a instalação de equi-

pamentos de comunicação; serviços de assessoria relacionados com a instalação de equipa-

mentos de segurança e protecção; serviços de assessoria relacionados com a manutenção 

e reparação de equipamentos mecânicos e eléctricos; informação (reparação); serviços de 

informação relacionados com a manutenção de sistemas de segurança; serviços de informa-

ção relacionados com a instalação de sistemas de segurança; fornecimento de informações 

relativas a manutenção e reparação seguras; fornecimento de informações relativas à repa-

ração ou manutenção de máquinas de impressão; fornecimento de informações relativas à 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de telecomunicações; fornecimento de 

informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de escritório; 

serviços de consultoria relacionados com a instalação de computadores; trabalhos de cons-

trução; reparação; serviços de instalação; serviços de informação, assessoria e consultoria 

relacionados com todos os serviços anteriormente referidos; todos incluídos na Classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129443 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação por GPS; informações de transporte e trânsito; serviços de trans-

porte; transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de viagens; 

serviços de informação, assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços ante-

riormente referidos; todos incluídos na Classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129444 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.
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 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Fabricação personalizada de computadores para terceiros; serviços de reciclagem; forneci-

mento de informações relativas a serviços de impressão; fornecimento de informações re-

lativas ao aluguer de máquinas e aparelhos de impressão; tratamento de materiais; serviços 

de informação, assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços anteriormente 

referidos; todos incluídos na Classe 40.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129445 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e formação; organização e ministração de aulas; seminários; organi-

zação de workshops; organização de conferências; prestação de formação on-line; formação 

relativa a programas informáticos para computador; serviços de formação no domínio do 

desenvolvimento de software informático; organização e realização de conferências edu-

cacionais; serviços de formação relacionados com computadores; formação relacionada 

com hardware de computador; formação relativa a programas de computador; formação 

relacionada com técnicas de computador; formação em informática; serviços de formação 

em informática; formação em educação informática; formação em programação de compu-

tadores; serviços de consultoria de formação em informática; serviços de educação relacio-

nados com computadores; serviços de formação relacionados com sistemas informáticos; 

formação no desenvolvimento de programas de computador; formação na concepção de 

programas de computador; educação; serviços de formação; entretenimento; actividades 

desportivas e culturais; serviços de informação, assessoria e consultoria relacionados com 

todos os serviços anteriormente referidos; todos incluídos na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129446 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos; serviços remotos de cópia de segurança de computador; instalação 

de “firmware”; concepção, desenvolvimento e implementação de programas informáticos; 

instalação, reparação e manutenção de programas informáticos para computador; consul-

toria e assessoria em programas informáticos e material informático para computador; 

consultoria na área de material e programas informáticos para computador; consultoria 
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na concepção e desenvolvimento de material informático para computador; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com material informático para computador; consul-

toria relativa a sistemas informáticos para computador; serviços de consultoria relaciona-

dos com a concepção de sistemas informáticos para computador; serviços de assessoria 

relacionados com a concepção de programas informáticos para computador; serviços de 

suporte técnico de programas informáticos para computador; serviços de suporte à tec-

nologia da informação; consultoria no campo das redes e aplicações de computação em 

nuvem; computação em nuvem; serviços de consultoria em material e programas infor-

máticos para computador; desenvolvimento, programação e implementação de programas 

informáticos; implementação de programas informáticos em redes; concepção e desenvol-

vimento de material informático para computador; serviços de rede informática; desen-

volvimento de programas informáticos para terceiros; concepção, manutenção, locação e 

actualização de programas informáticos para computador; instalação, manutenção, repa-

ração e manutenção de programas informáticos para computador; consultoria técnica re-

lativa à instalação e manutenção de programas informáticos para computador; resolução 

de problemas de material e programas informáticos; serviços de migração de dados; ser-

viços de computação em nuvem; serviços de consultoria técnica relacionados com tecno-

logia da informação; serviços de consultoria e informação relacionados à arquitectura e 

infra-estrutura de tecnologia da informação; concepção e desenvolvimento da arquitectu-

ra de programas informáticos; concepção e desenvolvimento da arquitectura de material 

informático; plataformas de alojamento na Internet; programação de programas informá-

ticos para plataformas de Internet; consultoria relativa à concepção de páginas de origem 

e sites da Internet; serviços de recuperação de dados; serviços de criptografia e descodi-

ficação de dados; criptografia, descriptografia e autenticação de informações, mensagens 

e dados; concepção e desenvolvimento de sistemas de segurança de dados electrónicos; 

consultoria no domínio da segurança informática; programas informáticos como um ser-

viço [SaaS]; fornecimento de ambientes de computadores virtuais através da computação 

em nuvem; fornecedor de serviços de aplicações [ASP], nomeadamente alojamento de 

aplicações informáticas de outros; fornecimento do uso temporário de aplicativos de pro-

gramas informáticos não descarregáveis acessíveis através de um site; fornecimento de  

informações sobre a concepção e desenvolvimento de programas informáticos, sistemas 

e redes informáticas; programas informáticos como serviço; plataforma como serviço 

[PaaS]; concepção e desenvolvimento de programas informáticos para computador; for-

necimento de sistemas de computadores virtuais através da computação em nuvem; de-

senvolvimento e teste de métodos de computação, algoritmos e programas informáticos; 

teste de computadores; teste de material informático para computadores; teste de pro-

gramas para computadores; teste de programas informáticos para computadores; teste de 

equipamento de computação; testes de sistemas electrónicos de processamento de dados; 

serviços de monitorização de sistemas informáticos; monitorização dos sistemas de rede; 

monitorização de sistemas informáticos por acesso remoto; serviços de diagnóstico de 

computador; fornecimento de informações sobre a concepção e desenvolvimento de pro-

gramas informáticos para computador, sistemas e redes informáticas; serviços de asses-

soria e informação relacionados com programas informáticos para computador; serviços 

de assessoria e informação relacionados com periféricos de computadores; serviços de 

informação relacionados com tecnologia da informação; serviços para o fornecimento de 

informação tecnológica; concepção e desenvolvimento de programas informáticos opera-

cionais para redes de computadores e servidores; manutenção de programas informáticos 

para computador usados para operar aparelhos e máquinas de enchimento; concepção e 

desenvolvimento de programas informáticos para importação e gestão de dados; serviços 

de aluguer de computadores; emissão de informações relativas à tecnologia da informa-
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ção; compilação de informações relacionadas com a  tecnologia da informação; locação 

de sistemas de processamento de dados; locação de programas informáticos para com-

putador; locação de programas para computadores; locação de aparelhos informáticos; 

locação de computadores; locação de instalações informáticas; locação de equipamento 

informático; locação de acesso a um computador; locação de tempo de acesso a um com-

putador; armazenamento de dados; armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

duplicação e de conversão de dados, serviços de codificação de dados; serviços de segu-

rança de dados [firewalls]; programação de computadores para processamento de dados; 

concepção e planeamento técnico de redes de telecomunicações; serviços de concepção 

e planeamento relacionados com equipamentos de telecomunicações; planeamento, con-

cepção, desenvolvimento e manutenção de sites on-line para terceiros; aconselhamento 

técnico relacionado com computadores; serviços de consultoria técnica relacionados com 

o processamento de dados; armazenamento electrónico temporário de informações e 

dados; análise de sistemas (computador-); serviços de análise técnica de dados; desenvol-

vimento de soluções de aplicativos de programas informáticos para computador; instala-

ção e customização de aplicativos de programas informáticos para computador; serviços 

de desenvolvimento de sites; programação de programas informáticos operacionais para 

redes e servidores de computadores; infraestrutura como um serviço [IaaS]; concepção 

e desenvolvimento de sistemas de armazenamento de dados; manutenção de programas 

informáticos relacionada com a segurança informática e prevenção de riscos informáti-

cos; actualização de programas informáticos relacionados com a  segurança informática 

e prevenção de riscos informáticos; serviços de cópia de segurança para dados do disco 

rígido do computador; segurança, protecção e restauração de informação teconológica 

(“IT”); concepção e desenvolvimento de programas de segurança na Internet; serviços 

de programação de computadores para segurança de dados electrónicos; concepção e de-

senvolvimento de sistemas de segurança de dados electrónicos; serviços de segurança in-

formática para protecção contra acesso ilegal à rede; prestação de serviços de segurança 

para redes informáticas, acesso a computadores e transações informatizadas; consultoria, 

assessoria e serviços de informação em informação tecnológica (“IT”); serviços cientí-

ficos etecnológicos e pesquisa e concepção com eles relacionados; serviços de análise e 

pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de material e programas informáticos; 

serviços de informação, assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos; todos incluídos na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129447 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Dell Inc.

 地址 Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Consultoria em propriedade intelectual; serviços de monitorização de propriedade intelec-

tual; licenciamento da propriedade intelectual; serviços de autenticação on-line; serviços 

de segurança on-line, nomeadamente fornecimento de segurança para redes de computa-

dores, acesso ao computador e transações informatizadas; fornecimento de segurança para 

transmissão de dados e para transações por meio de redes informáticas; fornecimento de 
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segurança para sites, computadores e/ou bancos de dados; fornecimento de transações on-

-line seguras e/ou transferência segura de dados por meios electrónicos; registo de nomes 

de domínio [serviços jurídicos]; consultoria em segurança; serviços jurídicos; serviços de 

segurança para protecção física de bens tangíveis e indivíduos; serviços pessoais e sociais 

prestados por terceiros para atender às necessidades de indivíduos; serviços de informação, 

assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços anteriormente referidos; todos 

incluídos na Classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129448 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : Skydive Holdings Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, 51 Montague Street, Wollongong, New South Walles 2500, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 航空旅遊服務；安排旅客運輸；安排觀光旅遊；安排短途旅行；安排探險旅遊；安排遊覽；自行

車旅遊；觀光遊覽代理預訂服務；旅遊代理預訂服務；旅遊票務預訂服務；旅遊陪伴；假期旅遊

預約服務；熱氣球觀光遊覽服務；提供旅遊相關的資訊服務；遊覽運營；組織短途旅行；組織

觀光遊覽；組織旅遊；組織人員運輸；運送乘客；個人導遊服務；遊艇運輸；提供旅遊業相關資

訊；提供運輸相關資訊；提供旅遊相關資訊；提供觀光遊覽（運輸）服務；提供熱氣球觀光遊覽

服務；提供遊客旅遊資訊；提供遊覽服務；遊覽預約服務；旅遊預約服務；河運；海運服務；安

排參觀遊覽服務；安排旅遊服務；旅遊預訂服務；觀光遊覽；出於旅遊目的的票務預訂服務；旅

遊行程規劃；旅遊經營開發服務；旅遊組織；旅遊預約服務；導遊服務；遊客旅遊預約服務；空

中運輸；海上運輸；船運；水運；人員運送；旅遊諮詢服務；旅遊指引服務；旅遊票務預訂服務；

遊艇旅行；水上運輸服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129449 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático de aplicações para computadores, telemóveis e dispositivos portatéis, 

nomeadamente software informático para fornecimento de notícias, pesquisas, ofertas 

imobiliárias e actualizações, e colaborações com peritos relacionados com investimento, 

ciclos operacionais, avaliações, corretagem, gestão de activos e serviços de aconselhamento 

para hotéis e investidores em hotelaria, proprietários e operadores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129450 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA MEGAHOUSE also trading as MEGAHOUSE CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 5-4, Komagata 2-chome, Taito-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 : Computadores; programas de computador; programas informáticos descarregáveis; progra-

mas de jogos de computador; programas de jogos de computador descarregáveis através da 

Internet; software de jogos de computador descarregável de uma rede informática mundial; 

software de jogos de computador para computadores pessoais e consolas de jogos de vídeo 

de lar; software de jogos de computador para utilizar em telemóveis e telefones celulares; 

programas de jogos de computador descarregáveis; software de jogos de computador des-

carregáveis via rede informática mundial e dispositivos sem fios; programas de jogos ele-

trónicos descarregáveis; software para jogos electrónicos descarregáveis para utilizar em 

telemóveis e telefones celulares, computadores portáteis, dispositivos sem fio, e dispositivos 

electrónicos portáteis; capas de protecção e estojos para telefones celulares, computadores 

portáteis (laptops) e leitores multimédia portáteis; capas de protecção e estojos para com-

putadores tablet; capas de protecção para telefones inteligentes (smartphones); programas 

de vídeo e jogos de computador; cartuchos e discos de jogos de vídeo; software para jogos 

de vídeo; discos compactos (memória apenas de leitura); publicações electrónicas, descar-

regáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129451 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA MEGAHOUSE also trading as MEGAHOUSE CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 5-4, Komagata 2-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos; jogos; jogos de tabuleiro; equipamentos vendidos como uma unidade para jogar 

jogos de tabuleiro do tipo de salão; jogos de tabuleiro portáteis; jogos portáteis com ecrã de 

cristal líquido; cartas de jogar; cartões para jogos de cartas; máquinas de jogos de vídeo de 

arcadas operadas por moedas; máquinas de jogos de vídeo adaptadas para uso com recepto-

res de televisão e monitores de computador; máquinas de jogos de vídeo portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129452 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA MEGAHOUSE also trading as MEGAHOUSE CORPORA-

TION
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 地址 Endereço : 5-4, Komagata 2-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de entretenimento, nomeadamente organização e rea-

lização de competições para jogos de tabuleiro; serviços de entretenimento, nomeadamente 

fornecimento de jogos on-line; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de jogos de tabuleiro on-line; informação sobre entretenimento; organização, realização e 

operação de torneios de jogos de tabuleiro; fornecimento de informações sobre torneios, 

eventos e competições na área de jogos de vídeo; fornecimento de informações sobre jogos; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); serviços de entrete-

nimento prestado através de uma rede de comunicação global; fornecimento de informação 

sobre entretenimento e eventos recreativos através de redes on-line e da Internet; forneci-

mento de publicações electrónicas on-line, não descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129453 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA, 02139, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja, tons de azul e tons de verde.

[210] 編號 N.º : N/129456 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e su-

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; águas potáveis; águas aro-

matizadas; refrigerantes; bebidas energéticas; bebidas para desporto; concentrados e pós 

para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129457 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/26

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e su-

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; águas potáveis; águas aro-

matizadas; refrigerantes; bebidas energéticas; bebidas para desporto; concentrados e pós 

para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129458 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 三井日本料理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門北京街8號怡珍閣2樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務 - 日本料理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129459 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 彩虹概念有限公司

   RAINBOW CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路405號中國法律大廈26樓

   Avenida da Praia Grande No. 405, 26/F., China Law Building, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香料、香精油、化妝品、洗髮液、護髮素、浴液、香水、古龍水、空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129460 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 彩虹概念有限公司

   RAINBOW CONCEPT LIMITED
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 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路405號中國法律大廈26樓

   Avenida da Praia Grande No. 405, 26/F., China Law Building, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶首飾及貴重金屬紀念品、鐘錶及其零部件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129461 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 彩虹概念有限公司

   RAINBOW CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路405號中國法律大廈26樓

   Avenida da Praia Grande No. 405, 26/F., China Law Building, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品、文具用品、包裝用紙袋/塑料袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129462 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 彩虹概念有限公司

   RAINBOW CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路405號中國法律大廈26樓

   Avenida da Praia Grande No. 405, 26/F., China Law Building, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮包、手袋、公事包、錢包、背包、旅行包、行李包、箱包、購物袋、傘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129463 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 彩虹概念有限公司

   RAINBOW CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路405號中國法律大廈26樓

   Avenida da Praia Grande No. 405, 26/F., China Law Building, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝、鞋、襪、手套、領帶、圍巾、披巾、腰帶、服裝帶、皮帶（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129464 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 彩虹概念有限公司

   RAINBOW CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路405號中國法律大廈26樓

   Avenida da Praia Grande No. 405, 26/F., China Law Building, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 批發、零售、買賣以下各類產品：衣服、鞋、襪、頭巾、帽、飾物配件、珠寶手飾、香水、化妝品、

護膚品、皮具、仿皮、各類手袋、旅行袋、雨/陽傘、扶杖。廣告、廣告宣傳、為廣告或推銷提供模

特、廣告策劃、工商管理輔助、特許經營的商業管理、數據通訊網路上的線上廣告、進出口代

理、推銷（替他人）、人事管理諮詢、會計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129465 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 彩虹概念有限公司

   RAINBOW CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路405號中國法律大廈26樓

   Avenida da Praia Grande No. 405, 26/F., China Law Building, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 通訊：包括所有傳播媒介、電子及網絡通訊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129466 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 彩虹概念有限公司

   RAINBOW CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路405號中國法律大廈26樓

   Avenida da Praia Grande No. 405, 26/F., China Law Building, 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 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 : 

[210] 編號 N.º : N/129467 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 長泓國際實業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門海邊馬路35號碧瑤閣3座地下B座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售服務（曲奇）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129468 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 長泓國際實業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門海邊馬路35號碧瑤閣3座地下B座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售服務（曲奇）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129479 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : Honeywell International Inc. 

 地址 Endereço : 115 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Monitorizador da qualidade do ar interior para temperatura, humidade, formaldeído, CO2 

[dióxido de carbono].
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129488 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 唔關你事一人有限公司

   NOYB SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 336, Centro Comercial Cheng Feng, 17.º andar P, 

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 : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129489 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 唔關你事一人有限公司

   NOYB SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 336, Centro Comercial Cheng Feng, 17.º andar P, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio, actualização de material publicitário, administração comercial de licenças de produtos 

e de serviços de terceiros, compilação de informação para bases de dados informáticas, 

consultadoria em gestão de pessoal, consultadoria profissional na área de negócios, direc-

ção profissional de artistas de espectáculo, serviços de Fornecimento a terceiros, assistência 

na gestão comercial ou industrial, gestão de ficheiros informáticos, serviços de outsourcing, 

angariação de patrocínios, publicidade, sistematização de informação em bases de dados 

informáticas, serviços de recorte de notícias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129490 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 唔關你事一人有限公司

   NOYB SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
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 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 336, Centro Comercial Cheng Feng, 17.º andar P, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais, aluguer de equi-

pamento, serviços de Bilheteira (entretenimento), diversões, exploração de publicações 

electrónicas on-line não telecarregáveis, organização de exposições, informação em ma-

téria de entretenimento, organização de bailes, organização de espectáculos (serviços de 

empresários), organização e direcção de colóquios, organização e direcção de concertos, 

organização e direcção de conferências, organização e direcção de congressos, organização 

e direcção de seminários, organização e direcção de simpósios, organização e gestão de 

“ateliers” de formação (workshops), planeamento de festas (entretenimento), produção de 

espectáculos, produção de filmes, reservas de lugares para espectáculos, teatrais (produ-

ções).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129491 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 唔關你事一人有限公司

   NOYB SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 336, Centro Comercial Cheng Feng, 17.º andar P, 

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 : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de 

registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para apa-

relhos de pré-pagamento; discos (magnéticos), discos acústicos, discos compactos, discos 

compactos ROM, discos ópticos, programas de computador, tampões (protectores) para os 

ouvidos, publicações electrónicas descarregáveis, autómatos de música (juke boxes), publi-

cações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129492 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 唔關你事一人有限公司

   NOYB SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
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 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 336, Centro Comercial Cheng Feng, 17.º andar P, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais, aluguer de equi-

pamento, serviços de Bilheteira (entretenimento), diversões, exploração de publicações 

electrónicas on-line não telecarregáveis, organização de exposições, informação em ma-

téria de entretenimento, organização de bailes, organização de espectáculos (serviços de 

empresários), organização e direcção de colóquios, organização e direcção de concertos, 

organização e direcção de conferências, organização e direcção de congressos, organização 

e direcção de seminários, organização e direcção de simpósios, organização e gestão de 

“ateliers” de formação (workshops), planeamento de festas (entretenimento), produção de 

espectáculos, produção de filmes, reservas de lugares para espectáculos, teatrais (produ-

ções).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129493 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 唔關你事一人有限公司

   NOYB SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 336, Centro Comercial Cheng Feng, 17.º andar P, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais, aluguer de equi-

pamento, serviços de Bilheteira (entretenimento), diversões, exploração de publicações 

electrónicas on-line não telecarregáveis, organização de exposições, informação em ma-

téria de entretenimento, organização de bailes, organização de espectáculos (serviços de 

empresários), organização e direcção de colóquios, organização e direcção de concertos, 

organização e direcção de conferências, organização e direcção de congressos, organização 

e direcção de seminários, organização e direcção de simpósios, organização e gestão de 

“ateliers” de formação (workshops), planeamento de festas (entretenimento), produção de 

espectáculos, produção de filmes, reservas de lugares para espectáculos, teatrais (produ-

ções).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129494 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 唔關你事一人有限公司

   NOYB SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 336, Centro Comercial Cheng Feng, 17.º andar P, 

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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais, aluguer de equi-

pamento, serviços de Bilheteira (entretenimento), diversões, exploração de publicações 

electrónicas on-line não telecarregáveis, organização de exposições, informação em ma-

téria de entretenimento, organização de bailes, organização de espectáculos (serviços de 

empresários), organização e direcção de colóquios, organização e direcção de concertos, 

organização e direcção de conferências, organização e direcção de congressos, organização 

e direcção de seminários, organização e direcção de simpósios, organização e gestão de 

“ateliers” de formação (workshops), planeamento de festas (entretenimento), produção de 

espectáculos, produção de filmes, reservas de lugares para espectáculos, teatrais (produ-

ções).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129502 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jalyla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna 

ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e para 

casinos e para jogos através de “websites” e redes computorizadas globais; serviços de 

informação sobre entretenimento prestados “on-line” a partir de bases de dados informá-

ticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de entre-

tenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” e  respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 
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serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-line” a partir de bases 

de dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; 

aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinemato-

gráficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de 

mediação para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques 

temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas 

para divertimento e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e 

centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desporti-

vos, educativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e  multimédia; formação 

profissional e educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou 

recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, 

shows, cinema, produções teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, 

lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e compe-

tições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, clubes 

de lazer e educação, colónias de férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a 

“night-clubs”; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; 

organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços 

relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de 

equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua 

realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129503 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jalyla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de “websites” e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados “on-line” a partir de bases de dados in-

formáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de 

entretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de 

rede computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador 

e jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” e respectivas actualizações e 

sua disponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, 

eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção 

e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de 

filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços 

de entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de 

entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, 
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revistas e periódicos; serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-

-line” a partir de bases de dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra 

rede de comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e 

acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multi-

média; serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques 

de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações 

e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de divertimentos, par-

ques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-

-estruturas desportivos, educativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e mul-

timédia; formação profissional e educação; serviços relativos a e para divertimento e en-

tretenimento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais 

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, multimédia, bailes, disco-

tecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, 

eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, “health clubs”, 

ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; serviços de clubes; ser-

viços relativos a “night-clubs”; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes 

de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibiliza-

ção de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais 

e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de 

golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais 

incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129504 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jalyla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna 

ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e para 

casinos e para jogos através de “websites” e redes computorizadas globais; serviços de 

informação sobre entretenimento prestados “on-line” a partir de bases de dados informá-

ticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de entre-

tenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-
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táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao 

vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e perió-

dicos; serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-line” a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comuni-

cações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cine-

matográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços 

de mediação para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, par-

ques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estru-

turas para divertimento e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão 

e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas despor-

tivos, educativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação 

profissional e educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou 

recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, 

shows, cinema, produções teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, 

lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e compe-

tições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, clubes 

de lazer e educação, colónias de férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a 

“night-clubs”; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; 

organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços 

relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de 

equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua 

realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129505 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，醫用藥膏，消毒劑，醫用營養品，獸醫用藥，消毒紙巾，止血藥條，魚油，藥油，卵磷脂，

醫用膠布，中藥成藥，藥物飲料，藥用膠囊，皮膚用藥膏，醫用唇膏。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129506 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，醫用藥膏，消毒劑，醫用營養品，獸醫用藥，消毒紙巾，止血藥條，魚油，藥油，卵磷脂，

醫用膠布，中藥成藥，藥物飲料，藥用膠囊，皮膚用藥膏，醫用唇膏。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129507 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129508 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129509 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129513 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 何顯發

   HE XIANFA

 地址 Endereço : 澳門大中華廣場綠湖居13樓D 

 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 : 

[210] 編號 N.º : N/129514 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/27

[730] 申請人 Requerente : 何顯發

   HE XIANFA

 地址 Endereço : 澳門大中華廣場綠湖居13樓D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129515 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : SM Life Science Co., Ltd.

 地址 Endereço : 648-7, Heonhwa-Ro, Gangdong-Myeon, Gangneung-Si, Gangwon-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；化妝用清潔霜；美容皂；浸漬化妝水的紙巾；美容霜；身體用乳霜皂；身體用乳霜；淋浴

乳霜；曬後用乳霜；潤膚液；皮膚保養用化妝製劑；護膚霜；潔膚劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129516 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : Brauerei Beck GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Am Deich 18/19, 28199 Bremen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, branca, vermelha e cizenta conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/129517 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 珠海市魅族科技有限公司

   MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市科技創新海岸魅族科技樓

   Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, P.R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 數據處理設備；可下載的手機應用軟體；計算機外圍設備；平板電腦；智能眼鏡（數據處理）；

智能手錶（數據處理）；人臉識別設備；秤；智能手機；電話用成套免提工具；網絡通訊設備；穿

戴式行動追蹤器；智能手機用套；智能手機螢幕專用保護膜；路由器；電視機；耳機；攝像機；

行車記錄儀；機頂盒；頭戴式虛擬現實裝置；揚聲器音箱；照相機（攝影）；自拍杆（手持單腳

架）；空氣分析儀器；聯機手環（測量儀器）；電源材料（電線、電纜）；數據線；電源插頭轉換

器；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；電源適配器；3D眼鏡；電子防盜裝置；移動電源（可

充電電池）；電池；電池充電器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129518 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 珠海市魅族科技有限公司

   MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市科技創新海岸魅族科技樓

   Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, P.R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；通過網站提供商業信息；特

許經營的商業管理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；進出口代理；計算

機數據庫信息系統化；在計算機數據庫中更新和維護數據。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129519 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 溫州遠標鞋業有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省瑞安市仙降街道工業區 

 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 : 鞋（腳上穿著物）；鞋底；靴；鞋幫；鞋面；足球鞋；高統橡膠套鞋；拖鞋；涼鞋；鞋底；運動鞋；

服裝；針織服裝；T恤衫；游泳衣；童裝；帽；圍巾；襪；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129520 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 林昆侖 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區杏壇鎮昌教觀堂路高巷13號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 食鹽；醋；醬油；調味品；調味醬；調味肉汁；酵母；蘇打粉（烹飪用小蘇打）；烹飪用堿；烹飪用

酶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129521 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第六座六樓AU 

 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129522 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 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，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129523 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 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，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129524 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第六座六樓AU 

 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129525 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 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，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129526 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 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，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129527 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第六座六樓AU 

 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/129528 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第六座六樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129529 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第六座六樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/129530 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 筆記本；紙；宣紙（用於中國繪畫和書法）；紙巾；書籍；帶有電子發聲裝置的兒童圖書；報紙；

圖畫；書籍裝訂裝置和機器（辦公設備）；卷筆刀；檔夾；墨汁；鋼筆；鉛筆；毛筆；直角尺；繪畫

材料；黑板；彩色粉筆（蠟筆）；建築模型。  



N.º 51 — 21-12-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 22059

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129531 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71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；皮衣；緊身內衣（服裝）；童裝；游泳褲；游泳衣；雨衣；鞋（腳上的穿著物）；鞋；帽子（頭

戴）；長襪；手套（服裝）；領帶；圍巾；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129532 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；玩具；國際象棋；國際跳棋；體育活動用球；旱冰鞋；球拍；鍛煉身體器械；體育活動

器械；釣具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129533 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業企業遷移；將資訊編入電腦資料庫；在電腦檔案中進行數據檢索（替他人）；為商業或廣

告目的編制網頁索引；會計；尋找贊助；廣告；電腦網絡上的線上廣告；點擊付費廣告；醫用、獸

醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；商業代理；商業資訊；商業中介服務；替他人

推銷；市場營銷；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場；人員招收；表演藝術家經紀。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129534 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；保險承保；保險諮詢；銀行；共有基金；經紀；擔保；慈善募捐；信託；典當經紀；資

本投資；金融貸款；金融服務；銀行儲蓄服務；藝術品估價；不動產經紀。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129535 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 學校教育；教學；家教服務；組織教育或娛樂競賽；安排和組織會議；組織體育比賽；安排選美

競賽；出借書籍的圖書館；書籍出版；電子書籍和雜誌的線上出版；提供線上電子出版物（非下

載）；錄影帶發行；廣播和電視節目製作；電視文娛節目；提供線上音樂（非下載）；提供線上

錄影（非下載）；娛樂服務；綜藝表演；在電腦網絡上提供線上遊戲；健身俱樂部（健身和體能

訓練）；玩具出租；遊戲器具出租；動物園服務；為藝術家提供模特服務；組織彩票發行。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129536 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；替他人研究和開發新產品；科學研究；技術諮詢；品質控制；測量；化妝品研究；生

物學研究；氣象資訊；材料測試；工業品外觀設計；室內設計；服裝設計；電腦編程；電腦軟件

設計；替他人創建和維護網站；託管電腦站（網站）；網絡服務器出租；電腦病毒的保護服務；

提供互聯網搜索引擎；網站設計諮詢；服務器託管；雲技算；藝術品鑒定；平面美術設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129537 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71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 : 44

[511] 服務 Serviços : 理療；醫療保健；動物飼養；心理專家；醫院；療養院；健康諮詢；美容院；眼鏡行；園藝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129538 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業企業遷移；將資訊編入電腦資料庫；在電腦檔案中進行數據檢索（替他人）；為商業或廣

告目的編制網頁索引；會計；尋找贊助；廣告；電腦網絡上的線上廣告；點擊付費廣告；醫用、獸

醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；商業代理；商業資訊；商業中介服務；替他人

推銷；市場營銷；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場；人員招收；表演藝術家經紀。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129539 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 學校教育；教學；家教服務；組織教育或娛樂競賽；安排和組織會議；組織體育比賽；安排選美

競賽；出借書籍的圖書館；書籍出版；電子書籍和雜誌的線上出版；提供線上電子出版物（非下

載）；錄影帶發行；廣播和電視節目製作；電視文娛節目；提供線上音樂（非下載）；提供線上

錄影（非下載）；娛樂服務；綜藝表演；在電腦網絡上提供線上遊戲；健身俱樂部（健身和體能

訓練）；玩具出租；遊戲器具出租；動物園服務；為藝術家提供模特服務；組織彩票發行。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129540 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71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 : 15

[511] 產品 Produtos : 鋼琴；小提琴；樂器；鼓（樂器）；弦樂器；樂譜架；校音扳頭；電子樂器；吉他；樂器盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129541 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 尹雄 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區學府大道71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；移動電源（可充電電池）；光碟（音像）；學習機；電子教學學習機；帶有圖書的電子發聲

裝置；放映設備；自拍杆（手持單腳架）；測量器械和儀器；可視電話；智能手機用套；全球定位

系統（GPS）；手機帶；移動電話；手機；穿戴式行動追蹤器；智能手機；智能手機用殼；網路通

訊設備；手機螢幕專用保護膜；答錄機；麥克風；電視機；頭戴式耳機；可攜式媒體播放器；電

子圖書閱讀器；自動計算器；刻度尺；霓虹燈看板；電腦；磁性身份識別卡；字典；電子出版物

（可下載）；電腦程式（可下載軟件）；電腦遊戲軟件；可下載的音樂檔；平板電腦；電腦硬件；

智能眼鏡（數據處理）；智能手機（數據處理）；計數器；收銀機；搖獎機；考勤機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129542 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；複印紙（文具）；紙巾；紙或紙板製廣告牌；筆記本；印刷出版物；照相架；包裝用紙；訂書

機；辦公用夾；鋼筆；文具用膠帶；建築模型。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129543 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；含牛奶的巧克力飲料；茶；茶飲料；糖；甜食（糖果）；蜂蜜；以穀物為主的零食小吃；比薩

餅；穀類製品；意式麵食；以米為主的零食小吃；冰淇淋；調味醬汁；食用芳香劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129544 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁；果汁；水（飲料）；無酒精飲料；奶茶（非奶為主）；植物飲料；豆類飲料；飲

料製作配料；無酒精果汁飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129545 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告宣傳；商業信息代理；組織商業或廣告交易會；進出口代理；替他人推銷；替他人採

購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；市場分析；人事管理諮詢；商業審計；複印服務；

自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129546 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；複印紙（文具）；紙巾；紙或紙板製廣告牌；筆記本；印刷出版物；照相架；包裝用紙；訂書

機；辦公用夾；鋼筆；文具用膠帶；建築模型。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/129547 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告宣傳；商業信息代理；組織商業或廣告交易會；進出口代理；替他人推銷；替他人採

購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；市場分析；人事管理諮詢；商業審計；複印服務；

自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129548 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；餐廳；快餐館；自動餐館；餐館；旅行預訂；茶館；備辦宴席；飯店；酒吧服務；會議室出

租；養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129549 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 餐具（刀、叉、匙除外）；玻璃瓶（容器）；日用陶器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；瓷；

陶瓷；陶土或玻璃藝術品；飲用器皿；紙巾盒；刷子；牙刷；牙籤；化妝用具；保溫瓶；掃地毯器；

水晶（玻璃製品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129550 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；含牛奶的巧克力飲料；茶；茶飲料；糖；甜食（糖果）；蜂蜜；以穀物為主的零食小吃；比薩

餅；穀類製品；意式麵食；以米為主的零食小吃；冰淇淋；調味醬汁；食用芳香劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129551 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁；果汁；水（飲料）；無酒精飲料；奶茶（非奶為主）；植物飲料；豆類飲料；飲

料製作配料；無酒精果汁飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129552 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 餐具（刀、叉、匙除外）；玻璃瓶（容器）；日用陶器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；瓷；

陶瓷；陶土或玻璃藝術品；飲用器皿；紙巾盒；刷子；牙刷；牙籤；化妝用具；保溫瓶；掃地毯器；

水晶（玻璃製品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129553 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳美西西餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道南山大道9672號大衝商務中心2棟4號樓12層1203 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；餐廳；快餐館；自動餐館；餐館；旅行預訂；茶館；備辦宴席；飯店；酒吧服務；會議室出

租；養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129554 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳月步文化科技有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區沙河街道華僑城創意園C3棟303號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 內衣；風衣；服裝；襯衫；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；衣服吊帶；皮帶

（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129555 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳月步文化科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區沙河街道華僑城創意園C3棟303號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 內衣；風衣；服裝；襯衫；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；衣服吊帶；皮帶

（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129556 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 裕有限公司

   YUE LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道17號海港城環球金融中心南座13A樓05-15室

   Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, 

Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；臨時住宿處出租；寄宿

處；飯店；餐館；寄宿處預訂；旅館預訂；自助餐館；快餐館；酒吧服務；假日野營住宿服務；預

訂臨時住所；汽車旅館；食物雕刻；臨時住宿的接待服務（抵達及離開的管理）；日式料理餐

廳；流動飲食供應；茶館；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129568 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : The Procter & Gamble Company
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 地址 Endereço : One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Fraldas descartáveis e/ou calças de papel e/ou celulose.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde-azulado, verde-azulado.

[210] 編號 N.º : N/129569 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

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

 地址 Endereço : One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Fraldas descartáveis e/ou calças de papel e/ou celulose.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, verde-azulado, verde-azulado claro, branco.

[210] 編號 N.º : N/129570 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

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

 地址 Endereço : One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Fraldas descartáveis e/ou calças de papel e/ou celulose.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul-claro, verde-azulado, verde-azulado claro, branco, dourado.
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[210] 編號 N.º : N/129576 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 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；收網機（捕魚具）；粉碎機；動物剪毛機；擠奶機；起鹽機；木材加工機；造紙機；紙

尿褲生產設備；印刷機；編織機；染色機；製茶機械；攪拌機；汽水飲料製造機；工業用捲煙機；

製革機；縫合機；自行車組裝機械；陶匠用旋輪；雕刻機；製電池機械；製繩機；製搪瓷機械；

製燈泡機械；包裝機；煤球機；食品加工機（電動）；洗衣機；壓片機；模壓加工機器；玻璃加工

機；化肥製造設備；化學工業用電動機械；沖洗機；軋鋼機；鑽探裝置（浮動或非浮動）；壓路

機；起重機；鑄造機械；蒸汽機；內燃機點火裝置；水輪機；回形針機；拉鏈機；整修機（機械加

工裝置）；機械台架；拉線機；電動剪刀；電子工業設備；光學冷加工設備；氣體分離設備；塗漆

機；發電機；淨化冷卻空氣用過濾器（引擎用）；離心機；機器、馬達和引擎的液壓控制器；空氣

冷凝器；液壓耦合器；機器軸；滑輪膠帶；軸承（機器零件）；電焊機；廢物處理裝置；壓濾機；

篩選機；篩分機；工業用揀選機；過濾機；濾篩機；電控拉窗簾裝置；電動卷門機；滾筒（機器部

件）；貼標籤機（機器）；電動擦鞋機；球拍穿線機；自動售貨機；航空加油車接頭；貯液器（機

器部件）；電鍍機；噴霧機；非手動的農業器具；紡織工業用機器；製食品用電動機械；電動製

飲料機；烘乾機；紡織品用便攜式旋轉蒸汽熨壓機；熨衣機；電腦刻字機；電池機械；洗碗機；

廚房用電動軋碎機；家用豆漿機；攪動機；磨粉機（機器）；塑料加工機器；切斷機（機器）；電

攪拌器；升降機操作裝置；水力動力設備；機器人（機械）；非手動的手持工具；眼鏡片加工設

備；自行車用發電機；汽車發動機活塞；清潔用吸塵裝置；掃地機器人；3D打印機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129577 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計步器；郵戳檢驗器；驗鈔機；自動售票機；商品電子標籤；衡器；量具；電子公告牌；放大設

備（攝影）；鏡（光學）；半導體；芯片（集成電路）；遙控裝置；視頻顯示屏；光導纖維（光學纖

維）；熱調節裝置；避雷器；電解裝置；滅火器；工業用放射設備；救生網；眼鏡；電池；動畫片；

照蛋器；叫狗哨子；裝飾磁鐵；電柵欄；便攜式遙控阻車器；電熱襪；計算機；可下載的計算機

應用軟件；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）；

平板電腦；數據處理設備；計算機外圍設備；電子出版物（可下載）；傳真機；測量儀器；感應

器（電）；晶體管（電子）；傳感器；筆記本電腦；複印機（照相、靜電、熱）；聲波定位儀器；攝

像機；測量裝置；電纜；放大器；傳感器；電子防盜裝置；煙霧探測器；數據處理設備；已錄製

的計算機程序；鼠標（計算機外圍設備）；電子詞典；智能卡（集成電路卡）；智能眼鏡（數據

處理）；智能手錶（數據處理）；計算機遊戲軟件；平板電腦；計算機硬件；秤；信號燈；調制解

調器；運載工具用導航儀器（隨載計算機）；全球定位系統（GPS）設備；智能手機；手機屏幕；

電子監控裝置；電視；耳機；電子圖書閱讀器；電影攝影機；照相機（攝影）；自拍杆（手持單腳

架）；土壤取樣儀；運載工具用測速儀；運載工具駕駛和控制模擬器；立體視鏡；電線；電子芯

片；可變電感器；顯示器；遙控器；個人用防事故裝置；電門玲；移動電源；幻燈片；電手套；訓

練動物用電子項圈。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129578 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 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 : 血壓計；醫療器械和儀器；電動牙科設備；電療器械；口罩；奶瓶；避孕套；植髮用毛髮；矯形用

物品；縫合材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129579 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；運載工具用燈；空氣淨化用殺菌燈；燙髮用燈；乙炔燈；烹調用裝置和設備；野餐燒烤用火

山岩石；冰箱；空氣調節裝置；頭髮用吹風機；蓄熱器；舞臺煙霧機；供暖裝置；自動澆水裝置；

衛生器械和設備；水淨化裝置；便攜式一次性消毒小袋；電暖器；氣體引燃器；聚合反應設備；

電燈；照明器械及裝置；發光二極管（L ED）照明裝置；空中運載工具用照明設備；自行車車

燈；電飯煲；電炊具；烘烤器具；電壓力鍋（高壓鍋）；電熱水壺；微波爐；多功能鍋；電開水器；

冰櫃；冷凍設備和裝置；空氣過濾器；風扇（空氣調節）；乾燥器；個人用電風扇；空氣淨化裝

置和機器；織物蒸汽掛燙機；廚房用抽油煙機；電吹風機；空調；加熱裝置；暖氣片；抽水馬桶；

太陽能熱水器；洗滌用熱水器（煤氣或電加熱）；水過濾裝置；打火機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129580 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12
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[511] 產品 Produtos : 自行車、腳踏車用打氣筒；架空運輸設備；雪橇（運載工具）；補內胎用全套工具；空中運載工

具；水上運載工具；電動運載工具；遙控運載工具（非玩具）；餐飲車（廂式）；兒童安全座（運

載工具用）；鐵路車輛；汽車；汽車車輪；自行車；折疊行李車；輪椅；汽車輪胎；運載工具用座

椅；機車；運載工具用輪胎；平衡車；折疊車；小推車。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129581 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 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 : 首飾盒；鐘錶指針（鐘錶製造）；錶；簧片（鐘錶製造）；未加工或半加工貴重金屬；裝飾品（首

飾）；胸針（首飾）；項鏈（首飾）；戒指（首飾）；珍珠（珠寶）；手錶；貴重金屬製手環；手錶腕

帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129582 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；複寫紙；紙巾；紙或紙板製告示牌；小冊子；硬紙管；印刷出版物；雜誌（期刊）；圖畫；包

裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋）；書籍裝訂材料；學校用品（文具）；墨水；印章（印）；書寫工

具；文具或家用膠條；繪畫儀器；畫家用畫架；電動或非電動打字機；教學材料（儀器除外）；模

型材料；念珠；教學器材（儀器除外）；粉筆；地球儀；教學掛圖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129583 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20
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[511] 產品 Produtos : 塑料鑰匙卡（未編碼、非磁性）；非金屬身份牌；家養寵物窩；非金屬製身份鑒別手環；骨灰

盒；非金屬門把手；傢俱；草編織物（草席除外）；非金屬掛衣鈎；枕頭；非金屬箱；玩具箱；非

金屬刀柄；軟梯；人體模型；裝飾珠簾；樹皮畫；食品用塑料裝飾品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129584 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 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 : 家用或廚房用容器；小玻璃瓶（容器）；瓷器；瓷、陶瓷、陶土或玻璃藝術品；茶具（餐具）；洗衣

用晾衣架；薰香爐；梳；製刷原料；刷子；牙刷；牙籤；化妝用具；未加工或半加工玻璃（建築玻

璃除外）；家養寵物用籠子；室內植物培養箱；捕蟲器；保溫瓶；暖水瓶；掃帚；家務手套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129585 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；滑水防潮服；防水服；化裝舞會用服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；襪；手套

（服裝）；圍巾；服裝帶（衣服）；十字褡；服裝綬帶；修女頭巾；神父左臂上佩戴的飾帶；浴帽；

睡眠用眼罩；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129586 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；遊戲套環；玩具；棋；運動用球；鍛煉身體器械；射箭用器具；體育活動器

械；狩獵用哨子；游泳池（娛樂用品）；塑料跑道；保護墊（運動服部件）；連冰刀的溜冰鞋；聖
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誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚用具；拉拉隊用指揮棒；球拍用吸汗帶；偽裝掩

蔽物（體育用品）；抽獎用刮刮卡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129587 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理顧問；市場營銷；替他人推銷；人員招收；商業企業遷移；計算機數據庫信息系

統化；會計；自動售貨機出租；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129588 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社；信息傳送；提供在線論壇；移動電話通訊；提供互聯網聊天室；數字文件傳送；提供數

據庫接入服務；提供全球計算機網絡用戶接入服務；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像

傳送；電信信息；衛星傳送。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129589 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 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；質量檢測；測量；化學研究；生物學研究；氣象信息；材料測試；工業品外觀設計；室

內裝飾設計；服裝設計；電子數據存儲；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；計算機軟件更

新；計算機編程；提供互聯網搜索引擎；雲計算；通過網站提供計算機技術和編程信息；軟件運

營服務[SaaS]；計算機軟件設計；遠程數據備份；藝術品鑒定；筆跡分析（筆跡學）；（人工降雨

時）雲的催化；書畫刻印藝術設計；無形資產評估；代替他人稱量貨物；地圖繪製服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/129590 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : José Maria da Cruz Martins

 地址 Endereço : Rua de Seng Tou, No, 441, Edf. Nova Taipa Garden Bloco 27-Peonia 16-H, Taipa-Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, sacos de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e Vermelho tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/129591 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : José Maria da Cruz Martins

 地址 Endereço : Rua de Seng Tou, No, 441, Edf. Nova Taipa Garden Bloco 27-Peonia 16-H, Taipa-Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Calçados, vestuários e chapelarias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e vermelho tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/129600 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/10/31

[730] 申請人 Requerente : Turlen Holding SA

 地址 Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 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 : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, botões-de-punho; pedras preciosas; relojoaria e ins-

trumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/112794 2017/11/24 2017/11/24 MGM Resorts International 25

N/112795 2017/11/24 2017/11/24 MGM Resorts International 35

N/112797 2017/11/24 2017/11/24 MGM Resorts International 43

N/114171 2017/11/24 2017/11/24 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 09

N/114172 2017/11/24 2017/11/24 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 35

N/114173 2017/11/24 2017/11/24 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 38

N/114174 2017/11/24 2017/11/24 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 41

N/114175 2017/11/24 2017/11/24 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 42

N/114176 2017/11/24 2017/11/24 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 45

N/115178 2017/11/24 2017/11/24 Tsit Wing International Company Limited 21

N/115179 2017/11/29 2017/11/29 Tsit Wing International Company Limited 30

N/115180 2017/11/29 2017/11/29 Tsit Wing International Company Limited 41

N/115471 2017/11/24 2017/11/24 Apple Inc. 09

N/115472 2017/11/24 2017/11/24 Apple Inc. 42

N/115513 2017/11/24 2017/11/24 EAST UNION ENTERPRISES GROUP LIMITED 09

N/116454 2017/11/24 2017/11/24 國城醫藥有限公司 03

N/116456 2017/11/24 2017/11/24 國城醫藥有限公司 30

N/116457 2017/11/24 2017/11/24 國城醫藥有限公司 30

N/116458 2017/11/24 2017/11/24 國城醫藥有限公司 30

N/116460 2017/11/24 2017/11/24 國城醫藥有限公司 30

N/117681 2017/11/24 2017/11/24 Pyronix Ltd 09

N/117682 2017/11/24 2017/11/24 Pyronix Ltd 11

N/117683 2017/11/24 2017/11/24 Pyronix Ltd 38

N/117684 2017/11/24 2017/11/24 Pyronix Ltd 42

N/117685 2017/11/24 2017/11/24 Pyronix Ltd 45
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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/118785 2017/11/24 2017/11/24 Rupert Sanderson Shoes Limited 14

N/118786 2017/11/24 2017/11/24 Rupert Sanderson Shoes Limited 18

N/118787 2017/11/24 2017/11/24 Rupert Sanderson Shoes Limited 25

N/118788 2017/11/24 2017/11/24 Rupert Sanderson Shoes Limited 35

N/119056 2017/11/24 2017/11/24 悅健康食品有限公司 29

N/119476 2017/11/24 2017/11/24 Agência de Informação e Notícias de Macaunews, Limitada 35

N/119477 2017/11/24 2017/11/24 Agência de Informação e Notícias de Macaunews, Limitada 38

N/119478 2017/11/24 2017/11/24 Agência de Informação e Notícias de Macaunews, Limitada 35

N/119479 2017/11/24 2017/11/24 Agência de Informação e Notícias de Macaunews, Limitada 38

N/119485 2017/11/24 2017/11/24 Tyco International Services GmbH 09

N/119702 2017/11/24 2017/11/24 K11 Group Limited 36

N/119703 2017/11/24 2017/11/24 K11 Group Limited 43

N/119783 2017/11/24 2017/11/24 Enodis Corporation 11

N/119784 2017/11/24 2017/11/24 Enodis Corporation 20

N/119785 2017/11/24 2017/11/24 Enodis Corporation 11

N/119786 2017/11/24 2017/11/24 Enodis Corporation 20

N/119787 2017/11/24 2017/11/24 Enodis Corporation 11

N/119788 2017/11/24 2017/11/24 Enodis Corporation 20

N/119893 2017/11/24 2017/11/24 Philip Morris Products S.A. 09

N/119894 2017/11/24 2017/11/24 Philip Morris Products S.A. 11

N/119895 2017/11/24 2017/11/24 Philip Morris Products S.A. 34

N/119896 2017/11/24 2017/11/24 Philip Morris Products S.A. 09

N/119897 2017/11/24 2017/11/24 Philip Morris Products S.A. 11

N/119898 2017/11/24 2017/11/24 Philip Morris Products S.A. 34

N/120151 2017/11/24 2017/11/24 RENAISSANCE 1849 SA 18

N/120333 2017/11/24 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05

N/120335 2017/11/24 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05

N/120353 2017/11/24 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05

N/120534 2017/11/24 2017/11/24 HOSHIZAKI CORPORATION 07

N/120535 2017/11/24 2017/11/24 HOSHIZAKI CORPORATION 11

N/120536 2017/11/24 2017/11/24 HOSHIZAKI CORPORATION 37

N/120660 2017/11/24 2017/11/24 TCL Corporation 07

N/120661 2017/11/24 2017/11/24 TCL Corporation 09

N/120662 2017/11/24 2017/11/24 TCL Corporation 10
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/120663 2017/11/24 2017/11/24 TCL Corporation 11

N/120664 2017/11/24 2017/11/24 TCL Corporation 35

N/120665 2017/11/24 2017/11/24 TCL Corporation 07

N/120666 2017/11/24 2017/11/24 TCL Corporation 09

N/120667 2017/11/24 2017/11/24 TCL Corporation 10

N/120668 2017/11/24 2017/11/24 TCL Corporation 11

N/120669 2017/11/24 2017/11/24 TCL Corporation 35

N/120736 2017/11/24 2017/11/24 Shipman Associates, DBA theBalm 03

N/120737 2017/11/24 2017/11/24 Shipman Associates, DBA theBalm 03

N/121002 2017/11/24 2017/11/24 RiGO Trading S.A. 30

N/121098 2017/11/24 2017/11/24 RiGO Trading S.A. 30

N/121841 2017/11/24 2017/11/24 JOHNSON & JOHNSON 05

N/121844 2017/11/24 2017/11/24 JOHNSON & JOHNSON 05

N/122235 2017/11/24 2017/11/24 樹熊資本管理有限公司

KOALA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED

36

N/122537 2017/11/24 2017/11/24 H. Lundbeck A/S 05

N/122538 2017/11/24 2017/11/24 H. Lundbeck A/S 05

N/122539 2017/11/24 2017/11/24 H. Lundbeck A/S 05

N/122540 2017/11/24 2017/11/24 H. Lundbeck A/S 05

N/122683 2017/11/24 2017/11/24 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/122759 2017/11/24 2017/11/24 Jeunesse Global Holdings, LLC 05

N/122760 2017/11/24 2017/11/24 Jeunesse Global Holdings, LLC 05

N/122772 2017/11/24 2017/11/24 CHRISTIAN DIOR COUTURE 09

N/122773 2017/11/24 2017/11/24 CHRISTIAN DIOR COUTURE 14

N/122774 2017/11/24 2017/11/24 CHRISTIAN DIOR COUTURE 18

N/122775 2017/11/24 2017/11/24 CHRISTIAN DIOR COUTURE 25

N/122837 2017/11/24 2017/11/24 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/122838 2017/11/24 2017/11/24 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/122839 2017/11/24 2017/11/24 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/122840 2017/11/24 2017/11/24 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/122841 2017/11/24 2017/11/24 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/122843 2017/11/24 2017/11/24 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/122844 2017/11/24 2017/11/24 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/122845 2017/11/24 2017/11/24 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28
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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/122846 2017/11/24 2017/11/24 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/122852 2017/11/24 2017/11/24 KOMATSU LTD. 04

N/122855 2017/11/24 2017/11/24 KOMATSU LTD. 09

N/123034 2017/11/24 2017/11/24 GIUSEPPE ZANOTTI S.p.A. 14

N/123035 2017/11/24 2017/11/24 Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC 35

N/123036 2017/11/24 2017/11/24 Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC 36

N/123037 2017/11/24 2017/11/24 Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC 41

N/123038 2017/11/24 2017/11/24 Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC 43

N/123039 2017/11/24 2017/11/24 Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC 35

N/123040 2017/11/24 2017/11/24 Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC 36

N/123041 2017/11/24 2017/11/24 Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC 41

N/123042 2017/11/24 2017/11/24 Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC 43

N/123078 2017/11/24 2017/11/24 The Net-a-Porter Group Limited 35

N/123164 2017/11/24 2017/11/24 KAS Direct LLC 03

N/123165 2017/11/24 2017/11/24 KAS Direct LLC 05

N/123186 2017/11/24 2017/11/24 LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED 05

N/123187 2017/11/24 2017/11/24 LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED 30

N/123196 2017/11/24 2017/11/24 LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED 05

N/123197 2017/11/24 2017/11/24 LING CHI MEDICINE (H.K.) LIMITED 30

N/123249 2017/11/24 2017/11/24 Montblanc-Simplo GmbH 14

N/123314 2017/11/24 2017/11/24 Council of Better Business Bureaus, Inc. 35

N/123421 2017/11/24 2017/11/24 浙江道時鐘錶有限公司 14

N/123456 2017/11/24 2017/11/24 BERNARD MAGREZ GRANDS VIGNOBLES DU SUD 33

N/123560 2017/11/24 2017/11/24 RUFFINO S.R.L. 33

N/123578 2017/11/24 2017/11/24 深圳魚羊美廚網絡科技有限公司 29

N/123579 2017/11/24 2017/11/24 深圳魚羊美廚網絡科技有限公司 30

N/123580 2017/11/24 2017/11/24 深圳魚羊美廚網絡科技有限公司 43

N/123701 2017/11/24 2017/11/24 Brenda Jean Farrington 03

N/123702 2017/11/24 2017/11/24 Brenda Jean Farrington 05

N/123703 2017/11/24 2017/11/24 Brenda Jean Farrington 10

N/123711 2017/11/24 2017/11/24 Ferring B.V. 05

N/123712 2017/11/24 2017/11/24 Ferring B.V. 05

N/123713 2017/11/24 2017/11/24 Ferring B.V. 10

N/123771 2017/11/24 2017/11/24 陝西華清宮文化旅遊有限公司 39
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N/123772 2017/11/24 2017/11/24 陝西長恨歌演藝文化有限公司 41

N/123821 2017/11/24 2017/11/24 超得有限公司

Super Earn Corporation Limited  

43

N/123824 2017/11/24 2017/11/24 Air Distribution Technologies IP, LLC 11

N/123842 2017/11/24 2017/11/24 KABUSHIKI KAISHA MEGAHOUSE also trading as 

MEGAHOUSE CORPORATION 

28

N/123843 2017/11/24 2017/11/24 瀛海投資有限公司 36

N/123846 2017/11/24 2017/11/24 瀛海投資有限公司 36

N/123858 2017/11/24 2017/11/24 Kabushiki Kaisha Yamamoto Koubou (doing business as 

Yamamoto Koubou Corporation)

28

N/123862 2017/11/24 2017/11/24 蘭亭序股份有限公司 43

N/123872 2017/11/24 2017/11/24 立橋控股有限公司

GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES WELL LINK LIMITADA

36

N/123874 2017/11/24 2017/11/24 立橋控股有限公司

GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES WELL LINK LIMITADA

36

N/123875 2017/11/24 2017/11/24 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

37

N/123876 2017/11/24 2017/11/24 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

37

N/123903 2017/11/24 2017/11/24 澳門佳作有限公司 35

N/123904 2017/11/24 2017/11/24 GROMARK CONSUMERS ENTERPRISE PTE LTD 05

N/123905 2017/11/24 2017/11/24 浙江蘭芳園食品有限公司 29

N/123906 2017/11/24 2017/11/24 浙江蘭芳園食品有限公司 32

N/123907 2017/11/24 2017/11/24 韓後化妝品股份有限公司 03

N/123908 2017/11/24 2017/11/24 韓後化妝品股份有限公司 03

N/123909 2017/11/24 2017/11/24 廣州市合生元生物製品有限公司 

BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

03

N/123910 2017/11/24 2017/11/24 廣州市合生元生物製品有限公司 

BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

05

N/123911 2017/11/24 2017/11/24 廣州市合生元生物製品有限公司 

BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

29

N/123912 2017/11/24 2017/11/24 廣州市合生元生物製品有限公司 

BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

30

N/123913 2017/11/24 2017/11/24 銀運投資有限公司 05

N/123914 2017/11/24 2017/11/24 銀運投資有限公司 30

N/123917 2017/11/24 2017/11/24 銀運投資有限公司 35

N/123918 2017/11/24 2017/11/24 MARTIDERM SL 03
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N/123920 2017/11/24 2017/11/24 灝景五金發展有限公司 16

N/123921 2017/11/24 2017/11/24 FITA PRETA, VINHOS, LDA. 33

N/123922 2017/11/24 2017/11/24 卡隆一人有限公司 41

N/123923 2017/11/24 2017/11/24 卡隆一人有限公司 41

N/123924 2017/11/24 2017/11/24 JOHNSON & JOHNSON 05

N/123925 2017/11/24 2017/11/24 JOHNSON & JOHNSON 05

N/123926 2017/11/24 2017/11/24 JOHNSON & JOHNSON 05

N/123927 2017/11/24 2017/11/24 JOHNSON & JOHNSON 05

N/123928 2017/11/24 2017/11/24 JOHNSON & JOHNSON 05

N/123929 2017/11/24 2017/11/24 珠海小可樂科技有限公司 09

N/123930 2017/11/24 2017/11/24 珠海小可樂科技有限公司 42

N/123931 2017/11/24 2017/11/24 徐亦知

Hsu, Yi Chih

14

N/123935 2017/11/24 2017/11/24 Apple Inc. 18

N/123936 2017/11/24 2017/11/24 Best Sunshine International Limited 39

N/123937 2017/11/24 2017/11/24 Best Sunshine International Limited 41

N/123938 2017/11/24 2017/11/24 Best Sunshine International Limited 43

N/123939 2017/11/24 2017/11/24 CRAZY HOLDING 41

N/123940 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 03

N/123941 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 05

N/123942 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 16

N/123943 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 24

N/123944 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 27

N/123945 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 03

N/123946 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 05

N/123947 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 16

N/123948 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 24

N/123949 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 27

N/123950 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 03

N/123951 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 05

N/123952 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 16

N/123953 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 21

N/123954 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 24

N/123955 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 27
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N/123956 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 03

N/123957 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 05

N/123958 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 16

N/123959 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 21

N/123960 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 24

N/123961 2017/11/24 2017/11/24 LICENSE INTERNATIONAL, INC. 27

N/123962 2017/11/24 2017/11/24 LEC, INC. 05

N/123963 2017/11/24 2017/11/24 LEC, INC. 24

N/123964 2017/11/24 2017/11/24 LEC, INC. 27

N/123965 2017/11/24 2017/11/24 Fanatics, Inc. 25

N/123966 2017/11/24 2017/11/24 Jinduk Seo 25

N/123967 2017/11/24 2017/11/24 Jinduk Seo 43

N/123968 2017/11/24 2017/11/24 廣東天物新材料科技有限公司 09

N/123969 2017/11/24 2017/11/24 澳門麥記大包一人有限公司 30

N/123970 2017/11/24 2017/11/24 MCE (IP) Holdings Limited 25

N/123971 2017/11/24 2017/11/24 MCE (IP) Holdings Limited 35

N/123972 2017/11/24 2017/11/24 MCE (IP) Holdings Limited 36

N/123973 2017/11/24 2017/11/24 MCE (IP) Holdings Limited 39

N/123974 2017/11/24 2017/11/24 MCE (IP) Holdings Limited 41

N/123975 2017/11/24 2017/11/24 MCE (IP) Holdings Limited 43

N/123976 2017/11/24 2017/11/24 MCE (IP) Holdings Limited 44

N/123977 2017/11/24 2017/11/24 白象食品股份有限公司

BAIXIANG FOODS CO., LTD.   

29

N/123978 2017/11/24 2017/11/24 白象食品股份有限公司

BAIXIANG FOODS CO., LTD.   

30

N/123979 2017/11/24 2017/11/24 白象食品股份有限公司

BAIXIANG FOODS CO., LTD.   

32

N/123980 2017/11/24 2017/11/24 白象食品股份有限公司

BAIXIANG FOODS CO., LTD.   

33

N/123994 2017/11/24 2017/11/24 漫畫館（澳門）有限公司 30

N/123995 2017/11/24 2017/11/24 漫畫館（澳門）有限公司 43

N/123996 2017/11/24 2017/11/24 漫畫館（澳門）有限公司 30

N/123997 2017/11/24 2017/11/24 漫畫館（澳門）有限公司 43

N/123998 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 05

N/123999 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 29
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N/124000 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 30

N/124001 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 32

N/124002 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 33

N/124003 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 43

N/124004 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 05

N/124005 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 29

N/124006 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 30

N/124007 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 32

N/124008 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 33

N/124009 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 43

N/124010 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 05

N/124011 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 29

N/124012 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 30

N/124013 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 32

N/124014 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 33

N/124015 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 43

N/124016 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 05

N/124017 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 29

N/124018 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 30

N/124019 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 32

N/124020 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 33

N/124021 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 43

N/124022 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 05

N/124023 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 29

N/124024 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 30

N/124025 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 32

N/124026 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 33

N/124027 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 43

N/124028 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 05

N/124029 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 29

N/124030 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 30

N/124031 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 32

N/124032 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 33

N/124033 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 43
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N/124034 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 05

N/124035 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 29

N/124036 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 30

N/124037 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 32

N/124038 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 33

N/124039 2017/11/24 2017/11/24 Carabao Tawandang Company Limited 43

N/124048 2017/11/24 2017/11/24 Richemont International SA 14

N/124049 2017/11/24 2017/11/24 De Beers Intangibles Limited 14

N/124050 2017/11/24 2017/11/24 De Beers Intangibles Limited 35

N/124054 2017/11/24 2017/11/24 PathLab Medical Laboratories Ltd. 44

N/124055 2017/11/24 2017/11/24 PathLab Medical Laboratories Ltd. 44

N/124056 2017/11/24 2017/11/24 Apple Inc. 38

N/124057 2017/11/24 2017/11/24 Apple Inc. 41

N/124058 2017/11/24 2017/11/24 Apple Inc. 43

N/124059 2017/11/24 2017/11/24 Apple Inc. 45

N/124062 2017/11/24 2017/11/24 黃玉開

Wong Iok Hoi

35

N/124063 2017/11/24 2017/11/24 SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC 36

N/124064 2017/11/24 2017/11/24 SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC 43

N/124065 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124066 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124067 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124068 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124069 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124070 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124071 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124072 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124075 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124076 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124077 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124078 2017/11/24 2017/11/24 BIOFARMA 05

N/124079 2017/11/24 2017/11/24 深圳市卡酷奇科技有限公司 34

N/124080 2017/11/24 2017/11/24 深圳市卡酷奇科技有限公司 35

N/124081 2017/11/24 2017/11/24 深圳市卡酷奇科技有限公司 41
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N/124086 2017/11/24 2017/11/24 張海珊

Cheong Hoi San

03

N/124087 2017/11/24 2017/11/24 張海珊

Cheong Hoi San

03

N/124088 2017/11/24 2017/11/24 LAI SUN DINING LIMITED 35

N/124089 2017/11/24 2017/11/24 LAI SUN DINING LIMITED 43

N/124090 2017/11/24 2017/11/24 小學館集英社製作股份有限公司

SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS CO., LTD.

09

N/124091 2017/11/24 2017/11/24 小學館集英社製作股份有限公司

SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS CO., LTD.

41

N/124092 2017/11/24 2017/11/24 羅絲歐尼爾丘比國際智權有限公司

ROSE O’NEILL KEWPIE INTERNATIONAL 

INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED

25

N/124097 2017/11/24 2017/11/24 Alibaba Group Holding Limited 09

N/124098 2017/11/24 2017/11/24 Alibaba Group Holding Limited 28

N/124099 2017/11/24 2017/11/24 Alibaba Group Holding Limited 41

N/124100 2017/11/24 2017/11/24 Alibaba Group Holding Limited 42

N/124101 2017/11/24 2017/11/24 Alibaba Group Holding Limited 09

N/124102 2017/11/24 2017/11/24 Alibaba Group Holding Limited 28

N/124103 2017/11/24 2017/11/24 Alibaba Group Holding Limited 41

N/124104 2017/11/24 2017/11/24 Alibaba Group Holding Limited 42

N/124129 2017/11/24 2017/11/24 蘇暢

Su Chang

25

N/124130 2017/11/24 2017/11/24 蘇暢

Su Chang

35

N/124131 2017/11/24 2017/11/24 張衛冰 16

N/124132 2017/11/24 2017/11/24 張衛冰 18

N/124140 2017/11/24 2017/11/24 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/124142 2017/11/24 2017/11/24 瀛海程式設計開發有限公司 39

N/124145 2017/11/24 2017/11/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/124146 2017/11/24 2017/11/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/124147 2017/11/24 2017/11/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/124148 2017/11/24 2017/11/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/124149 2017/11/24 2017/11/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/124150 2017/11/24 2017/11/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/124151 2017/11/24 2017/11/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05
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N/124152 2017/11/24 2017/11/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/124153 2017/11/24 2017/11/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/124154 2017/11/24 2017/11/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/124169 2017/11/24 2017/11/24 澳門意時代媒體有限公司 35

N/124171 2017/11/24 2017/11/24 福建聖農發展股份有限公司 29

N/124173 2017/11/24 2017/11/24 恐龍皇科技股份有限公司

Dinoking Tech Inc. dba Dinosaurs Unearthed

41

N/124174 2017/11/24 2017/11/24 恐龍皇科技股份有限公司

Dinoking Tech Inc. dba Dinosaurs Unearthed

41

N/124175 2017/11/24 2017/11/24 恐龍皇科技股份有限公司

Dinoking Tech Inc. dba Dinosaurs Unearthed

41

N/124182 2017/11/24 2017/11/24 NAOS 03

N/124183 2017/11/24 2017/11/24 NAOS 03

N/124184 2017/11/24 2017/11/24 NAOS 03

N/124185 2017/11/24 2017/11/24 NAOS 03

N/124186 2017/11/24 2017/11/24 NAOS 03

N/124187 2017/11/24 2017/11/24 NAOS 03

N/124188 2017/11/24 2017/11/24 NAOS 03

N/124189 2017/11/24 2017/11/24 NAOS 03

N/124195 2017/11/24 2017/11/24 北京牛電科技有限責任公司

Beijing Niu Technology Co., Ltd. 

12

N/124196 2017/11/24 2017/11/24 北京牛電科技有限責任公司

Beijing Niu Technology Co., Ltd. 

12

N/124197 2017/11/24 2017/11/24 湖南省泰禹實業有限公司

Hunan Taiyu Industrial Co., Ltd.

34

N/124198 2017/11/24 2017/11/24 木查喀顧問有限公司 43

N/124199 2017/11/24 2017/11/24 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD

09

N/124200 2017/11/24 2017/11/24 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD

41

N/124206 2017/11/24 2017/11/24 678 Corporation 43

N/124207 2017/11/24 2017/11/24 678 Corporation 43

N/124208 2017/11/24 2017/11/24 SHENZHEN LONGHAO TIANDI COMPANY LIMITED 18

N/124209 2017/11/24 2017/11/24 SHENZHEN LONGHAO TIANDI COMPANY LIMITED 25

N/124216 2017/11/24 2017/11/24 陳錫朝

Chan Sek Chio

05

N/124217 2017/11/24 2017/11/24 陳錫朝

Chan Sek Chio

30
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N/124218 2017/11/24 2017/11/24 陳錫朝

Chan Sek Chio

29

N/124219 2017/11/24 2017/11/24 陳錫朝

Chan Sek Chio

32

N/124220 2017/11/24 2017/11/24 陳錫朝

Chan Sek Chio

35

N/124221 2017/11/24 2017/11/24 陳錫朝

Chan Sek Chio

05

N/124222 2017/11/24 2017/11/24 陳錫朝

Chan Sek Chio

29

N/124223 2017/11/24 2017/11/24 陳錫朝

Chan Sek Chio

30

N/124224 2017/11/24 2017/11/24 陳錫朝

Chan Sek Chio

32

N/124225 2017/11/24 2017/11/24 陳錫朝

Chan Sek Chio

35

N/124228 2017/11/24 2017/11/24 澳門蓮花衛視傳媒有限公司

MACAU LOTUS SATELLITE TV MEDIA LIMTED

41

N/124230 2017/11/24 2017/11/24 Dairyfarm Establishment 05

N/124235 2017/11/24 2017/11/24 ROBOPLAN, LDA. 35

N/124236 2017/11/24 2017/11/24 ROBOPLAN, LDA. 37

N/124239 2017/11/24 2017/11/24 Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. 03

N/124240 2017/11/24 2017/11/24 余堯洪

U Io Hung

30

N/124241 2017/11/24 2017/11/24 VK, LTD 25

N/124242 2017/11/24 2017/11/24 JOHNSON & JOHNSON 05

N/124243 2017/11/24 2017/11/24 JOHNSON & JOHNSON 05

N/124244 2017/11/24 2017/11/24 百家企業國際集團有限公司 09

N/124245 2017/11/24 2017/11/24 百家企業國際集團有限公司 18

N/124246 2017/11/24 2017/11/24 深圳眾思科技有限公司 09

N/124249 2017/11/24 2017/11/24 香港天壽堂藥行有限公司

TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) 

LIMITED

35

N/124254 2017/11/24 2017/11/24 葉郁珮

Yeh  Yuh-Pei

03

N/124255 2017/11/24 2017/11/24 葉郁珮 

Yeh  Yuh-Pei

05

N/124256 2017/11/24 2017/11/24 葉郁珮

 Yeh  Yuh-Pei

30
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N/124257 2017/11/24 2017/11/24 葉郁珮 

Yeh  Yuh-Pei

32

N/124258 2017/11/24 2017/11/24 葉郁珮 

Yeh Yuh-Pei

33

N/124259 2017/11/24 2017/11/24 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/124260 2017/11/24 2017/11/24 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/124261 2017/11/24 2017/11/24 星級醫學美容中心有限公司 44

N/124263 2017/11/24 2017/11/24 萬美時五金建材有限公司 06

N/124264 2017/11/24 2017/11/24 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/124265 2017/11/24 2017/11/24 Starbucks Corporation 29

N/124266 2017/11/24 2017/11/24 Starbucks Corporation 32

N/124267 2017/11/24 2017/11/24 Starbucks Corporation 33

N/124268 2017/11/24 2017/11/24 深圳市火樂科技發展有限公司 09

N/124269 2017/11/24 2017/11/24 上海滬工焊接集團股份有限公司 07

N/124270 2017/11/24 2017/11/24 費詠竣 43

N/124272 2017/11/24 2017/11/24 麥廸科技有限公司 35

N/124293 2017/11/24 2017/11/24 東莞市優宿貿易有限公司 10

N/124294 2017/11/24 2017/11/24 東莞市優宿貿易有限公司 16

N/124295 2017/11/24 2017/11/24 SHENZHEN 7000MALL DESIGN & SERVICE CO., LTD 09

N/124296 2017/11/24 2017/11/24 潘健文 35

N/124301 2017/11/24 2017/11/24 Merck KGaA 05

N/124302 2017/11/24 2017/11/24 深圳市大疆創新科技有限公司

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.   

12

N/124303 2017/11/24 2017/11/24 深圳市大疆創新科技有限公司

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.   

28

N/124304 2017/11/24 2017/11/24 深圳市大疆創新科技有限公司

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.   

09

N/124305 2017/11/24 2017/11/24 深圳市大疆創新科技有限公司

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.   

12

N/124306 2017/11/24 2017/11/24 深圳市大疆創新科技有限公司

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.   

28

N/124307 2017/11/24 2017/11/24 深圳市大疆創新科技有限公司

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.   

12

N/124308 2017/11/24 2017/11/24 深圳市大疆創新科技有限公司

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.   

12

N/124309 2017/11/24 2017/11/24 深圳市大疆創新科技有限公司

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.   

12
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N/124310 2017/11/24 2017/11/24 深圳市大疆創新科技有限公司

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.   

09

N/124313 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 09

N/124314 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 28

N/124315 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 41

N/124318 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 28

N/124319 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 41

N/124320 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 28

N/124321 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 41

N/124325 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 09

N/124326 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 28

N/124327 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 41

N/124328 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 28

N/124329 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 41

N/124330 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 28

N/124331 2017/11/24 2017/11/24 Aspect Group Limited 41

N/124339 2017/11/24 2017/11/24 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/124340 2017/11/24 2017/11/24 Chubb INA Holdings Inc. 36

N/124343 2017/11/24 2017/11/24 杜芷筠 03

N/124344 2017/11/24 2017/11/24 杜芷筠 14

N/124345 2017/11/24 2017/11/24 杜芷筠 25

N/124346 2017/11/24 2017/11/24 杜芷筠 30

N/124347 2017/11/24 2017/11/24 杜芷筠 31

N/124348 2017/11/24 2017/11/24 杜芷筠 35

N/124350 2017/11/24 2017/11/24 凱霸資訊科技有限公司 42

N/124351 2017/11/24 2017/11/24 凱霸資訊科技有限公司 42

N/124352 2017/11/24 2017/11/24 凱霸資訊科技有限公司 42

N/124353 2017/11/24 2017/11/24 凱霸資訊科技有限公司 42

N/124354 2017/11/24 2017/11/24 鑊澳門有限公司 39

N/124355 2017/11/24 2017/11/24 鑊澳門有限公司 39

N/124356 2017/11/24 2017/11/24 鑊澳門有限公司 39

N/124357 2017/11/24 2017/11/24 鑊澳門有限公司 39

N/124379 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/124380 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/124381 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43
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N/124382 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/124384 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/124385 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/124386 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/124387 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/124403 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/124404 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/124405 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/124406 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/124407 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/124408 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/124409 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/124410 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/124411 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/124412 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/124414 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/124415 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/124416 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/124417 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/124419 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/124420 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/124421 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/124422 2017/11/24 2017/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/124423 2017/11/24 2017/11/24 李淑娟 18

N/124427 2017/11/24 2017/11/24 陳禮峰

Chan Lai Fong

43

N/124428 2017/11/24 2017/11/24 曹立偉

Chou Lap Wai

43

N/124429 2017/11/24 2017/11/24 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/124430 2017/11/24 2017/11/24 AstraZeneca AB 05

N/124433 2017/11/24 2017/11/24 深圳市地藏心文化傳播有限公司

Shenzhen Dizangxin Culture Communication Co.,Ltd.

05

N/124434 2017/11/24 2017/11/24 深圳市地藏心文化傳播有限公司

Shenzhen Dizangxin Culture Communication Co.,Ltd.

29

N/124435 2017/11/24 2017/11/24 深圳市地藏心文化傳播有限公司

Shenzhen Dizangxin Culture Communication Co.,Ltd.

30
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N/124436 2017/11/24 2017/11/24 安達 43

N/124437 2017/11/24 2017/11/24 陳偉

Chen Wei

36

N/124439 2017/11/24 2017/11/24 ABBVIE INC. 05

N/124440 2017/11/24 2017/11/24 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

37

N/124441 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 41

N/124442 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 42

N/124443 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 41

N/124444 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 42

N/124445 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 41

N/124446 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 42

N/124447 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 41

N/124448 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 42

N/124449 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 41

N/124450 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 42

N/124451 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 41

N/124452 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 42

N/124453 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 41

N/124454 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 42

N/124455 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 41

N/124456 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 42

N/124457 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 41

N/124458 2017/11/24 2017/11/24 Tricor Services Limited 42

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/105779 2017/11/24 澳門賭皇酒業有限公司 33 第9條第1款b）項。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 9.º

N/106742 2017/11/24 金蒔有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/111923 2017/11/24 崔振華

Choi, Chan Va

09 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/111924 2017/11/24 崔振華

Choi, Chan Va

12 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

do n.º 1 do art.º 9.º

N/111925 2017/11/24 崔振華

Choi, Chan Va

12 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/114202 2017/11/24 藍天 34 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/114211 2017/11/24 藍天 34 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/115722 2017/11/23 IGT Canada Solutions ULC 28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/116381 2017/11/24 Peet’s Coffee, Inc. 30 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/116382 2017/11/24 Peet’s Coffee, Inc. 30 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/116384 2017/11/24 Peet’s Coffee, Inc. 35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/116385 2017/11/24 Peet’s Coffee, Inc. 35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/116387 2017/11/24 Peet’s Coffee, Inc. 43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/116388 2017/11/24 Peet’s Coffee, Inc. 43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/117394 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

do n.º 1 do art.º 9.º

N/117395 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第3款，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/120140 2017/11/23 Glen Raven, Inc. 24 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b)項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/120321 2017/11/24 國城醫藥有限公司 03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120326 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120327 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120328 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120329 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120330 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120331 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120332 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120334 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120336 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120337 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

do n.º 1 do art.º 9.º
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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/120338 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120339 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e)

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120340 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120341 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120343 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120345 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120346 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120347 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120350 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120351 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120352 2017/11/24 國城醫藥有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120487 2017/11/23 Universal Entertainment 

Corporation

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/120511 2017/11/28 高佩敏 03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/120588 2017/11/24 一帶一路投資發展有限公司

Um Cinturão Uma 

Estrada Investimento e 

Desenvolvimento Limitada

35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/120645 2017/11/28 宜策有限公司

READY PLAN LIMITED

30 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 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do 

art.º 215.º

N/120646 2017/11/28 宜策有限公司

READY PLAN LIMITED

43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alíneae) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do 

art.º 215.º

N/124311 2017/11/27 Aspect Group Limited 28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第204條。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

N/124312 2017/11/27 Aspect Group Limited 41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第204條。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

N/124322 2017/11/27 Aspect Group Limited 28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第204條。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

N/124323 2017/11/27 Aspect Group Limited 41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第204條。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

N/124332 2017/11/27 Aspect Group Limited 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第204條。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

N/124333 2017/11/27 Aspect Group Limited 28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第204條。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

N/124334 2017/11/27 Aspect Group Limited 41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第204條。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/126402 2017/11/24 Sino Legacy Holdings Limited 09 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.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/126403 2017/11/24 Sino Legacy Holdings Limited 09 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/126404 2017/11/24 Sino Legacy Holdings Limited 09 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/126405 2017/11/24 Sino Legacy Holdings Limited 09 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/126406 2017/11/24 Sino Legacy Holdings Limited 09 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/009234

(9010-M)

P/009235

(9011-M)

P/009236

(9012-M)

P/009237

(9013-M)

P/009238

(9014-M)

P/009239

(9015-M)

P/011271

(11294-M)

P/011730

(11576-M)

P/011736

(11582-M)

P/011737

(11583-M)

P/011738

(11584-M)

P/012212

(12101-M)

P/012215

(12104-M)

P/012309

(12233-M)

N/001252 N/001296 N/001306 N/001324 N/001334 N/001574 N/001575

N/001595 N/001824 N/001940 N/010448 N/010449 N/011324 N/011326

N/011327 N/011328 N/011329 N/011330 N/011331 N/011472 N/011474

N/011476 N/011478 N/011504 N/011508 N/011666 N/011691 N/011692

N/011693 N/011694 N/011814 N/011815 N/011861 N/011907 N/011912

N/011920 N/011921 N/011923 N/011925 N/011927 N/012040 N/012046

N/012050 N/012231 N/012232 N/012233 N/012234 N/012235 N/012236

N/012237 N/012462 N/012478 N/012489 N/012507 N/012845 N/046859

N/048301 N/048303 N/048551 N/048552 N/049029 N/049137 N/049138

N/049139 N/049140 N/049141 N/049142 N/049143 N/049144 N/049145

N/049146 N/049292 N/049617 N/049655 N/049656 N/049682 N/049723

N/049792 N/049794 N/049795 N/049796 N/049797 N/049799 N/049800

N/049801 N/049829 N/049836 N/049837 N/049838 N/049839 N/049840

N/049841 N/050069 N/050109 N/050139 N/050220 N/050221 N/050222

N/050223 N/050276 N/050277 N/050278 N/050612 N/050613 N/050629
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編號

N.º

N/050630 N/050631 N/050711 N/050712 N/050868 N/050884 N/050885

N/050893 N/050894 N/050897 N/050898 N/050964 N/050980 N/051019

N/051020 N/051021 N/051022 N/051023 N/051024 N/051025 N/051089

N/051090 N/051114 N/051143 N/051144 N/051194 N/051377 N/051715

N/051773 N/051817 N/051818 N/051819 N/051858 N/051859 N/051860

N/051861 N/051862 N/051863 N/051874 N/051914 N/051927 N/051971

N/051973 N/052002 N/052104 N/052256 N/052257 N/052258 N/052259

N/052261 N/052332 N/052361 N/052362 N/052363 N/052572 N/052752

N/052922 N/052923 N/052924 N/052925 N/052926 N/052927 N/052985

N/052987 N/053080 N/053242 N/053243 N/053244 N/053245 N/053671

N/053674 N/053831 N/053832 N/053833 N/053834 N/053835 N/053836

N/053862 N/053910 N/053924 N/053925 N/054083 N/054151

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/001055

(960-M)

P/001057

(962-M)

P/013854

(13802-M)

P/013864

(13813-M)

N/007568

N/014145

N/051715

N/052104

N/053707

N/053708

N/083356

N/108677

N/118677

2017/11/15 轉讓

Transmissão

Atlantic Industries EUROPEAN REFRESHMENTS, com sede 

em Southgate, Dublin Road, Drogheda, A92 

YK7W, Ireland

P/001617

(1521-M)

2017/11/15 轉讓

Transmissão

Iconix Luxembourg 

Holdings SARL

UMBRO CHINA LIMITED, com sede em 

1303-05, 13/F, Wilson HSE, 19-27 Wyndham 

Street, Central, HKSAR, China

P/007958

(7728-M)

P/007983

(7753-M)

P/007984

(7754-M)

P/007998

(7768-M) 

P/012130

(11973-M)

2017/11/15 轉讓

Transmissão

ATLANTIC 

INDUSTRIES, 

sociedade organizada 

e existindo segundo as 

leis do Cayman Islands, 

B.W.I.

EUROPEAN REFRESHMENTS, com sede 

em Southgate, Dublin Road, Drogheda, A92 

YK7W, Ireland
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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/012548

(12425-M)

2017/11/23 更改地址

Modificação de 

sede

Advance Magazine 

Publishers Inc.

One World Trade Center, New York, NY 

10007, U.S.A.

P/013286

(13166-M)

2017/11/10 更改地址

Modificação de 

sede

Novartis AG 4002 Basel, Switzerland

P/014584

(14523-M)

N/024372

N/025989

N/027056

2017/11/15 轉讓

Transmissão

ATLANTIC 

INDUSTRIES

EUROPEAN REFRESHMENTS, com sede 

em Southgate, Dublin Road, Drogheda, A92 

YK7W, Ireland

P/014870

(14748-M)

P/014871

(14749-M)

P/014872

(14750-M)

N/025164

N/025165

N/025166

2017/11/17 更改權利人之

法律性質

Modificação 

da natureza 

jurídica do 

titular

NINE WEST 

DEVELOPMENT 

CORPORATION

Nine West Development LLC

轉讓

Transmissão

Nine West Development 

LLC

Camuto Consulting, Inc., com sede em 

411 West Putnam Avenue, Greenwich, 

Connecticut 06830, USA

N/001296 2017/11/20 更改地址

Modificação de 

sede

Corporacion Habanos, 

S.A.

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

Cuba

N/001677 2017/11/17 轉讓

Transmissão

Ida-Ryogokudo Co., 

Ltd.

株式會社倩詩麗化妝品，地址為日本國東京

都台東區淺草橋一丁目9番2號

CEZANNE COSMETICS CO., LTD., com 

sede em 9-2, Asakusabashi 1-Chome, Taito-

ku, Tokyo, Japan

N/011691

N/011692

N/011693

N/011694

2017/11/16 更改地址

Modificação de 

sede

Kabushiki Kaisha 

Kansai Super Studio

4-1-1, Taishido, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

N/012478 2017/11/20 更改地址

Modificação de 

sede

Corporacion Habanos 

S.A.

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

Cuba

N/014144 2017/11/15 轉讓

Transmissão

Atlantic Industries, 

sociedade organizada e 

existindo segundo as leis 

das Ilhas Caimão

EUROPEAN REFRESHMENTS, com 

sede em Southgate, Dublin Road, Drogheda, 

A92 YK7W, Ireland

N/015266

N/015269

N/017887

N/020258

N/024291

N/025880

N/074485

N/074486

N/075706

N/083430

N/083889

N/083890

2017/11/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

SHFL entertainment, 

Inc.

Bally Gaming, Inc., com sede em 6601 South 

Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, 

United States of America
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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/022100

N/022101

N/022103

N/022105

N/022107

N/024257

N/024258

N/024259

N/032274

N/054975

N/074839

N/074840

2017/11/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

WMS Gaming Inc Bally Gaming, Inc., com sede em 6601 South 

Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, 

United States of America

N/032497 2017/11/21 更改地址

Modificação de 

sede

DELSTAR 

ASSOCIATES 

LUXEMBOURG SA

7, Rue Guillaume J. Kroll, Luxembourg, 

Luxembourg

更改地址

Modificação de 

sede

DELSTAR 

ASSOCIATES 

LUXEMBOURG SA

Via Vittor Pisani 20, Milan, Italy

更改認別資料

Modificação de 

identidade

DELSTAR 

ASSOCIATES 

LUXEMBOURG SA

JACOB COHEN COMPANY S.p.A.

N/039700

N/054015

N/054016

N/056244

N/064553

N/067716

N/068124

N/069607

N/070467

N/070469

N/072208

N/072326

N/072546

N/076840

N/076841

N/076939

N/076941

N/080006

N/080007

N/082209

N/082210

N/082377

N/083647

N/087085

N/087091

N/087429

N/087430

N/087870

2017/11/23 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SHFL 

ENTERTAINMENT 

(AUSTRALASIA) PTY 

LIMITED

BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD

更改認別資料

Modificação de 

identidade

BALLY 

TECHNOLOGIES 

ANZ PTY LTD

SG Gaming ANZ Pty Ltd

更改地址

Modificação de 

sede

SG Gaming ANZ Pty 

Ltd

4 Newington Rd, Silverwater, New South 

Wales, 2128, Australia

轉讓

Transmissão

SG Gaming ANZ Pty 

Ltd

Bally Gaming, Inc., com sede em 6601 South 

Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, 

United States of America

N/047080

N/047081

N/047082

2017/11/17 轉讓

Transmissão

上海克瑞特服飾有限公

司

法國奧德臣公司，地址為法國巴黎蒙特區拉

尼街18號

AUTASON FRANCE, com sede em 18 Rue 

de Lagny 93100 Montreuil, France

N/048332 2017/11/17 更改地址

Modificação de 

sede

江西喬家柵食品有限公

司

Jiangxi Qiaojiashan 

Food Co., Ltd.

中國江西省南昌市靑雲譜區洪都南大道311

號

2017/11/17 更改地址

Modificação de 

sede

江西喬家柵食品有限公

司

Jiangxi Qiaojiashan 

Food Co., Ltd.

中國江西省南昌市高新區昌東大道8699號國

防科技工業園內6棟、8棟

N/049029

N/049292

N/050612

N/050613

2017/11/15 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SHFL 

ENTERTAINMENT 

(AUSTRALASIA) PTY 

LIMITED

BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD
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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

更改認別資料

Modificação de 

identidade

BALLY 

TECHNOLOGIES 

ANZ PTY LTD

SG Gaming ANZ Pty Ltd

更改地址

Modificação de 

sede

SG Gaming ANZ Pty 

Ltd

4 Newington Rd, Silverwater, New South 

Wales, 2128, Australia

轉讓

Transmissão

SG Gaming ANZ Pty 

Ltd

Bally Gaming, Inc., com sede em 6601 South 

Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, 

United States of America

N/049655

N/049656

2017/11/17 更改地址

Modificação de 

sede

BOËRL & KROFF 255 avenue Georges Caustier 66000 

Perpignan, France

N/049723 2017/11/15 轉讓

Transmissão

Shuffle Master GmbH 

& Co. KG

Bally Gaming, Inc., com sede em 6601 South 

Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, 

United States of America

N/050220

N/050221

N/050222

N/050223

2017/11/21 更改認別資料

Modificação de 

identidade

株式會社多利多樂

TORIDOLL. 

CORPORATION  

株式會社東利多控股

TORIDOLL Holdings Corporation

N/053862 2017/11/10 更改地址

Modificação de 

sede

施連提

Si Lin Tai

Travessa de Ma Kau Seak, n.º 106 Bai Yun 

Garden r/c U, Macau

N/056636

N/056637

N/056638

N/056639

N/056640

2017/11/21 更改地址

Modificação de 

sede

康美新開河（吉林）藥

業有限公司

KANGMEI 

XINKAIHE (JILIN) 

PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

中國吉林省集安市錦繡街555號

No.555, Jinxiu Road, Ji An City, Jilin 

Province, China

N/057433

N/057434

N/057435

2017/11/15 更改地址

Modificação de 

sede

SANEI bd CO., LTD. 1-1-1, Minamiaoyama, Minato-Ku, Tokyo, 

Japan

N/057806 2017/11/13 轉讓

Transmissão

Joy Sportswear GmbH TAO Technical-Wear GmbH, com sede 

em Bauhofstraβe 10a, 90571 Schwaig b. 

Nürnberg, Germany

N/060211

N/060212

N/060213

N/060214

N/060215

2017/11/15 更改地址

Modificação de 

sede

Kabushiki Kaisha 

United Arrows (United 

Arrows Ltd.)

3-28-1 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

N/061388

N/061389

N/090051

N/090052

N/090053

N/090054

N/090055

N/092225

N/092226

N/092227

N/092228

N/092630

N/092631

N/092632

2017/11/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

TASAKI & Co., Ltd. TASAKI & Co., Ltd., com sede em 1-11-44, 

Akasaka, Minato-ku, Toyko

更改地址

Modificação de 

sede

TASAKI & Co., Ltd. 3-2, 6-chome, Minatojima Naka-machi, 

Chuo-ku, Kobe 650-0046 Japan
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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/091341

N/091524

N/092224

N/092633

N/092634

N/062461

N/062462

N/069636

N/069637

N/107617

N/107618

N/107619

N/107620

N/110468

2017/11/10 轉讓

Transmissão

屹峰集團有限公司 光合作用集團有限公司

PHOTOSYNTHESIS GROUP CO., 

LIMITED, com sede em Flat/Rm. 1206, 12/F, 

Landmark North 39 Lung Sum Avenue, Sheung 

Shui, N.T., Hong Kong

N/069416 2017/11/17 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

韓佛化妝品株式會社

Hanbul Cosmetics Co., 

Ltd.

IT'S HANBUL CO., LTD., com sede em 

(Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro, Gangnam-

gu, Seoul, Republic of Korea

N/078672

N/078673

N/078674

N/078675

N/078676

N/078677

N/080905

N/080906

N/080907

N/080908

N/080909

N/080910

2017/11/17 轉讓

Transmissão

Kilgour Limited JMH FZE, com sede em LB14327, PO 

Box 17931, Jebel Ali, Dubai, United Arab 

Emirates

N/087569

N/094025

N/100311

2017/11/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

伊思化妝品株式會社

It's skin CO., LTD.

IT'S HANBUL CO., LTD.

N/091600

N/091601

N/091602

N/091603

N/091604

N/091605

N/091606

N/091607

2017/11/21 轉讓

Transmissão

Alibaba Group Holding 

Limited

Cainiao Smart Logistics Holding Limited, 

com sede em Fourth Floor, One Capital 

Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-

1103, Cayman Islands

N/094179

N/094180

N/094181

N/102736

N/102737

N/102738

N/102764

N/102765

N/102766

2017/11/17 轉讓

Transmissão

北京小桔科技有限公司 北京嘀嘀無限科技發展有限公司，地址為中

國北京市海澱區東北旺西路8號院34號樓

N/094662 2017/11/13 更改地址

Modificação de 

sede

Branded Lifestyle 

International Limited

Vistra Corporate Services Centre, Wickhams 

Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

N/102232

N/102233

2017/11/17 轉讓

Transmissão

NOVARTIS AG SUN PHARMA GLOBAL FZE, com 

sede em #43, Block Y, SAIF Zone, P.O. Box 

#122304, Sharjah, UAE

N/106438 2017/11/17 轉讓

Transmissão

晉江市美特婦幼用品有

限公司

英摯（上海）企業管理有限公司，地址為中

國（上海）自由貿易試驗區德堡路38號1幢

樓2層209-10室

N/108110

N/108111

N/108112

N/108113

N/108114

N/108115

N/108124

N/109290

N/109291

N/109292

N/109293

N/109294

2017/11/17 轉讓

Transmissão

上海克瑞特服飾有限公

司

SHANGHAI 

CREATOR APPAREL 

& ACCESSORIES CO., 

LTD.

法國奧德臣公司，地址為法國巴黎蒙特區拉

尼街18號

AUTASON FRANCE, com sede em 18 Rue 

de Lagny 93100 Montreuil, France
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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/108116

N/108117

N/108118

N/108119

N/108120

N/108121

N/108122

N/108123

N/109295

N/109296

N/109297

N/109298

N/109299

N/109300

N/109301

N/112629

N/112630

N/112631

N/112632

N/112633

N/112634

N/112635

N/112636

N/112637

N/112638

N/112639

N/112640

N/112641

N/112642

N/112643

N/112644

N/112645

N/112646

N/112647

N/112648

2017/11/15 轉讓

Transmissão

EDIZIONE S.R.L. EDIZIONE PROPERTY S.P.A., com sede 

em 20/D, Viale Gian Giacomo Felissent, 

Villorba, Italy

更改地址

Modificação de 

sede

EDIZIONE 

PROPERTY S.P.A.

Piazza del Duomo 19, 31100 Treviso, Italy

N/118169 2017/11/16 轉讓

Transmissão

Europcar International Europcar Groupe, com sede em 2 rue René 

Caudron, Bâtiment OP, 78960 Voisins le 

Bretonneux, France

N/118634

N/118635

N/118636

N/118637

N/118638

N/118639

N/118640

2017/11/13 轉讓

Transmissão

歷德香港有限公司

Lidl Hong Kong Limited 

歷德基金會兩合公司，地址為德國內卡索姆

74172施蒂夫斯柏格街1號

Lidl Stiftung & Co. KG, com sede em 

Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, 

Alemanha

N/119259 2017/11/15 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Moleskine S.p.A. Moleskine S.r.l.

更改地址

Modificação de 

sede

Moleskine S.r.l. Viale Piceno 17, 20129 Milano MI, Italy

司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人/權利人

Requerente/Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º  

確定判決日期

Data de trânsito 

em julgado

1 N/114773 British American Tobacco (Brands) 

Limited

初級法院

TJB

CV1-17-0038-CRJ 06/11/2017

2 N/82652 Apple Inc. 初級法院

TJB

CV1-15-0005-CRJ 26/10/2017

3 N/48014 Six Continents Hotels, Inc. 中級法院

TSI

Ac de 12/10/2017

Proc. n.º 239/2015

31/10/2017
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編號

N.º

申請人/權利人

Requerente/Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º  

確定判決日期

Data de trânsito 

em julgado

4 N/96074 International Quarry Industry Limited 中級法院

TSI

Ac de 19/10/2017

Proc. n.º 138/2017

6/11/2017

4 N/96075 International Quarry Industry Limited 中級法院

TSI

Ac de 19/10/2017

Proc. n.º 68/2017

6/11/2017

1 初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
2 初級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。 
3 中級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示。
4 中級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
1 O TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
2 O TJB revogou o despacho da DSE de recusa da marca.
3 O Acordão do TSI, manteve o despacho da DSE de concessão da marca.
4 O Acordão do TSI, manteve o despacho da DSE de recusa da marca.

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/082490 2017/11/14 The Entertainer FZ-LLC 35

N/119074 2017/11/16 Human Resource Communications Ltd. 03

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

N/086879 2017/11/15 成都良豐投資管理有限公司 廖記食品連鎖股份有限公司

Liaoji Food Chain Co., Ltd.

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/123981 2017/11/06 ALLERGAN HOLDINGS FRANCE SAS DERMAVITA COMPANY (LIMITED 

PARTNERSHIP) PARSEGHIAN & 

PARTNERS
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編號

N.º

提交日期

Data de

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/124534 2017/10/16 LE ELLE（澳門）有限公司 Hachette Filipacchi Presse

N/124656 2017/10/16 CHAN KUOK LOK The Ddrops Company Inc.

N/124660 2017/10/16 CHAN KUOK LOK 傑飛澳門一人有限公司

JEFFERINE MACAU SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LIMITADA, em inglês 

JEFFERINE MACAU LIMITED

N/124721 2017/10/16 諾誓有限公司

Roseonly Co., Ltd. 

James Stevens Production Pty Limited

N/125853 2017/11/17 COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS MICHELIN

Associação dos Advogados de Macau

N/126346 2017/11/17 Best Western International, Inc. GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公佈下

列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir da 

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

編號 N.º : E/000272  申請日 Data de pedido : 2017/09/12

申請人 Requerente : 美心餅店有限公司

   PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S LIMITADA

地址 Endereço : 澳門黑沙環158號第六街威雄工業中心14樓A座

   Rua Seis (Bairro Areia Preta), n.º 158, Edifício Centro Industrial Furama, 14.º andar A, Macau

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

行業 Actividade : Estabelecimento de comida.

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 
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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

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial 

de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

登記日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

E/000265 2017/11/24 2017/11/24 種志置業有限公司

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

E/000265 2017/11/22 更改地址

Modificação de 

sede

種志置業有限公司 澳門氹仔路氹連貫公路新濠天地新濠大道2樓250-I舖

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

E/000264 2017/11/13 金寶健投資有限公司

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/001750 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/30

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 鐲子。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計物品為鐲子，用途是用於佩戴的飾品。本外觀設計為設計簡約的開口手鐲，易於日

常配襯，特製的扣掣可打開手鐲，方便配戴。本外觀設計產品的設計要點在於產品的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001752 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/07

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳圈。

   Brincos.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計物品為耳圈，用途是用於佩戴的飾品。耳圈戴法與一般的有別，是掛於耳骨上另配

備其他配件。配件可穿過耳圈，可同時掛在耳骨上。耳圈及配件有不同的款式，可供配戴者自由

配搭。本外觀設計產品的設計要點在於產品的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001753 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/07

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited
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 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳圈。

   Brincos.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計物品為耳圈，用途是用於佩戴的飾品。耳圈戴法與一般的有別，是掛於耳骨上另配

備其他配件。配件可穿過耳圈，可同時掛在耳骨上。耳圈及配件有不同的款式，可供配戴者自由

配搭。本外觀設計產品的設計要點在於產品的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001754 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/07

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳圈。

   Brincos.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計物品為耳圈，用途是用於佩戴的飾品。耳圈戴法與一般的有別，是掛於耳骨上另配

備其他配件。配件可穿過耳圈，可同時掛在耳骨上。耳圈及配件有不同的款式，可供配戴者自由

配搭。本外觀設計產品的設計要點在於產品的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001755 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/07

[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. 
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[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳圈。

   Brincos.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計物品為耳圈，用途是用於佩戴的飾品。耳圈戴法與一般的有別，是掛於耳骨上另配

備其他配件。配件可穿過耳圈，可同時掛在耳骨上。耳圈及配件有不同的款式，可供配戴者自由

配搭。本外觀設計產品的設計要點在於產品的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001756 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/07

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳圈配件。

   Acessórios de brincos.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計物品為耳圈配件。垂吊耳圈配件設計簡約時尚，長或短頭髮的女性都適合。配帶者

可單獨或與其他類型的掛飾配搭於耳圈上、也可配襯其他類型的耳環，盡展個人的風格。本外

觀設計產品的設計要點在於產品的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001757 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/07

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳圈配件。

   Acessórios de brincos.
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[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計物品為耳圈配件。垂吊耳圈配件設計簡約時尚，長或短頭髮的女性都適合。配帶者

可單獨或與其他類型的掛飾配搭於耳圈上、也可配襯其他類型的耳環，盡展個人的風格。本外

觀設計產品的設計要點在於產品的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001758 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/07

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳圈配件。

   Acessórios de brincos.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計物品為耳圈配件。垂吊耳圈配件設計簡約時尚，長或短頭髮的女性都適合。配帶者

可單獨或與其他類型的掛飾配搭於耳圈上、也可配襯其他類型的耳環，盡展個人的風格。本外

觀設計產品的設計要點在於產品的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001759 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/07

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳圈配件。

   Acessórios de brincos.
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[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計物品為耳圈配件。垂吊耳圈配件設計簡約時尚，長或短頭髮的女性都適合。配帶者

可單獨或與其他類型的掛飾配搭於耳圈上、也可配襯其他類型的耳環，盡展個人的風格。本外

觀設計產品的設計要點在於產品的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001760 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/07

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳圈配件。

   Acessórios de brincos.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計物品為耳圈配件。垂吊耳圈配件設計簡約時尚，長或短頭髮的女性都適合。配帶者

可單獨或與其他類型的掛飾配搭於耳圈上、也可配襯其他類型的耳環，盡展個人的風格。本外

觀設計產品的設計要點在於產品的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001761 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/07

[71] 申請人 Requerente : 周生生珠寶金行有限公司

   Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍彌敦道229號周生生大廈4樓

   4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭伯豪 Cheng Pak Ho, Ivanhoe 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳圈配件。

   Acessórios de brincos.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計物品為耳圈配件。垂吊耳圈配件設計簡約時尚，長或短頭髮的女性都適合。配帶者

可單獨或與其他類型的掛飾配搭於耳圈上、也可配襯其他類型的耳環，盡展個人的風格。本外

觀設計產品的設計要點在於產品的形狀。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001764 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/12

[71] 申請人 Requerente : Vertu Corporation Limited

 地址 Endereço  : Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire GU52 8DY, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 創作人 Criador : Joel Bridge

[51] 分類 Classificação  : 14 - 03

[54] 標題 Título  : 移動電話。

   Telefone móvel.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade do desenho reside nas características da forma e da configuração aplicadas ao 

artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001765 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/12/19

[71] 申請人 Requerente : 曾慈祥 

 地址 Endereço  : 中國台灣台中市北區漢口路4段367號11樓 

[72] 創作人 Criador : 曾慈祥 

[51] 分類 Classificação  : 14 - 02

[54] 標題 Título  : 遊戲紙牌打印機。

   Impressora de cartas de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計產品的名稱為遊戲紙牌列印機，產品主要用於電子式紙牌遊戲系統的打印、輸出裝

置，可打印、複製出遊戲系統中相同牌型的實體紙牌。本外觀設計產品的設計要點在於產品的

形狀。最能表明本外觀設計設計要點的圖片為立體圖。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001810 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/03/31

[71] 申請人 Requerente : Pure-Development 1 B.V.

 地址 Endereço  : Oud-Loosdrechtsedijk 199, 1231 LW Loosdrecht, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade  : 荷蘭 Holandesa 

[72] 創作人 Criador : van Doornewaard Barry

[51] 分類 Classificação  : 6 - 02

[54] 標題 Título  : 床架。

   Quadro de cama.

[57] 摘要 Resumo  : 本床架設計之特點在於其頂部疊舖床墊之床架，為兩側具有向下弧形收邊成縮小底平面之凹腹

體，加上凹腹體之底平面四端角各伸出一向外朝地斜伸撐之床腳，復從凹腹架頂部疊舖床墊頂面

凹設能裝設床架內裏機能件之凹口，由此為寢臥就眠使用兼具有造型簡潔質感之床架設計者。 

 附圖 Figura : 

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

2016/11/07 003452010-0001 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001851 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/06/15

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 手鐲。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2016/12/15 DM/094517 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001852 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/06/15

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01
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[54] 標題 Título  : 手鐲。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2016/12/15 DM/094517 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001853 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/06/15

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 珠寶。

   Jóia.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2016/12/15 DM/094083 世界知識產權組織 WIPO

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e 

de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

D/001683 2017/11/23 2017/11/23 FERRARI S.p.A.

D/001684 2017/11/23 2017/11/23 FERRARI S.p.A.

D/001685 2017/11/23 2017/11/23 FERRARI S.p.A.

D/001686 2017/11/23 2017/11/23 FERRARI S.p.A.

D/001687 2017/11/23 2017/11/23 北京承善堂健康科技有限公司

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.

D/001688 2017/11/23 2017/11/23 北京承善堂健康科技有限公司

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.

D/001689 2017/11/23 2017/11/23 北京承善堂健康科技有限公司

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.

D/001690 2017/11/23 2017/11/23 北京承善堂健康科技有限公司

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.

D/001691 2017/11/23 2017/11/23 北京承善堂健康科技有限公司

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.

D/001692 2017/11/23 2017/11/23 北京承善堂健康科技有限公司

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.

D/001693 2017/11/23 2017/11/23 北京承善堂健康科技有限公司

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.

D/001694 2017/11/23 2017/11/23 北京承善堂健康科技有限公司

Beijing Sing Sin Tong Health Technology Co., Ltd.

D/001695 2017/11/23 2017/11/23 謝瑞麟管理服務有限公司

TSL Management Services Limited

D/001696 2017/11/23 2017/11/23 北京摩拜科技有限公司

Beijing Mobike Technology Co., Ltd.

D/001697 2017/11/23 2017/11/23 FERRARI S.p.A.

D/001698 2017/11/23 2017/11/23 FERRARI S.p.A.

D/001700 2017/11/23 2017/11/23 廈門美圖移動科技有限公司

D/001701 2017/11/23 2017/11/23 Millennium Pharmaceuticals, Inc.

D/001702 2017/11/23 2017/11/23 CHANEL

D/001703 2017/11/23 2017/11/23 CHANEL

D/001705 2017/11/23 2017/11/23 KYB Corporation

D/001706 2017/11/23 2017/11/23 KYB Corporation

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。
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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/002653 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/07/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 薩穆梅德有限公司

   SAMUMED, LLC

 地址 Endereço  : 9381 Judicial Drive, Suite 160 San Diego, California 92121, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．胡德, D．M．華萊士, S．K．克西

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

ZL201380018954.9 2013/03/13 CN 104202984B 2017/04/05

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04

[54] 標題 Título  : WNT信號通路的吲唑抑制劑及其治療應用。

   Inibidores de indazol para caminho de sinalização WNT e as suas finalidades terapêuticas.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了用於治療各種疾病和病狀的吲唑化合物。更具體地，本發明涉及吲唑化合物或其類似物

在疾病治療中的應用，所述疾病以Wnt通路信號傳導的激活（例如，癌症、異常細胞增殖、血管

發生、阿爾茲海默病、肺病和骨關節炎）、Wnt通路信號傳導介導的細胞事件的調節，以及Wnt

通路和／或一種或多種Wnt信號傳導組分的突變或調節異常所致的遺傳疾病和神經學病症／紊

亂／疾病為特徵。還提供了治療Wnt相關疾病狀態的方法。本文所披露的一個實施方式包括具

有式I結構的化合物。 

 附圖 Figura : 

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

2012/04/04 61/620,107 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002721 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/06

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23
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[73] 權利人 Titular : 阿雷生物藥品公司

   ARRAY BIOPHARMA INC.

 地址 Endereço  : 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 埃利．華萊士, 喬治．托帕洛夫, 約瑟夫．雷西卡托斯, 亞歷山大．巴克梅爾特, 趙千 

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

ZL201310581100.3 2004/08/10 CN 103772373B 2017/06/09

[51] 分類 Classificação  : C07D413/12, C07D498/04, C07D498/10, C07D413/14, C07D417/14, A61P29/00, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 作為受體酪氨酸激酶抑制劑的喹唑啉類似物。

   Análogos de «quinazoline» que se servem como inibidores de «receptor tyrosine kinase».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供下式（I）表示的喹唑啉類似物：其中A與雙環的5、6、7或8位碳的至少一個結合，並

且其中環被最多兩個獨立的R3基團取代。本發明還包括使用式（I）所示化合物作為I型受體酪

氨酸激酶抑制劑和用於治療過度增生性疾病如癌症的方法。 

 附圖 Figura : 

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

2003/08/14 10/642,440 美國 Estados Unidos da América

2004/03/10 60/551,718 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002745 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/18

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 薩穆梅德有限公司

   SAMUMED, LLC

 地址 Endereço  : 9381 Judicial Drive, Suite 160 San Diego, California 92121, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : S．K．克西, D．M．華萊士, J．胡德, C．F．巴羅加

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

ZL201510019522.0 2011/08/17 CN 104672202B 2017/07/28

[51] 分類 Classificação  : C07D319/18, A61K31/357, A61P17/14, A61P17/00

[54] 標題 Título  : 作為聯蛋白信號通路激活劑的二酮與羥基酮。

   Dicetona e hidroxicetona como activador de via de sinalização de catenina.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了激活Wnt/β-聯蛋白信號轉導並且因而治療或防止與信號轉導相關疾病的β-二

酮、γ-二酮或γ-羥基酮或其類似物，所述疾病例如骨質疏鬆和骨關節病；成骨不全、骨質缺損、

骨折、牙周疾病、耳硬化症、傷口愈合、顱面畸形、溶瘤骨疾病、與中樞神經系統分化和發育相

關的創傷性腦損傷，包含帕金森病、中風、缺血性腦血管病、癲癇、阿爾茨海默病、抑鬱症、雙

相障礙、精神分裂症；眼病如衰老相關的黃斑變性、糖尿病黃斑水腫或視網膜色素變性和幹細

胞分化及生成相關的疾病，包含脫髮，造血相關疾病和組織再生相關疾病。 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2010/08/18 61/374,687 美國 Estados Unidos da América

2010/12/29 61/427,974 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002748 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 大鵬藥品工業株式會社

   TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 末藤孝志 

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

ZL201380048719.6 2013/09/18 CN 104640547B 2017/07/11

[51] 分類 Classificação  : A61K31/5377, A61K9/20, A61K47/12, A61K47/18, A61P29/00, A61P37/08

[54] 標題 Título  : 具有改善的溶出度和/或吸收的用於口服的藥物組合物。

   Composição farmacêutica para uso oral com dissolução e/ou absorção melhoradas.

[57] 摘要 Resumo  : 用於口服的藥物組合物包含作為活性藥物成分的4-（（1-甲基吡咯-2-基）-羰基）-N-（4-（4-嗎

啉-1-基-羰基哌啶-1-基）-苯基）-1-哌嗪甲酰胺或其鹽或其溶劑化物，並且包含作為酸添加劑的

己二酸、琥珀酸、富馬酸、L-天冬氨酸、L-谷氨酸、或其任意組合。 

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

2012/09/19 2012-205681 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002749 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 香港中華煤氣有限公司

   The Hong Kong and China Gas Company Limited

 地址 Endereço  : 中國香港北角渣華道363號23樓

   23rd Floor, 363 Java Road, North Point, Hong Kong SAR, People’s Republic of China

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

[72] 發明人 Inventor : 李偉强 Wai Keung Carson LEE, 張偉陽 Wai Yeung CHEUNG 

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

ZL201310582901.1 2013/11/19 CN 103982778B 2017/07/04

[51] 分類 Classificação  : F17D5/02

[54] 標題 Título  : 用於檢測管道泄漏的方法和設備。

   Método e equipamento para detector vazamentos de tubulação.

[57] 摘要 Resumo  : 一種對用於運送氣體或液體的管道的泄漏進行檢測的方法，包括以下步驟：（a）提供一個具有

驅動單元（300）和攝像機（500）的移動成像設備（100）；（b）預備管道區段（90）；（c）在內部

放置移動成像設備（100）；（d）閉合管道區段（90）的兩個端部（90A/90B）；（e）在管道區段

（90）的內部與外側之間創建一個氣壓差；（f）對操作驅動單元（300）進行操作，以便沿著管道

區段（90）來將移動成像設備（100）移到一個位置，以及將其停在該位置；（g）通過操作攝像機

（500）來拍攝鄰近所述位置的管道區段（90）的內部結構的紅外圖像；以及（h）通過對紅外圖

像執行熱像檢查來檢測代表存在管道區段泄漏的溫度變化，以便識別管道區段（90）的泄漏。 
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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

2013/02/08 13101803.0 中國香港 Hong Kong, China

[21] 編號 N.º  : J/002750 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 中國銀聯股份有限公司

   CHINA UNIONPAY CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國上海市浦東新區含笑路36號銀聯大廈

   CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, Shanghai 200135, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 柴洪峰, 魯志軍, 何朔, 周鈺, 郭偉, 李定洲 

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

ZL201310112074.X 2013/04/02 CN 104104646B 2017/08/25

[51] 分類 Classificação  : H04L29/06 , G06Q20/38, G06Q30/02

[54] 標題 Título  : 基於安全載體主動式命令的安全性信息交互系統、設備及方法。

   Sistema, equipamento e método para a interacção de informações de segurança com base 

no comando proactivo de suporte de segurança.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提出了基於安全載體主動式命令的安全性信息交互系統、設備及方法，所述方法包括：

信息交互終端基於用戶指令在信息交互終端和安全載體之間建立安全會話通道以執行安全性

信息交互過程，其中，該用戶指令指示與所述安全性信息交互過程相關聯的目標應用；所述安

全載體在建立所述安全會話通道期間啓動所述目標應用並隨後基於所述安全會話通道執行所

述安全性信息交互過程。在本發明所公開的基於安全載體主動式命令的安全性信息交互系統、

設備及方法中，安全載體能够向信息交互終端發起主動式命令。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002751 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : E3水有限責任公司

   E3WATER, LLC

 地址 Endereço  : 6800 Falcatta Cove; Austin, Texas 78750, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 
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[72] 發明人 Inventor : 丹尼爾．R．史密斯, 肯尼斯．A．羅伯遜 

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

ZL201480016040.3 2014/03/15 CN 105209394B 2017/07/11

[51] 分類 Classificação  : C02F1/52

[54] 標題 Título  : 便携式非生物型循環污水處理設備。

   Equipamento portátil, não biológico e cíclico para tratamento de águas residuais.

[57] 摘要 Resumo  : 一種活動的污水處理和水再利用系統，用於快速部署以加强現有廢水系統和/或提供替代永久

性設施的臨時服務，該系統包括：（a）改性站，其中原污水首先被研磨成可懸浮砂礫，其pH首

先被降低以殺死酸性敏感生物體，然後被升高以殺死鹼性敏感生物體，並且然後被中和；（b）

澄清站，利用倒錐形箱使溶液在注入有化學品之後循環，以使小顆粒絮凝以便收集在用於虹吸

出去的層中；以及（c）清理站，其中澄清的水經過介質過濾器以去除殘餘的固體和味道，排放

水清潔到足以用於灌溉、水生生物和排放至水路；並且其中無菌沉渣被壓制成半乾燥固體、然

後乾燥、壓碎、粉末化和裝袋，以用作高硝酸鹽生物質肥料或者用於化石-燃料動力的利用廢能

發電應用。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/15 61/799,432 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002752 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 廣州市無級制動科技有限責任公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省廣州市高新技術產業開發區科學大道231號、233號裙樓B1B2棟一層至四層知商谷

國際知識產權眾創空間辦公卡位C-02號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 吳志强 

國家知識產權局發明專利

Patente de 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

ZL201510021320.X 2015/01/16 CN 104653743B 2017/06/23

[51] 分類 Classificação  : F16H47/08

[54] 標題 Título  : 一種複合型雙渦輪液力變矩器。

   Conversor de torque hidráulico multi-componente do tipo de roda de guia dupla.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種複合型雙渦輪液力變矩器，其技術方案要點是，輸出行星架（22）與輸入大

齒圈（26）聯接，輸入小齒圈（24）與輸入齒輪副（5）聯接，聯接行星架（25）與聯接齒輪副（4）

聯接，聯接齒輪副（4）與輸入行星架（29）聯接，輸出齒圈（28）與輸出軸（3）聯接，輸入齒圈

（27）、輸入齒輪副（5）以及超越離合器（6）與雙渦輪液力變矩器（7）聯接，雙渦輪液力變矩器

（7）與輸出齒輪副（8）聯接，輸出齒輪副（8）以及輸入齒輪（21）與輸入軸（1）聯接。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002753 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 廣州市無級制動科技有限責任公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省廣州市高新技術產業開發區科學大道231號、233號裙樓B1B2棟一層至四層知商谷

國際知識產權眾創空間辦公卡位C-02號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 吳志强 

國家知識產權局發明專利

Patente de 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

ZL201510021352.X 2015/01/16 CN 104653745B 2017/06/23

[51] 分類 Classificação  : F16H47/08, F16H3/66

[54] 標題 Título  : 一種複合型向心渦輪式液力變矩器。

   Conversor de torque hidráulico multi-componente do tipo de turbina de fluxo interno.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種複合型向心渦輪式液力變矩器以及無級變速器，其技術方案要點是，輸入小

齒輪（22）以及輸出齒輪副（8）與輸入軸（1）聯接，輸出大齒輪（23）與輸入大齒輪（26）聯接，

輸出行星架（25）與聯接齒輪副（6）聯接，聯接齒輪副（6）與輸入行星架（27）聯接，輸入小齒

圈（28）、超越離合器（5）以及輸入齒輪副（7）與向心渦輪式液力變矩器（4）聯接，向心渦輪

式液力變矩器（4）與輸出齒輪副（8）聯接，輸入齒輪副（7）與輸入齒輪（24）聯接，輸出大齒圈

（29）與輸出軸（3）聯接。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002754 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 廣州市無級制動科技有限責任公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省廣州市高新技術產業開發區科學大道231號、233號裙樓B1B2棟一層至四層知商谷

國際知識產權眾創空間辦公卡位C-02號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 吳志强 

國家知識產權局發明專利

Patente de 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

ZL201510021379.9 2015/01/16 CN 104696475B 2017/06/23
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[51] 分類 Classificação  : F16H47/08

[54] 標題 Título  : 一種複合型雙泵輪液力變矩器。

   Conversor de torque hidráulico multi-componente do tipo de impulsor de bomba dupla.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種複合型雙泵輪液力變矩器，其技術方案要點是，輸入小齒輪（21）以及輸出齒

輪副（8）與輸入軸（1）聯接，輸出大齒輪（23）與聯接輸入齒輪（25）聯接，聯接齒輪副（6）與

輸入齒圈（27）聯接，輸出行星架（26）與輸出軸（3）聯接，輸入齒輪（28）、輸入齒輪副（7）以

及超越離合器（5）與雙泵輪液力變矩器（4）聯接，雙泵輪液力變矩器（4）與輸出齒輪副（8）聯

接，輸入齒輪副（7）與輸入行星架（24）聯接。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002755 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 廣州市無級制動科技有限責任公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省廣州市高新技術產業開發區科學大道231號、233號裙樓B1B2棟一層至四層知商谷

國際知識產權眾創空間辦公卡位C-02號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 吳志强 

國家知識產權局發明專利

Patente de 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

ZL201510021351.5 2015/01/16 CN 104653744B 2017/06/23

[51] 分類 Classificação  : F16H47/08

[54] 標題 Título  : 一種複合型溢流閥外置式液力變矩器。

   Conversor de torque hidráulico multi-componente do tipo de válvula de descarga externa.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種複合型溢流閥外置式液力變矩器，其技術方案要點是，輸入小齒輪（22）以及

輸出齒輪副（7）與輸入軸（1）聯接，輸出大齒圈（23）與輸入齒圈（25）聯接，輸出行星架（24）

與輸入小齒圈（28）聯接，輸入行星架（27）與輸入齒輪（26）以及輸入齒輪副（6）聯接，輸入齒

輪副（6）以及超越離合器（5）與溢流閥外置式液力變矩器（4）聯接，溢流閥外置式液力變矩器

（4）與輸出齒輪副（7）聯接，輸出齒圈（29）與輸出軸（3）聯接。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : J/002756 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 美國撲克牌公司

   THE UNITED STATES PLAYING CARD COMPANY

 地址 Endereço  : 300 Gap Way Erlanger, KY 41018, US

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : L．邁勒爾, K．米勒, C．羅伊拉德, T．布雷納德, M．阿胡加

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

ZL201480062414.5 2014/11/13 CN 105722430B 2017/08/11

[51] 分類 Classificação  : A47B25/00

[54] 標題 Título  : 用於錯誤减少和效率的遊戲桌系統。

   Sistema de mesa de jogos com redução de erros e eficiência.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了一種用於錯誤减少和效率的遊戲桌系統。該遊戲桌系統包括遊戲桌，該遊戲桌可具有用

於確定被發的牌的面值的傳感器。附加的桌傳感器可被用來確定玩家押注和預期付款額。智能

標記可與該系統集成，其中標記優選地包括用於用信號向接收押注者通知確認標記的接收的

機構，該確認可關閉指示機構。指示方法可以是將用信號向押注者通知與標記進行交互的視覺

的、可聽的或其它方式的。智能標記與桌傳感器和發牌盒進行通信以監視遊戲的狀態並且當錯

誤發生時用信號發出警告。 

 附圖 Figura : 

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

2013/11/14 61/904,193 美國 Estados Unidos da América

2014/03/12 PCT/US2014/024525 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002757 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 雷斯韋洛吉克斯公司

   RESVERLOGIX CORP.

 地址 Endereço  : 300, 4820 Richard Road SW, Calgary, Alberta T3E 6L1, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : H．C．漢森, G．S．瓦格納, S．C．阿特韋爾, K．G．麥克盧爾, E．B．庫利科夫斯基

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

ZL201080027599.8 2010/04/21 CN 102458405B 2017/06/23

[51] 分類 Classificação  : A61K31/47, C07D239/91

[54] 標題 Título  : 新抗炎劑。

   Novos agentes anti-inflamatórios.
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[57] 摘要 Resumo  : 公開了調節白介素-6（IL-6）和／或血管細胞黏附分子-1（VCAM-1）和通過施用天然存在或人

工合成的喹唑酮類衍生物治療和／或預防心血管和炎性疾病及相關的疾病狀態例如動脉粥樣

硬化、哮喘、關節炎、癌症、多發性硬化、銀屑病和炎性腸疾病和自發性免疫疾病的方法。本發

明提供了新的合成喹唑酮化合物和包含這些化合物的藥物組合物。 

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

2009/04/22 61/171,620 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002758 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 華夏世嘉樂園株式會社

   CA SEGA JOYPOLIS LTD.

 地址 Endereço  : 日本東京都品川區東大井2丁目13番8號10樓

   2-13-8 Higashiooi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0011 Japão

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 阿久津楊介, 伊藤瑞樹, 吉岡琢己, 西村秀孝 

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

ZL201380029090.0 2013/05/29 CN 104507545B 2017/07/07

[51] 分類 Classificação  : A63G21/04, A63G31/02

[54] 標題 Título  : 乘坐式娛樂設施中的乘坐設備及其使用的安全裝置以及乘坐設備的輸入裝置。

   Equipamento de assento na instalação de diversão e cujo dispositivo de segurança, disposi-

tivo de entrada para equipamento de assunto.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種適用於需要固定乘客的身體的安全裝置的乘坐式娛樂設施的乘坐設備的輸入裝置。

本發明的沿着構成綫路的軌道移動的乘坐式娛樂設施的乘坐設備，具備：安全裝置，其構成

為，具備抑制部件，所述抑制部件相對於所述乘坐設備的座位，可在確保乘客能够就座於所述

乘坐設備的座位及從該座位站起的空間的第一位置與抑制就座於該座位的乘客的身體的運動

的第二位置之間移動；以及輸入裝置，設置在所述抑制部件的第一面的至少一部分上。 

 附圖 Figura : 

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

2012/06/15 2012-136365 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002759 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/09/25

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/11/23

[73] 權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

   JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆侖山路7號，郵編222047

   No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyungang, 

Jiangsu, 222047, China
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 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 孫飄揚 SUN, Piaoyang, 武乖利 WU, Guaili, 張全良 ZHANG, Quanliang, 陳永江 CHEN, 

Yongjiang, 沈靈佳 SHEN, Lingjia 

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

ZL201580008169.4 2015/10/09 CN 105980390B 2017/07/07

[51] 分類 Classificação  : C07D487/04, A61K31/519, A61P19/02, A61P29/00

[54] 標題 Título  : 一種JAK激酶抑制劑的硫酸氫鹽的結晶形式及其製備方法。

   Forma cristalina de «bisulfate» de inibidores de «jak kinase» e métodos para sua preparação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種JA K激酶抑制劑的硫酸氫鹽的結晶形式及其製備方法。具體地，本發明涉及

（3aR,5s,6aS）-N-（3-甲氧基-1,2,4-噻二唑-5-基）-5-（甲基（7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-4-基）氨

基）六氫環戊并[c]吡咯-2（1H-甲酰胺硫酸氫鹽的I I型結晶及其製備方法。所述製備方法包括

將任意晶型或無定型的式（I）化合物固體在單一的有機溶劑或者它們的混合有機溶劑中結晶

得到式（I）化合物的I I型結晶。本發明所得到式（I）化合物的I I型結晶具備良好的晶型穩定性

和化學穩定性，並且所用結晶溶劑低毒低殘留，可更好地用於臨床治療。 

 附圖 Figura :

   

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

2014/11/05 201410617808.4 中國 China

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/001217 2017/11/23 轉讓

Transmissão

房芳；邁克爾•馬拉科

夫

FANG, Fang; 

MALAKHOV, Michael

安迅生物製藥公司

Ansun Biopharma, Inc., com sede em 3030 Callan 

Road, San Diego, CA92121-1109, United States
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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

J/002336

J/002349

2017/11/23 轉讓

Transmissão

聲脈有限責任公司

SoundMed LLC

聲佗醫療科技（上海）有限公司，地址為中國上

海市浦東新區芙蓉花路500弄11號501室

Sonitus Medical (Shanghai) Co., Ltd.

發明專利之保護

Protecção 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.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

I/000997 2017/11/17 2017/11/17 The NTF Group Pty Ltd

I/001126 2017/11/27 2017/11/27 Gaming Partners International, Inc.  

I/001385 2017/11/27 2017/11/27 Fresh Idea Global Limited

I/001437 2017/11/29 2017/11/29 廈門大學

I/001444 2017/11/29 2017/11/29 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

阿魯策遊戲香港有限公司

Aruze Gaming (Hong Kong) Limited

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/001325 2017/11/27 Giesecke & Devrient GmbH 第98條連同第9條第1款a）項，第89條第2款和第61條。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e 

do n.º 2 do art.º 89.º e do art.º 61.º

I/001419 2017/11/27 KONG LAI PING APPLE 第98條連同第9條第1款a）項，第89條第2款和第61條。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e 

do n.º 2 do art.º 89.º e do art.º 61.º
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司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人 / 權利人

Requerente/Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º

確定判決日期

Data de trânsito em 

julgado

1 I/835 IGT 初級法院

TJB

CV1-17-0015- CRJ 11/09/2017

1 初級法院維持拒絕有關發明專利申請之批示。
1 O TJB manteve o despacho de recusa do pedido de patente de invenção.

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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

U/000176 2017/11/27 2017/11/27 綠計劃有限公司

Green Plans Limited

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.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000180 2017/11/28 信鼎技術服務股份有限公司 第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項、第61條、第80條第2

款及第9條第1款f）項。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º, o art.º 61.º, o n.º 2 do art.º 80.º e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

U/000183 2017/11/28 王宏剛 第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項、第61條、第80條第2

款及第9條第1款f）項。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º, o art.º 61.º, o n.º 2 do art.º 80.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.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000190 2017/11/27 RIMOWA電子標籤有限公司

RIMOWA Electronic Tag 

GmbH

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

更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/117967

N/117968

N/117969

N/117970

N/117971

N/117972

N/117973

N/117974

N/117975

N/117976

N/117977

N/117978

N/117979

N/117980

N/117981

N/117982

拒絕（2017年6月21日第25期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Recusa (B.O. da RAEM n.º 25, II 

Série, de 21 de Junho de 2017)

拒絕

Recusa

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

P/003174

(3053-M)

附註（2017年11月1日第44期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Averbamento B.O. da RAEM 

n.º 44, II Série, de 1 de Novembro 

de 2017)

Conteúdo: FIAMM Componenti 

Accessori - F.C.A. S.p.A., com 

sede em Viale Europa no. 75 - 

36075 Montecchio Maggiore 

(Vicenza) Italy, com a lista de 

produtos: dispositivos de aviso 

acústico (buzinas)

Conteúdo: FIAMM Componenti 

Accessori - F.C.A. S.p.A., com 

sede em Viale Europa no. 75 - 

36075 Montecchio Maggiore 

(Vicenza) Italy, com a lista de 

produtos: sinalizadores acústicos 

(buzinas)

二零一七年十一月二十九日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 29 de Novembro de 2017. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $851,185.00）
(Custo desta publicação $ 851 185,00)
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