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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/083561

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : 泰克斯達有限公司

   TEXTILE INC.

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托托拉島洛德鎮域克漢姆斯凱意1迪卡斯特羅街24號阿卡拉大廈

   Akara Bldg., 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Is-

lands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽和野味；肉汁；醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞；蛋；奶和

奶製品；食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/08/30 302722950 中國香港 Hong Kong, China

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
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[210] 編號 N.º : N/083562

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : 泰克斯達有限公司

   TEXTILE INC.

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托托拉島洛德鎮域克漢姆斯凱意1迪卡斯特羅街24號阿卡拉大廈

   Akara Bldg., 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳及餐飲服務；提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/08/30 302722950 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084564

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/03

[730] 申請人 Requerente : GRUPPO MANGANO SRL

 地址 Endereço : COLLEBEATO (BRESCIA) ITALY - Via De Gasperi n. 18/f

 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 : 廣告；企業管理；有關衣服、鞋靴、皮革製品及仿皮革製品之零售及批發服務。（全屬第35類服

務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085976

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : citizenM IP Holding B.V.

 地址 Endereço : Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店、餐廳及酒吧服務；提供臨時住宿；預訂臨時住宿；會議室出租；展覽場地出租、研討會場

地出租及會議場地出租；承辦酒席服務；提供飲食。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085977

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : citizenM IP Holding B.V.

 地址 Endereço : Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店、餐廳及酒吧服務；提供臨時住宿；預訂臨時住宿；會議室出租；展覽場地出租、研討會場

地出租及會議場地出租；承辦酒席服務；提供飲食。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/086703

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/23

[730] 申請人 Requerente : SKYCITY Entertainment Group Limited

 地址 Endereço : Level 6 Federal House, 86 Federal Street, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes, cocktail lounges, bares, cafés e serviços de catering e de acolhi-

mento incluídos nesta classe; serviços nesta classe relacionados com a preparação e forneci-

mento de alimentos, produtos alimentares e bebidas (alcoólicas e não alcoólicas); serviços 

de alojamento; serviços de hotel, incluindo serviços de reserva; serviços nesta classe rela-

cionados com o fornecimento de instalações para conferências.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/12 302992681 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/086704

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/23

[730] 申請人 Requerente : SKYCITY Entertainment Group Limited

 地址 Endereço : Level 6 Federal House, 86 Federal Street, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurante, cocktail lounge, bar, café e todos os outros serviços de catering e hospitalida-

de desta classe; outros serviços nesta classe relacionadas com a preparação e serviço de ali-

mentos, produtos alimentícios e bebidas (alcoólicas e não alcoólicas); serviços de alojamen-
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to; serviços de hotelaria, incluindo serviços de reserva; serviços nesta classe relacionados 

com o fornecimento de instalações para conferências.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/12 302992672 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/086840

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/27

[730] 申請人 Requerente : BANQUE PICTET & CIE S.A.

 地址 Endereço : Route des Acacias 60, 1227 Carouge (GE), Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviços bancários; serviços monetários; gestão de activos; serviços 

imobiliários; seguros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086841

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/27

[730] 申請人 Requerente : BANQUE PICTET & CIE S.A.

 地址 Endereço : Route des Acacias 60, 1227 Carouge (GE), Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviços bancários; serviços monetários; gestão de activos; serviços 

imobiliários; seguros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086922

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/30

[730] 申請人 Requerente : Cantor Fitzgerald Securities

 地址 Endereço : 110 East 59th Street, New York, New York 10022, 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 : Computador e software informático descarregáveis e aplicações móveis e aplicações móveis 

descarregáveis para jogos e jogos de fortuna ou azar; computador e software informático 

descarregáveis e aplicações móveis e aplicações móveis descarregáveis para serviços de 

casino; computador e software informático descarregáveis e aplicações móveis e aplicações 

móveis descarregáveis para jogos social, jogos de habilidade, torneios, ligas, desporto da 

fantasia, promoções, apostas em corridas de cavalos e concurso, tudo nas áreas de jogos de 

fortuna ou azar e jogos; software para computador e software informático descarregáveis e 

aplicações móveis e aplicações móveis descarregáveis para fornecimento de notícias, dados, 

informações, artigos, modelagem preditiva, estatísticas, aconselhamento e análise nas áre-

as de jogos e jogos de fortuna ou azar e serviços de casino; software para computador e sof-

tware informático descarregáveis e aplicações móveis e aplicações móveis descarregáveis 

para corridas e desportos, predições evento de apostas e relato (play-by-play) de jogo real e 

representações de eventos, todos nos sectores de jogos e jogos de fortuna ou azar; hardware 

para jogos e jogos de fortuna ou azar e serviços de casino; máquinas para jogos e jogos de 

fortuna ou azar e serviços de casino; máquinas de jogo e máquinas de jogos de fortuna ou 

azar; dispositivos de comunicações móveis sem fios para jogos e jogos de fortuna ou azar e 

serviços de casino.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/06 86/158,730 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/086923

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/30

[730] 申請人 Requerente : Cantor Fitzgerald Securities

 地址 Endereço : 110 East 59th Street, New York, New York 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente, serviços de jogos e jogos de fortuna ou azar; 

serviços de entretenimento, nomeadamente serviços de casino; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente, jogos e jogos de fortuna ou azar baseado em actividades, competição, 

eventos, desportos e eventos desportivos, e corrida e eventos de corrida; serviços de entre-

tenimento, nomeadamente, fornecimento de serviços de jogos móveis e jogos de fortuna ou 

azar on-line, serviços de casino, jogos e jogos de fortuna ou azar baseado em actividades, 

competição, eventos, desportos e eventos desportivos, e corrida e eventos de corrida; ser-

viços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de notícias, dados, informações, 

artigos, modelagem preditiva, estatísticas, aconselhamento e análises nas áreas de jogos 

e jogos de fortuna ou azar; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de 

dados e informações relacionadas com corrida e desporto, evento de apostas e relato (play-

-by-play) de jogo real e representações de eventos, tudo nas áreas de jogos e jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de dados e informação no sector dos jogos e jogos de fortuna ou 

azar, serviços de casino, actividades, competição, eventos, desportos e eventos desportivos, 

e corrida e eventos de corrida, modelagem preditiva, estatísticas, aconselhamento e análi-

ses, corrida e desporto, evento de apostas e relato (play-by-play) de jogo real e representa-



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18249

ções de eventos, tudo nas áreas de jogos e jogos de fortuna ou azar; preparação e condução 

de competições e concursos de jogos e jogos de fortuna ou azar on-line.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/06 86/158,730 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/087122

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/06

[730] 申請人 Requerente : Fashion TV (Macau) Limited

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, no 759, 5 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de emissão e difusão de programas de televisão.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/09 58.474 巴拉圭 Paraguai

[210] 編號 N.º : N/087123

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/06

[730] 申請人 Requerente : Fashion TV (Macau) Limited

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, no 759, 5 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de produção e montagem de programas de entretenimento por televisão.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/09 58.475 巴拉圭 Paraguai

[210] 編號 N.º : N/087127

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/06

[730] 申請人 Requerente : EPS COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F., 82-84 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DataCom Services Limited
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 地址 Endereço : 39/F., 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 financeiros e de seguros; serviços financeiros prestados por meio de telecomuni-

cações; serviços de consultadoria e assessoria financeira; home banking; serviços bancários 

prestados on-line a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de 

corretagem de títulos, serviços de cotação na bolsa; corretagem de acções e de títulos, aná-

lise financeira, prestação de informações financeiras; serviços de cartão de crédito, servi-

ços de cartão de débito, serviços de cartão de lançamento em conta corrente e serviços de 

garantia de cheques; serviços bancários, de contas-poupança e de investimentos; serviços 

de gestão financeira; serviços de compensação financeira; verificação de crédito através de 

uma rede informática de informações mundial; serviços electrónicos de gestão de riscos 

de crédito; serviços de pagamento electrónico de facturas e de pagamento electrónico de 

compras; serviços de crédito e de débito de contas financeiras; serviços bancários electró-

nicos; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de lançamento em conta corrente e 

cartões de débito; serviços de informações relativas a finanças e seguros, prestados online 

a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços de cartões de crédito 

telefónicos; transacções com divisas e serviços de câmbio e serviços de envio de dinheiro 

ou valores; serviços de envio de dinheiro ou valores a nível nacional; serviços de envio de 

dinheiro e de pagamentos; serviços financeiros, monetários e de envio de dinheiro ou valo-

res; serviços de envio rápido de dinheiro ou valores; serviços de envio de dinheiro ou valo-

res; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados com os serviços atrás 

referidos; todos incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087128

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/06

[730] 申請人 Requerente : EPS COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F., 82-84 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DataCom Services Limited

 地址 Endereço : 39/F., 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 acessos e ligações de telecomunicações a 

bases de dados informáticas e à Internet; serviços de comunicações electrónicas; serviços 

de telecomunicações interactivas; telecomunicações de informação (páginas web), progra-

mas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; serviços de portal de telecomunicações; serviços de comunicação de rede 

informática; fornecimento de acesso de telecomunicações a serviços e estruturas da World 

Wide Web; comunicação por terminais de computador, comunicação por redes de fibra óp-

tica, transmissão de mensagens e imagens assistida por computador, transmissão por fax, 
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envio de mensagens, serviços de paging, aluguer de modems, serviços de comunicação de 

dados por meios electrónicos; serviços de telefone, serviços telegráficos, serviços de telex; 

serviços de linha telegráfica; serviços de agências noticiosas; serviços de comunicação via 

satélite; serviços de correio electrónico, aluguer e leasing de equipamentos de telecomu-

nicações, aluguer de aparelhos e instrumentos electrónicos para a comunicação de dados; 

aluguer de aparelhos de telefone, de telégrafo, de telex e de pager; serviços de envio, rece-

bimento e encaminhamento de mensagens electrónicas; compilação, transmissão e distri-

buição de dados por via electrónica; compilação, transmissão e distribuição de mensagens 

de correio, telegramas, informações e dados através de meios mecânicos, electrónicos, tele-

fónicos, de telex, por cabo, por computador e por satélite; serviços electrónicos de mensa-

gens, de conferência e de transmissão de encomendas; serviços de comunicação de rádio e 

televisão; serviços de comunicação entre computadores; fornecimento de acesso de teleco-

municações a aparelhos de codificação e de descodificação de sinal; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão televisiva por cabo; elaboração de relatórios 

em relação aos serviços anteriores; fornecimento de instalações de telecomunicações para 

discussões e conversações interactivas; fornecimento de acesso a websites de música digi-

tal na Internet; fornecimento de acesso de telecomunicações a websites de MP3 (Moving 

Picture Experts Group-1 Audio Layer 3) na Internet; distribuição de música digital através 

de telecomunicações; operação de motores de pesquisa; consulta informatizada de listas 

telefónicas; leasing de equipamento de telecomunicações; serviços de telecomunicações 

fornecidos em relação a serviços de comércio electrónico; serviços de consultadoria, infor-

mações e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 

38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087340

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/12

[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; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

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

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

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 
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compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação; dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas / baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular, e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores / descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 
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aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; para-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 063842 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/087341

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/12

[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 : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes; serviços de análises e pesquisas industriais; programação de computadores; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software de computadores; concepção, de-

senvolvimento e manutenção de software de computador proprietário nos domínios de 

reconhecimento de linguagem natural, discurso, falantes, língua, voz e reconhecimento de 

impressão digital de voz; aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware e software de 

computador; serviços de consultadoria de hardware e software de computador; serviços de 

consultadoria e de assistência para desenvolvimento de sistemas de computadores, base de 

dados e aplicações; fornecimento de informações de hardware e software de computador 

on-line; serviços de criação, concepção e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; serviços de Fornecedor de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem aloja-

mento de aplicações de software de computador de terceiros; serviços de Fornecedor de 

Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, elaboração, distribuição, 

descarregamento, transmissão, recepção, reprodução, edição, extracção, codificação, des-

codificação, visualização, armazenamento e organização de conteúdo de textos, gráficos, 

imagens, áudio, vídeo e multimédia, e publicações electrónicas; serviços de Fornecedor de 

Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para uso relacionado com software de 

reconhecimento de voz e aplicações de software para voz; fornecimento de software não 

descarregável on-line; fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através 

de internet e outras redes de comunicações electrónicas; criação de índices de informa-

ções em on-line, sítios e outros recursos disponíveis em redes informáticas mundiais para 

outros; serviços de armazenamento de dados electrónicos; serviços de rede social on-line; 

fornecimento de sítio web de rede social; serviços de cartografia e mapas; serviços de com-

putação nas nuvens; serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com 

os serviços atrás referidos.
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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

2013/12/12 063842 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/087475

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 張偉恩 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大裏區東榮路35巷20號13F 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶，冰茶，茶飲料；布丁；豆漿；加奶可可飲料；咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；可可製

品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087476

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 張偉恩 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大裏區東榮路35巷20號13F 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 果子粉；礦泉水（飲料）；奶茶（非奶為主）；植物飲料；無酒精飲料；果子晶；乳酸飲料（果製

品，非奶）；豆類飲料；飲料製作配料；果汁。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087477

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 張偉恩 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大裏區東榮路35巷20號13F 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 特許經營的商業管理；工商管理輔助；組織商業或廣告展覽；市場營銷；廣告；廣告宣傳；計算

機網絡上的在綫廣告；尋找贊助；戶外廣告；商業管理輔助。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087478

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 張偉恩 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大裏區東榮路35巷20號13F 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；咖啡館；飯店；酒吧服務；茶館；住所（旅館、供膳寄宿處）；快餐館；汽車旅館；流動飲食

供應；自助餐廳。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087841

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Radley + Co. Limited

 地址 Endereço : Greater London House, Mornington Crescent, London, NW1 7QX, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革製品；行李箱；珠寶收納包；公事箱；提袋；旅行袋；腰包；運動包；皮革製封套

及皮革製小袋；手提包；手提旅行箱；皮革製盒及皮板；行李箱；化妝箱；公事包；皮夾；女用

手提包；護照匣；鑰匙盒；信用卡匣；車票夾；名片盒；鑰匙墜飾；雨傘；陽傘；小盒子；握把；帽

盒；皮製腰帶；皮革製或人造皮革製蕾絲；皮革製或人造皮革製動物用鏈條；皮革製或人造皮

革製動物用繩索；皮革製或人造皮革製帶子；皮革製或人造皮革製皮帶；前述產品之零件及配

件。（全屬第18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“玻璃盒”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/087842

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Radley + Co. Limited

 地址 Endereço : Greater London House, Mornington Crescent, London, NW1 7QX, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；靴鞋；帽子；圍巾；披巾；披肩；女士服裝；腰帶（衣服）。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087843

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Radley + Co. Limited

 地址 Endereço : Greater London House, Mornington Crescent, London, NW1 7QX, 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 : 有關衣服、靴鞋、帽子、圍巾、披巾、披肩、女士服裝、腰帶、皮革及人造皮革製品、行李箱、珠

寶收納包、公事箱、提袋、旅行袋、腰包、運動包、皮革製封套及皮革製小袋、手提包、手提旅

行箱、皮革製盒及皮板、行李箱、化妝箱、公事包、皮夾、女用手提包、護照匣、鑰匙盒、信用卡

匣、車票夾、名片盒、鑰匙墜飾、玻璃盒、雨傘、陽傘、小盒子、握把、帽盒、皮製腰帶、皮革製或

人造皮革製蕾絲、皮革製或人造皮革製動物用鏈條、皮革製或人造皮革製動物用繩索、皮革製

或人造皮革製帶子、皮革製或人造皮革製皮帶之零售服務及電子購物零售服務。（全屬第35類

服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087844

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Radley + Co. Limited

 地址 Endereço : Greater London House, Mornington Crescent, London, NW1 7QX, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革製品；行李箱；珠寶收納包；公事箱；提袋；旅行袋；腰包；運動包；皮革製封套

及皮革製小袋；手提包；手提旅行箱；皮革製盒及皮板；行李箱；化妝箱；公事包；皮夾；女用

手提包；護照匣；鑰匙盒；信用卡匣；車票夾；名片盒；鑰匙墜飾；雨傘；陽傘；小盒子；握把；帽

盒；皮製腰帶；皮革製或人造皮革製蕾絲；皮革製或人造皮革製動物用鏈條；皮革製或人造皮

革製動物用繩索；皮革製或人造皮革製帶子；皮革製或人造皮革製皮帶；前述產品之零件及配

件。（全屬第18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色、粉紅色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“玻璃盒”，因屬其他類別。 
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[210] 編號 N.º : N/087845

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Radley + Co. Limited

 地址 Endereço : Greater London House, Mornington Crescent, London, NW1 7QX, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；靴鞋；帽子；圍巾；披巾；披肩；女士服裝；腰帶（衣服）。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色、粉紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087846

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Radley + Co. Limited

 地址 Endereço : Greater London House, Mornington Crescent, London, NW1 7QX, 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 : 有關衣服、靴鞋、帽子、圍巾、披巾、披肩、女士服裝、腰帶、皮革及人造皮革製品、行李箱、珠

寶收納包、公事箱、提袋、旅行袋、腰包、運動包、皮革製封套及皮革製小袋、手提包、手提旅

行箱、皮革製盒及皮板、行李箱、化妝箱、公事包、皮夾、女用手提包、護照匣、鑰匙盒、信用卡

匣、車票夾、名片盒、鑰匙墜飾、玻璃盒、雨傘、陽傘、小盒子、握把、帽盒、皮製腰帶、皮革製或

人造皮革製蕾絲、皮革製或人造皮革製動物用鏈條、皮革製或人造皮革製動物用繩索、皮革製

或人造皮革製帶子、皮革製或人造皮革製皮帶之零售服務及電子購物零售服務。（全屬第35類

服務）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色、粉紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088080

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : 鄭楊花 

 地址 Endereço : 中國浙江省蒼南縣龍港鎮龍江路154號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；半加工或未加工皮革；仿皮革；小山羊皮；裘皮：（女式）錢包；書包；卡片盒（皮夾

子）；錢包（錢夾）；旅行箱；背包；購物袋；手提包；公文包；運動包；鑰匙盒；毛皮製覆蓋物；

皮製繫帶；皮製帶子；傘；傘套；手杖；繫狗皮帶；皮帶（鞍具）；支票夾（皮革製）；護照夾（皮

革製）；皮帶。  
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[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“皮帶扣”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/088081

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : 鄭楊花 

 地址 Endereço : 中國浙江省蒼南縣龍港鎮龍江路154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 : 工作服；襯衣；絨衣；服裝；成品衣；褲子；運動衫；夾克（服裝）；皮衣；Ｔ恤衫；內褲（服裝）；

內衣；睡衣；乳罩；浴衣；嬰兒全套衣；游泳衣；體操服；防水服；化裝舞會用服裝；足球鞋；體操

鞋；鞋（腳上的穿着物）；運動鞋；鞋用金屬配件；鞋底；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；披肩；

領帶；圍巾；背帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）。

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“皮帶扣”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/088162

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

[730] 申請人 Requerente : 青島利客來集團股份有限公司

   Qingdao Likelai Group Co., LTD.

 地址 Endereço : 中國山東省青島市李滄區京口路58號

   No.58, Jingkou Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 替他人推銷，張貼廣告，戶外廣告，廣告傳播，廣告宣傳欄的製備，廣告材料更新，廣告宣傳本

的出版，廣告，廣告宣傳，電視廣告，電視商業廣告，商業櫥窗佈置，廣告代理，為廣告或推銷

提供模特，貨物展出，銷售展示架出租，商業信息代理，尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088181

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04
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[730] 申請人 Requerente : BARBARA RIHL

 地址 Endereço : 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革；動物皮；行李箱及旅行袋；雨傘；陽傘及手杖；鞭、挽具及馬具；皮夾；非貴重

金屬零錢匣；手提包；帆布背包；帶輪購物袋；登山袋，露營袋及旅行用袋，海灘袋，書包；非配

合外型之化妝箱；動物項圈；動物用遮蓋物；購物袋；購物網袋；包裝用皮袋；包裝用小皮袋。

（全屬第18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088182

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

[730] 申請人 Requerente : BARBARA RIHL

 地址 Endereço : 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；鞋靴；帽子；皮衣；人造皮革製衣；腰帶；毛皮衣服；手套；印花軟薄綢；領帶；襪子；短

襪；拖鞋；海灘鞋；滑雪靴；運動用靴；紡織製嬰兒尿布；內衣。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088260

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 中航通用飛機有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區金海中路999號201棟辦公客服綜合樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；廂式汽車；電動運載工具；自行車打氣筒；纜車；輪椅；雪橇

（運載工具）；輪胎（運載工具用）；補內胎用全套工具；空中運載工具；空氣氣球；水陸兩用飛

機；飛機；飛船；飛艇；降落傘；水上飛機；水上滑行艇；航空器；航空裝置、機器和設備；彈射

座椅（飛機的）；遙控運載工具（非玩具）；登機用引橋；水上運載工具；運載工具內裝飾品；飛

機輪胎；空間飛行器。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/04/08 14322700 中國 China
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[210] 編號 N.º : N/088261

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 中航通用飛機有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區金海中路999號201棟辦公客服綜合樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築；採礦；室內裝潢；加熱設備安裝和修理；電器的安裝和修理；清除電子設

備的干擾；醫療器械的安裝和修理；運載工具（車輛）保養服務；飛機保養與修理；造船；照相

器材修理；鐘錶修理；保險櫃的保養和修理；防銹；輪胎翻新；傢具修復；服裝翻新；消毒；電梯

安裝和修理；防盜報警系統的安裝與維修；修鞋；電話安裝和修理；磨刀；氣筒或泵的修理；雨

傘修理；人工造雪；藝術品修復；樂器修復；游泳池維護；手工具修理；珠寶首飾修理；娛樂體育

設備的安裝和修理。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/04/08 14318242 中國 China

[210] 編號 N.º : N/088262

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 中航通用飛機有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區金海中路999號201棟辦公客服綜合樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝；船舶經紀；船隻運輸；汽車運輸；空中運輸；導航；航空器出租；運載工具（車

輛）出租；馬匹出租；貯藏；潛水服出租；能源分配；操作運河水閘；快遞服務（信件或商品）；

觀光旅遊；管道運輸；輪椅出租；替他人發射衛星；灌裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/04/08 14318244 中國 China

[210] 編號 N.º : N/088331

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11
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[730] 申請人 Requerente : Parfums Christian Dior

 地址 Endereço : 33 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de perfumaria, especialmente perfumes, água-de-toilette, água-de-colónia; pro-

dutos de maquilhagem, produtos de maquilhagem especialmente para os lábios, olhos, 

rosto; produtos cosméticos, produtos cosméticos especialmente para os cuidados do rosto e 

do corpo, nomeadamente cremes, soros, óleos; desodorizantes para uso pessoal; geles per-

fumados para o banho e para o duche; sabões.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/17 14/406 1321 法國 França

[210] 編號 N.º : N/088332

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : Parfums Christian Dior

 地址 Endereço : 33 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de perfumaria, especialmente perfumes, água-de-toilette, água-de-colónia, óleos 

essenciais; produtos cosméticos, produtos cosméticos especialmente para os cuidados do 

rosto e do corpo, nomeadamente cremes, soros, óleos; produtos de maquilhagem, produtos 

de maquilhagem especialmente para os lábios, olhos, rosto; desodorizantes para uso pes-

soal; geles perfumados e leites para o corpo, para o banho e para o duche; sabões; prepara-

ções para barbear.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/13 14/4060262 法國 França

[210] 編號 N.º : N/088343

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : J. Carranca Redondo, Lda.

 地址 Endereço : Quinta do Meiral, 3200-095 Lousa, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, incluíndo licores.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : verde, dourado, preto e vermelho

[210] 編號 N.º : N/088362

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : Exness Holdings CY Limited

 地址 Endereço : Modestou Panteli 4, Mesa Geitonia, P. C. 4003, Liamssol, Chipre

 國籍 Nacionalidade : 塞浦路斯 Cipriota 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros, negócios financeiros, negócios monetários, negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088371

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : GUERLAIN S.A.

 地址 Endereço : 68 Avenue Des Champs Elysees, 75 008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de perfumaria e produtos de beleza para uso cosmético, perfumes, água de toi-

lette, água perfumada, extractos de perfumes, sabões, geles e sais para o duche e para o 

banho para uso não medicinal, cosméticos para os cuidados da pele, do corpo, do rosto, das 

unhas e dos cabelos, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, óleos es-

senciais, produtos de maquilhagem, dentífricos, champôs, desodorantes corporais.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/12 14/4068133 法國 França

[210] 編號 N.º : N/088500

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/17

[730] 申請人 Requerente : Telgo Global S.A.

 地址 Endereço : Route d’Englisberg 11 1763 Granges-Paccot Suíça
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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 : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos de controlo (inspecção), de salvamento e de ensino; balanças de 

casa de banho e aparelhos electrónicos para casa de banho; aparelhos para gravação, trans-

missão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de registos magnéticos; caixas regis-

tadoras, calculadoras, equipamento para processamento de dados e computadores; extinto-

res; atendedores de chamadas telefónicas, produtos electrónicos, designadamente telefones 

fixos e sem fio, telemóveis; aparelhos de medição electrónica; rádios leitores de cassetes, 

leitores de discos compactos; produtos electrónicos para observar o bebé em casa, incluin-

do câmaras de vídeo e videotelefones; produtos electrónicos para utilização doméstica com 

crianças pequenas; produtos electrónicos isentos de radiação para utilização doméstica e 

em escritório; toques descarregáveis para telemóveis; música para telefone (descarregável); 

pedómetros, incluindo para serem usados através de ligação WiFi; contadores; indicadores 

de quantidade; aparelhos de registo do tempo; rádio despertador, despertador controlado 

por rádio, despertador solar, despertador com projector de parede ou teto; balanças, má-

quinas de pesagem, balança digital para o bebé, balança digital com indicação do índice 

de gordura corporal; luzes intermitentes (sinais luminosos), campainhas de sinalização; 

receptores telefónicos; transmissor de sinais electrónicos, conjuntos de transmissão (tele-

comunicações), rádios, aparelhos de intercomunicação, postos radiotelefónicos; aparelhos 

de telefone, incluindo smartphones, telefones portáteis; walkie-talkies, kits mãos livres 

para telefones; aparelhos de monitorização eléctricos, receptores áudio e vídeo, microfo-

nes, incluindo ligação sem fios, aparelhos de gravação de som, aparelhos gravadores de voz 

para telefones, atendedores de chamadas telefónicas; aparelhos de televisão; auscultadores, 

incluindo ligação sem fios; leitores portáteis de multimédia; câmaras de TV; auriculares, 

incluindo ligação sem fios; câmaras de vídeo; hidrómetros, incluindo ligação sem fios, apa-

relhos para a análise do ar, incluindo ligação sem fios, altímetros, incluindo ligação sem 

fios, anemómetros, incluindo ligação sem fios, instrumentos geodésicos, incluindo ligação 

sem fios, barómetros, contadores, detectores, instrumentos meteorológicos, instrumentos 

de observação, incluindo ligação sem fios; aparelhos de monitorização para bebés com sen-

sores de respiração e alarme áudio e/ou visual, aparelhos de monitorização com detectores 

de movimentos e alarme áudio e/ou visual; indicadores de temperatura; termómetro para 

os ouvidos digitais infravermelhos para bebés, termómetro digital com ponta flexível para 

bebés, termómetro para o banho do bebé; aparelhos de controlo remoto, conversores eléc-

tricos, unidades de alimentação de baixa tensão para carregamento de pilhas e baterias; 

ecrãs de vídeo; pulverizadores, respiradores para a filtragem do ar, aparelhos de respiração 

excepto para respiração artificial; avisadores acústicos, instalação eléctrica de prevenção 

de roubos, aparelhos de alarme anti-roubo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088501

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/17

[730] 申請人 Requerente : Telgo Global S.A.

 地址 Endereço : Route d’Englisberg 11 1763 Granges-Paccot Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Difusores de iluminação, aparelhos e instrumentos de iluminação, candeeiros de tecto, luz 

nocturna para bebés controlada através de ruído e voz, luz nocturna automática para bebés 

com sensor que se desliga com a luz do dia; aquecedores de pratos, aquecedores, eléctricos, 

para biberões, aquecedores de alimentos para bebés, aparelhos eléctricos de esterilização a 

vapor, para acessórios de alimentos para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088534

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/21

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KIMURATAN (KIMURATAN CORPORATION)

 地址 Endereço : Shin-Crescent Building, 72 Kyomachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 650-0034, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Aventais, calças para bebés, fatos de banho, vestuário, calçado, luvas, chapéus, enxovais 

para recém-nascidos, guardanapos de tecido para bebés e pijamas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088535

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/21

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KIMURATAN (KIMURATAN CORPORATION)

 地址 Endereço : Shin-Crescent Building, 72 Kyomachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 650-0034, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Aventais, calças para bebés, fatos de banho, vestuário, calçado, luvas, chapéus, enxovais 

para recém-nascidos, guardanapos de tecido para bebés e pijamas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088536

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/21

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KIMURATAN (KIMURATAN CORPORATION)

 地址 Endereço : Shin-Crescent Building, 72 Kyomachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 650-0034, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : Aventais, calças para bebés, fatos de banho, vestuário, calçado, luvas, chapéus, enxovais 

para recém-nascidos, guardanapos de tecido para bebés e pijamas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088537

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/21

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KIMURATAN (KIMURATAN CORPORATION)

 地址 Endereço : Shin-Crescent Building, 72 Kyomachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 650-0034, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Aventais, calças para bebés, fatos de banho, vestuário, calçado, luvas, chapéus, enxovais 

para recém-nascidos, guardanapos de tecido para bebés e pijamas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088538

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/21

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KIMURATAN (KIMURATAN CORPORATION)

 地址 Endereço : Shin-Crescent Building, 72 Kyomachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 650-0034, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Aventais, calças para bebés, fatos de banho, vestuário, calçado, luvas, chapéus, enxovais 

para recém-nascidos, guardanapos de tecido para bebés e pijamas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088539

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/21

[730] 申請人 Requerente : VAN CLEEF & ARPELS SA

 地址 Endereço : Route des Biches 8, 1752 Villars-sur-Glâne, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; pérolas [joalharia]; botões de pu-

nho; molas para gravatas; anéis [joalharia], pulseiras [joalharia]; brincos, colares [joalharia]; 

alfinetes-de-peito [joalharia]; berloques [joalharia, bijutaria]; porta-chaves em metais pre-

ciosos; moedas; objectos de arte em metais preciosos; cofres para jóias; caixas em metais 
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preciosos; relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; cronómetros; relógios [de 

parede ou de sala]; penduletes; estojos de relógios; correntes e molas de relógios ou vidros 

de relógios; porta-chaves de fantasia; estátuas ou figuras [estatuetas] em metais preciosos; 

estojos para relojoaria; medalhas; joalharia para computadores; joalharia para sacos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/06 52767/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088625

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/23

[730] 申請人 Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações para vacinas em humanos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088626

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/23

[730] 申請人 Requerente : FORTUNOFF BRANDS, LLC

 地址 Endereço : 100 Quentin Roosevelt Blvd., Suite 303, Garden City, NY 11530, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso; relógios; joalharia e metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088630

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/23

[730] 申請人 Requerente : MITAS a.s.

 地址 Endereço : Švehlova 1900/3, Zábĕhlice, 106 00 Praha 10, Czech Republic

 國籍 Nacionalidade : 捷克共和國 Checa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Pneus para veículos agrícolas e máquinas de construção (veículos usados na construção); 

pneus para motocicletas; tudo incluído na classe 12.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088636

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/24

[730] 申請人 Requerente : Hussein Chalayan

 地址 Endereço : Block H, First Floor, Zetland House, 109-123 Clifton Street, London EC2A 4LD, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088648

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/24

[730] 申請人 Requerente : 優健寶有限公司

   Ucan Genomics Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島,托特托拉島,羅德鎮,4389號郵箱,NovaSage辦公室

   NovaSage Chambers, P.O. Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

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

ções para a limpeza, cuidado e embelezamento da pele, couro cabeludo e cabelo; dentífri-

cos

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088649

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/24

[730] 申請人 Requerente : 優健寶有限公司

   Ucan Genomics Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島,托特托拉島,羅德鎮,4389號郵箱,NovaSage辦公室

   NovaSage Chambers, P.O. Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas; preparações de higiene com fins medicinais; alimentos e subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos fortificantes à base de minerais 
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ou vitaminas; suplementos dietéticos; suplementos minerais; vitaminas; acidos orgânicos 

para uso medicinal, dietético ou farmacêutico; preparações compostas à base de misturas 

de vitaminas e minerais; gessos, materiais para curativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088650

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/24

[730] 申請人 Requerente : 優健寶有限公司

   Ucan Genomics Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島,托特托拉島,羅德鎮,4389號郵箱,NovaSage辦公室

   NovaSage Chambers, P.O. Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de planeamento de negócios, aconselhamento, análise, assistência e gestão para 

lançamento de novos produtos; vendas a retalho, por grosso e venda directa; todos estes 

serviços relacionados com produtos farmacêuticos, cuidados de saúde e produtos não su-

jeitos a prescrição médica, produtos orgânicos para o cuidado da saúde, suplementos nu-

tricionais, medicamentos não sujeitos a prescrição médica, dispositivos portáteis médicos 

e de saúde, monitor de pressão arterial, bombas mamárias e acessórios, glicómetro para 

diabetes, sabões, artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, 

preparações para a limpeza, cuidado e embelezamento da pele, couro cabeludo e cabelo, 

dentífricos, preparações farmacêuticas, medicamentos para uso humano, preparações me-

dicadas, preparações de higiene com fins medicinais, alimentos e substâncias dietéticos e 

substâncias adaptadas para uso medicinal, alimentos fortificantes à base de minerais ou 

vitaminas, suplementos dietéticos, suplementos minerais, vitaminas, acidos orgânicos para 

uso medicinal, dietético ou farmacêutico, preparações compostas à base de misturas de vi-

taminas e minerais, gessos, materiais para curativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088651

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/24

[730] 申請人 Requerente : 優健寶有限公司

   Ucan Genomics Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島,托特托拉島,羅德鎮,4389號郵箱,NovaSage辦公室

   NovaSage Chambers, P.O. Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Prestação de serviços médicos e de cuidados de saúde; consultadoria farmacêutica; ava-

liações farmacêuticas e médicas feitas por especialistas; serviços de diagnóstico médico 



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18269

e do corpo; testes genéticos; fornecimento de informação médica, exame físico, medicina 

dentária, preparação e dispensa de medicações, aconselhamento de farmácia, massagem, 

quiroprácticas; serviços de consultadoria relacionados com a nutrição, higiene e cuidados 

de beleza; tratamentos cosméticos; consultadoria de beleza; tratamento de beleza; serviços 

de salão de beleza; serviços de terapia de beleza; consultadoria nutricional, aplicação de 

produtos cosméticos para o rosto e corpo; aconselhamento sobre cosméticos; tratamentos 

cosméticos; serviços de spa para a saúde; serviços de maquilhagem; serviços de consultado-

ria relacionados com maquilhagem; serviços de manicura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088682

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/25

[730] 申請人 Requerente : COHEN, Eliahu Eliad

 地址 Endereço : 12/88 Rosenblum Street Tel Aviv, Israel

 國籍 Nacionalidade : 以色列 Israelita 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088751

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/29

[730] 申請人 Requerente : WELCOS CO., LTD.

 地址 Endereço : 21-12, Toegyegongdan 1-Gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, 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 : 去角質面霜；化妝品；沐浴用化妝製劑；身體護理油；遮瑕霜；沐浴液；防曬劑；護膚用化妝劑；

臉部和身體用化妝品；香水；髮膠；噴髮膠；護髮素；護髮油；美容面膜；化妝用蘆薈製劑；化妝

品護手霜；化妝品清洗劑；洗髮劑；洗髮劑（洗髮護理液）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088752

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/29
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[730] 申請人 Requerente : WELCOS CO., LTD.

 地址 Endereço : 21-12, Toegyegongdan 1-Gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, 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 : 去角質面霜；化妝品；沐浴用化妝製劑；遮瑕霜；防曬劑；護膚用化妝劑；剃鬚後用的潤膚膏；非

醫用按摩凝膠；個人用芳香劑（香水）；護唇膏；臉部和身體用化妝品；護手乳液；護髮素；護髮

油；美容面膜；化妝品清潔霜；潔膚乳液；化妝品清洗劑；化妝劑；潔面乳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088753

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/29

[730] 申請人 Requerente : WELCOS CO., LTD.

 地址 Endereço : 21-12, Toegyegongdan 1-Gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, 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 : 化妝品；染髮劑；毛髮捲曲劑；洗澡用化妝品；身體用護膚液（化妝用）；遮瑕霜；防曬劑；護膚

用化妝劑；剃鬚後用液；臉部和身體用化妝品；髮膠；護髮素；化妝面膜；化妝用蘆薈製劑；清

潔乳霜（化妝品）；化妝品護手霜；化妝品清洗劑；化妝劑；洗髮劑；洗髮劑（滋養洗髮精）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088794

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/29

[730] 申請人 Requerente : Wenger S.A.

 地址 Endereço : Route de Bâle 63, 2800 Delémont, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Estojos para transportar computadores; estojos para máquinas fotográficas; acessórios 

electrónicos de viagem, nomeadamente adaptadores, conversores, transformadores e carre-

gadores de bateria para dispositivos electrónicos; óculos de desporto, óculos de sol, artigos 

ópticos desportivos, bolsas para óculos; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088795

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/29
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[730] 申請人 Requerente : Wenger S.A.

 地址 Endereço : Route de Bâle 63, 2800 Delémont, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos para todos os fins; malas de viagem; mochilas; mochilas diárias; sacos de estopa; 

sacos utilitários; sacos a tiracolo; sacos casuais; malas de mão, mochilas para veículos não 

motorizados; estojos cosméticos vendidos vazios e estojos de toilette vendidos vazios; sacos 

de viagem; pequenos artigos pessoais de couro, nomeadamente carteiras e estojos para ar-

tigos de fazer a barba vendidos vazios; chapéus de chuva e estojos para cartões de visitas e 

chamadas; estojos para artigos de toilette vendidos vazios; etiquetas para malas de viagem; 

sacos de cintura; sacos para usar no corpo; estojos para negócios; malas de viagem; esto-

jos para todos os fins para artigos de higiene pessoal; pequenos artigos pessoais de couro, 

nomeadamente pastas dobráveis para notas, estojos para cartões de crédito, carteiras para 

usar ao pescoço e carteiras de pendurar ao pescoço; tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088823

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/30

[730] 申請人 Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088824

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/30

[730] 申請人 Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088826

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/31

[730] 申請人 Requerente : Rimowa GmbH

 地址 Endereço : Mathias-Brueggen-Str. 118, 50829 Koeln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malões e malas, malões para transporte ferroviário, estojos de beleza, pastas para execu-

tivos, pastas para fotografias, não sendo adaptadas para os objectos que contêm (sendo os 

produtos anteriormente referidos, de alumínio ou de material plástico ou uma combinação 

desses materiais com matérias têxteis), sacos de viagem, maletas, mochilas de material têx-

til.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088859

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/31

[730] 申請人 Requerente : 香港祥興記飲食管理有限公司 

 地址 Endereço : 香港灣仔軒尼詩道199-203號東華大廈701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 : 生煎包、包點、糕點、麵粉及穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088871

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos, con-

gelados e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras 

comestíveis; crustáceos não vivos; marisco não vivo [moluscos de concha]; salmão; abalone 

enlatado; abalone seco; marisco enlatado e congelado.



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18273

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088872

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos, con-

gelados e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras 

comestíveis; crustáceos não vivos; marisco não vivo [moluscos de concha]; salmão; abalone 

enlatado; abalone seco; marisco enlatado e congelado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088873

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos, con-

gelados e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras 

comestíveis; crustáceos não vivos; marisco não vivo [moluscos de concha]; salmão; abalone 

enlatado; abalone seco; marisco enlatado e congelado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088874

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01
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[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos, con-

gelados e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras 

comestíveis; crustáceos não vivos; marisco não vivo [moluscos de concha]; salmão; abalone 

enlatado; abalone seco; marisco enlatado e congelado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088875

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; 

levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo 

para refrescar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088876

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; 

levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo 

para refrescar.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088877

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; 

levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo 

para refrescar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088878

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; 

levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo 

para refrescar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088879

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01
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[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais vi-

vos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; 

malte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088880

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais vi-

vos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; 

malte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088881

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais vi-

vos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; 

malte.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088882

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais vi-

vos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; 

malte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088883

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088884

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088885

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088886

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088887

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01
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[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088888

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088889

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088890

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01
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[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088891

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; agência de importação e exportação de quaisquer mercadorias, bens ou produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088892

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; agência de importação e exportação de quaisquer mercadorias, bens ou produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088893

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01
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[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; agência de importação e exportação de quaisquer mercadorias, bens ou produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088894

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, n.º 251A-301, AIA Tower, 10.º andar, 1003, 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 : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; agência de importação e exportação de quaisquer mercadorias, bens ou produtos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088896

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/01

[730] 申請人 Requerente : 廣州賽萊拉幹細胞科技股份有限公司

   Guangzhou SALIAI Stemcell Science and Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州國際生物島螺旋四路一號生產區第五層502單元

   Unit 502, Floor 5, No. 1, Luoxuan 4th Road, International Biology Island, Guangzhou, 

Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗面乳；帶香味的水；減肥用化妝品；美容面膜；化妝品；防曬劑；粉刺霜；防皺霜；皮膚增白

霜；去斑霜。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089032

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : Nicklaus Companies, LLC

 地址 Endereço : 11780 U.S. Highway One, Suite 500, North Palm Beach, FL 33408, 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 : Couro e imitações de couro, e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089033

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : Nicklaus Companies, LLC

 地址 Endereço : 11780 U.S. Highway One, Suite 500, North Palm Beach, FL 33408, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210]    編號 N.º :  N/089034

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : Nicklaus Companies, LLC

 地址 Endereço : 11780 U.S. Highway One, Suite 500, North Palm Beach, FL 33408, 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 : Couro e imitações de couro, e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089035

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : Nicklaus Companies, LLC

 地址 Endereço : 11780 U.S. Highway One, Suite 500, North Palm Beach, FL 33408, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089036

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : Nicklaus Companies, LLC

 地址 Endereço : 11780 U.S. Highway One, Suite 500, North Palm Beach, FL 33408, 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 : Couro e imitações de couro, e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089037

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : Nicklaus Companies, LLC

 地址 Endereço : 11780 U.S. Highway One, Suite 500, North Palm Beach, FL 33408, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089038

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : Nicklaus Companies, LLC

 地址 Endereço : 11780 U.S. Highway One, Suite 500, North Palm Beach, FL 33408, U.S.A.

 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 : 18

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

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas, chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089039

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : Nicklaus Companies, LLC

 地址 Endereço : 11780 U.S. Highway One, Suite 500, North Palm Beach, FL 33408, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089068

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : 康達鐘錶有限公司

   Comtech Watches Co. Ltd.

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵豐街33-39號華豐工業中心一期15樓

   15/F, Block 1, Wah Fung Industrial Centre, 33-39 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金，不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；手錶；手腕上的手錶；

珠寶首飾，寶石；鐘錶和計時儀器；全屬第14類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089070

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : 桂林恒保健康用品有限公司 

 地址 Endereço : 中國桂林市巫山路6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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；茶飲料；糖；甜食；蜂蜜；餅乾；蛋糕；麵包；糕點；月餅；餃子；穀類製品；麵粉製品；

以穀物為主的零食小吃；食用澱粉；豆漿；豆漿精；冰淇淋；調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089074

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : SATTVA-SUMOS E PRODUTOS NATURAIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Rua de Nam Keng, Edifício Prince Flower City, bloco 3, 29-P, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais e outras bebidas não alcoólicas; amêndoas (leite de-) [bebida]; bebidas 

(preparações para fabricar); bebidas de frutas; bebidas de vegetais; bebidas de frutas e 

vegetais; bebidas não alcoólicas; essências para fabricar bebidas; fruta (néctares de-) [não 

alcoólicos]; fruta (extractos de-); sumos de frutas; sumos de vegetais [bebidas]; sumos de 

frutas e de vegetais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089075

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/05

[730] 申請人 Requerente : SATTVA-SUMOS E PRODUTOS NATURAIS, LIMITADA

 地址 Endereço : Rua de Nam Keng, Edifício Prince Flower City, bloco 3, 29-P, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais e outras bebidas não alcoólicas; amêndoas (leite de-) [bebida]; bebidas 

(preparações para fabricar); bebidas de frutas; bebidas de vegetais; bebidas de frutas e 

vegetais; bebidas não alcoólicas; essências para fabricar bebidas; fruta (néctares de-) [não 

alcoólicos]; fruta (extractos de-); sumos de frutas; sumos de vegetais [bebidas]; sumos de 

frutas e de vegetais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, assim como representado na figura. O fundo cinzento não é reivindicado enquanto 

elemento da marca. Destina-se apenas a permitir que, por contraste, se possa distinguir o 

conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica objecto de protecção.
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[210] 編號 N.º : N/089096

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : Hailo Network Holdings Limited

 地址 Endereço : Third Floor, 111 Charterhouse Street, London, EC1M 6AW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de aplicação; software para criação e entrega de mensagens e correio electrónico; 

software para acesso a redes de comunicações, incluindo a internet; aparelhos de software 

informático e de hardware informático com funções multimédia e interactivas; software 

para telecomunicações e comunicações através de redes locais ou globais de comunicação, 

incluindo a internet, intranets, extranets, televisão, comunicação móvel, redes celulares e 

de satélites; software para visualização de mapas electrónicos; software informático; soft-

ware informático para aplicação e integração de bases de dados; software informático para 

controle e gestão de aplicações de acesso a servidores; software informático para melhorar 

as capacidades de audiovisuais de aplicações multimédia; software de aplicações informá-

ticas para telefones móveis, dispositivos PDA (agendas pessoais digitais) e computadores 

«tablet», nomeadamente, software para aceder, visualizar e interagir com e descarregar 

conteúdos de informação e de entretenimento; software informático para autorizar o aces-

so a bases de dados; software informático para a criação de bases de dados pesquisáveis 

de informações e dados; software informático para gestão de bases de dados; hardware e 

software informático para uso com satélite e/ou sistemas de navegação GPS; software in-

formático para uso no planeamento de rotas, mapas electrónicos e dicionários digitais para 

fins de navegação e de tradução; bases de dados electrónicos; sistemas de posicionamento 

global electrónicos; aparelhos de sistemas de posicionamento global [GPS], aparelhos de 

navegação por satélite; software para a localização e reserva de táxis via telefones móveis; 

sistemas de visualização e informação digitais, ecrãs digitais, ecrãs de visualização; equi-

pamentos, aparelhos e instrumentos de telecomunicações; ícones de telefones inteligentes; 

ícones de aplicação de computadores; ícones de telecomunicações; software de posiciona-

mento geográfico para facilitar o envio de um táxi; taxímetros; cartões magnéticos ou codi-

ficados; leitores de cartões para cartões de crédito.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089097

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : Hailo Network Holdings Limited

 地址 Endereço : Third Floor, 111 Charterhouse Street, London, EC1M 6AW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de táxi; transportes de táxi; serviços de motoristas; serviços de agências de reserva 

de táxis; serviços de transporte incluindo o transporte de carro e de táxi; planeamento, or-

ganização e reserva de serviços de transporte por meios electrónicos; transporte de pessoas 

e de mercadorias por via rodoviária; coordenação da organização de viagens para indivídu-

os e para grupos; fornecimento de informações relativas ao tráfego, congestionamentos de 
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tráfego e viagens; serviços de organização e reserva de viagens; serviços de consultadoria, 

informação e assessoria, incluindo a prestação desses serviços on-line e por telefone, tudo 

relacionado com o supracitado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089102

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉食品；魚製食品；水產罐頭；水果蜜餞；水果色拉；熟蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油；加工過

的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089103

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；蜂蜜；穀粉製食品；麵粉製品；冰淇淋；食鹽；調味料；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089104

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited
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 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 穀（穀類）；植物；裝飾用乾花；活動物；堅果（水果）；新鮮蔬菜；穀種；動物食品；釀酒麥芽；

寵物用香沙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089105

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；無酒精飲料；水（飲料）；植物飲料；豆類飲料；汽水；飲料製作配料；飲料香精；製

飲料用糖漿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089106

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；葡萄酒；清酒（日本米酒）；白蘭地；威士忌；酒精飲料原汁；含水果酒精飲料；

蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；酒精飲料（啤酒除

外）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089107

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；飯店；餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；會議室

出租；旅遊房屋出租；咖啡館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089108

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉食品；魚製食品；水產罐頭；水果蜜餞；水果色拉；熟蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油；加工過

的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089109

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；蜂蜜；穀粉製食品；麵粉製品；冰淇淋；食鹽；調味料；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089110

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 穀（穀類）；植物；裝飾用乾花；活動物；堅果（水果）；新鮮蔬菜；穀種；動物食品；釀酒麥芽；

寵物用香沙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089111

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；無酒精飲料；水（飲料）；植物飲料；豆類飲料；汽水；飲料製作配料；飲料香精；製

飲料用糖漿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089112

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；葡萄酒；清酒（日本米酒）；白蘭地；威士忌；酒精飲料原汁；含水果酒精飲料；

蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；酒精飲料（啤酒除

外）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089113

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；飯店；餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；會議室

出租；旅遊房屋出租；咖啡館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089114

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉食品；魚製食品；水產罐頭；水果蜜餞；水果色拉；熟蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油；加工過

的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089115

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；蜂蜜；穀粉製食品；麵粉製品；冰淇淋；食鹽；調味料；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089116

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 穀（穀類）；植物；裝飾用乾花；活動物；堅果（水果）；新鮮蔬菜；穀種；動物食品；釀酒麥芽；

寵物用香沙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089117

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；無酒精飲料；水（飲料）；植物飲料；豆類飲料；汽水；飲料製作配料；飲料香精；製

飲料用糖漿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089118

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；葡萄酒；清酒（日本米酒）；白蘭地；威士忌；酒精飲料原汁；含水果酒精飲料；

蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；酒精飲料（啤酒除

外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089119

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；飯店；餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；會議室

出租；旅遊房屋出租；咖啡館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089120

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉食品；魚製食品；水產罐頭；水果蜜餞；水果色拉；熟蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油；加工過

的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089121

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06
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[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；蜂蜜；穀粉製食品；麵粉製品；冰淇淋；食鹽；調味料；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089122

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 穀（穀類）；植物；裝飾用乾花；活動物；堅果（水果）；新鮮蔬菜；穀種；動物食品；釀酒麥芽；

寵物用香沙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089123

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；無酒精飲料；水（飲料）；植物飲料；豆類飲料；汽水；飲料製作配料；飲料香精；製

飲料用糖漿。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089124

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；葡萄酒；清酒（日本米酒）；白蘭地；威士忌；酒精飲料原汁；含水果酒精飲料；

蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；酒精飲料（啤酒除

外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089125

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；飯店；餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；會議室

出租；旅遊房屋出租；咖啡館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089126

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉食品；魚製食品；水產罐頭；水果蜜餞；水果色拉；熟蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油；加工過

的堅果。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089127

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；蜂蜜；穀粉製食品；麵粉製品；冰淇淋；食鹽；調味料；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089128

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 穀（穀類）；植物；裝飾用乾花；活動物；堅果（水果）；新鮮蔬菜；穀種；動物食品；釀酒麥芽；

寵物用香沙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089129

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited
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 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；無酒精飲料；水（飲料）；植物飲料；豆類飲料；汽水；飲料製作配料；飲料香精；製

飲料用糖漿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089130

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；葡萄酒；清酒（日本米酒）；白蘭地；威士忌；酒精飲料原汁；含水果酒精飲料；

蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；酒精飲料（啤酒除

外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089131

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；飯店；餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；會議室

出租；旅遊房屋出租；咖啡館。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089140

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

 地址 Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Dentífricos, pasta de dentes, gel para os dentes, pós para os dentes, artigos de polimento 

para dentaduras, preparações de limpeza para dentaduras, detergentes (sem ser para uso 

em operações de manufactura e para fins médicos), produtos para lavar a boca (sem ser 

para fins médicos); champôs; sabonetes; preparados e outras substâncias para branquea-

mento de roupa; preparados para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; artigos de perfu-

maria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089141

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

 地址 Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas de dentes; palitos; fio dental; estojos para escovas de dentes, sem ser em metais 

preciosos; suportes para escovas de dentes, sem ser em metais preciosos; escovas de dentes 

eléctricas; aparelhos de água para a limpeza dos dentes e gengivas;  copos; copos de vidro; 

copos (sem ser em metais preciosos); canecas (sem ser em metais preciosos); utensílios e re-

cipientes para cozinha ou lar (sem ser em metais preciosos ou revestidos dos mesmos); pen-

tes e esponjas; escovas (com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; ar-

tigos para limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro 

usado na construção); artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089143

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉食品；魚製食品；水產罐頭；水果蜜餞；水果色拉；熟蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油；加工過

的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089144

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；蜂蜜；穀粉製食品；麵粉製品；冰淇淋；食鹽；調味料；食品用香料（含醚香料和

香精油除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089145

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 穀（穀類）；植物；裝飾用乾花；活動物；堅果（水果）；新鮮蔬菜；穀種；動物食品；釀酒麥芽；

寵物用香沙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089146

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；無酒精飲料；水（飲料）；植物飲料；豆類飲料；汽水；飲料製作配料；飲料香精；製

飲料用糖漿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089147

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；葡萄酒；清酒（日本米酒）；白蘭地；威士忌；酒精飲料原汁；含水果酒精飲料；

蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；酒精飲料（啤酒除

外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089148

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/06

[730] 申請人 Requerente : 俺的小南國國際（香港）有限公司

   Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited
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 地址 Endereço : 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座3201-5室

   Suites 3201-5 Tower One Times Square 1 Matheson St Causeway Bay Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；飯店；餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；會議室

出租；旅遊房屋出租；咖啡館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089159

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/07

[730] 申請人 Requerente : Sunray Castle Limited

 地址 Endereço : Room A7, 9th Floor, Merit Industrial Ctr., 94 Tokwawan 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精飲料；飲用蒸餾水；水（飲料）；礦泉水；茶類飲料（水）；果汁；全屬第32類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089160

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/07

[730] 申請人 Requerente : Sunray Castle Limited

 地址 Endereço : Room A7, 9th Floor, Merit Industrial Ctr., 94 Tokwawan 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精飲料；飲用蒸餾水；水（飲料）；礦泉水；茶類飲料（水）；果汁；全屬第32類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089161

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/07

[730] 申請人 Requerente : Sunray Castle Limited

 地址 Endereço : Room A7, 9th Floor, Merit Industrial Ctr., 94 Tokwawan 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精飲料；飲用蒸餾水；水（飲料）；礦泉水；茶類飲料（水）；果汁；全屬第32類。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色和黃色。 

[210] 編號 N.º : N/089162

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/07

[730] 申請人 Requerente : Sunray Castle Limited

 地址 Endereço : Room A7, 9th Floor, Merit Industrial Ctr., 94 Tokwawan 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精飲料；飲用蒸餾水；水（飲料）；礦泉水；茶類飲料（水）；果汁；全屬第32類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089163

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/07

[730] 申請人 Requerente : Novartis AG

 地址 Endereço : 4002 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 : 人用製藥製劑。（全屬第5類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089164

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/07

[730] 申請人 Requerente : Novartis AG

 地址 Endereço : 4002 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用製藥製劑。（全屬第5類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089167

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/07

[730] 申請人 Requerente : Coop-Gruppe Genossenschaft

 地址 Endereço : Thiersteinerallee 12, 4053 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; preparações higiénicas para fins medicinais; substâncias die-

téticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, materiais para 

pensos; desinfectantes; pesticidas; fungicidas, herbicidas; todos os produtos anteriores com 

origem suíça.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089168

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/07

[730] 申請人 Requerente : Coop-Gruppe Genossenschaft

 地址 Endereço : Thiersteinerallee 12, 4053 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos para fins industriais; matérias adesivas para fins industriais; todos os 

produtos referidos com origem suíça.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089169

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/07

[730] 申請人 Requerente : Coop-Gruppe Genossenschaft

 地址 Endereço : Thiersteinerallee 12, 4053 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 : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções ca-

pilares; dentífricos; todos os produtos anteriores com origem suíça.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089185

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/07

[730] 申請人 Requerente : Ascent Solar Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 12300 Grant Street Thornton Colorado 80241, 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 : Equipamentos portáteis, nomeadamente, uma fonte de energia eléctrica portátil para for-

necer os meios de armazenamento de energia, condicionamento, conversão, e recarrega-

mento a partir de uma ampla gama de entrada de energia, incluindo energias renováveis e 

baseado em grelha.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/13 86/192,716 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/089227

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/08

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e produtos lácteos; frutos congelados; frutos e legumes processados; tofu frito [abura-

-age]; pedaços de tofu liofilizados [kohri-dofu]; geleia feita a partir de raiz de língua-do-

-diabo (konnyaku); leite de soja (substituto do leite); tofu; soja fermentada [natto]; estufa-

dos de caril pré-cozinhados; estufados pré-cozinhados; sopas pré-cozinhadas; flocos secos 

de algas para polvilhar sobre arroz em água quente (Ochazuke-nori); e furi-kake [flocos 

secos de peixe, carne, legumes ou algas].

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/14 2014-011076 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/089228

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/08

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Preparações aromáticas para alimentos [não de «óleos essenciais»]; chá; café, torrado, em 

pó, granulado ou líquido; cacau, torrado, em pó, granulado ou líquido; gelo para refrescar; 

produtos de confeitaria; pão e bolos; sanduíches; brioches recheados com carne picada e 

cozidos ao vapor [manjuh Chineses]; hambúrgueres [sanduíches]; pizzas; cachorros-quentes 

[sanduíches]; empadas de carne; condimentos; açúcar; sal; mel; temperos; especiarias; mis-

turas de gelados; misturas de sorvetes; grãs de café não torrados; preparações de cereais; 

levedura em pó; koji [arroz maltado fermentado]; levedura; fermento em pó; misturas ins-

tantâneas de confeitaria; molhos para massas alimentares; e farinha.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/14 2014-011076 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/089229

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/08

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; bebidas carbonatadas [bebidas refrescantes]; sumos de frutos; sumos de legumes 

[bebidas]; e bebidas de soro de leite.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/14 2014-011076 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/089230

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/08

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de alimentos e bebidas; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de preparações aromáticas para ali-

mentos [não de «óleos essenciais»]; e serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de bebidas alcoólicas.
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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

2014/02/14 2014-011076 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/089296

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/08

[730] 申請人 Requerente : Dr. Dünner AG

 地址 Endereço : Artherstrasse 60, 6405 Immensee, 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 : 製藥製劑；醫療用衛生藥劑；醫療用食療品；醫療用營養補充品。（全屬第5類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089298

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/08

[730] 申請人 Requerente : 環球經典名酒坊有限公司

   GLOBAL VINTAGE WINES TRADING LIMITED

 地址 Endereço : 5/F, Yuen Long Trade Centre, 99-109 Castle Peak Road, Yuen Long, New Territories, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comida e bebida; serviços de aconselhamento e consultoria 

relacionados com os serviços supra mencionados; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089299

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/08

[730] 申請人 Requerente : Nu Mark LLC

 地址 Endereço : 6603 West Broad Street, Richmond, VA 23230, United States

 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 : Baterias, carregadores de baterias, e adaptadores de energia para carros para cigarros elec-

trónicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/12 86/191,695 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/089300

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/08

[730] 申請人 Requerente : Nu Mark LLC

 地址 Endereço : 6603 West Broad Street, Richmond, VA 23230, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cartuchos vendidos cheios de líquido para cigarros electrónicos e dispositivos electrónicos 

de vapor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089302

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/08

[730] 申請人 Requerente : Bottega Veneta SA

 地址 Endereço : Via Industria 19, Cadempino, 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 : Perfumes; extractos de perfume; água de perfume; água-de-colónia; água de toilette; cre-

mes para depois de barbear; loções para depois de barbear; loções de barbear; cremes e 

espumas de barbear; óleos essenciais para uso pessoal; máscaras de beleza; cremes cosmé-

ticos frios; cremes de mão, cremes faciais e para o corpo; desodorizantes para uso pessoal; 

produtos para limpeza da pele; sabonetes para uso pessoal; sabonetes de toilette; sabonetes 

para banho; espumas para o banho e duche; géis para o banho e duche; óleos para o corpo; 

loções para o corpo; loções para a pele; pó de talco; dentífricos; esmaltes para unhas; lo-

ções bronzeadoras; perfumes para quartos em forma de spray; pedra-pomes perfumados; 

preparados de fragrância para quartos; saquetas para perfumar roupa de cama; sáis de ba-

nho; champôs; amaciadores de cabelo; sprays para o cabelo; gel para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089338

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/12
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[730] 申請人 Requerente : VIEWRAY INCORPORATED

 地址 Endereço : 2 Thermo Fisher Way, Oakwood Village, Ohio 44164, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático para a criação ou transmissão de imagens, vídeo ou dados relaciona-

dos com um tratamento médico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, verde, branco e preto.

[210] 編號 N.º : N/089339

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/12

[730] 申請人 Requerente : VIEWRAY INCORPORATED

 地址 Endereço : 2 Thermo Fisher Way, Oakwood Village, Ohio 44164, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Sistemas médicos, nomeadamente um dispositivo para terapia de radiação guiado por ima-

gens para uso na medicina e software e hardware de computador vendidos como unidades 

para os mesmos; aparelhos de diagnóstico de RM (ressonância magnética); aparelhos de 

radioterapia; aparelhos cirúrgicos guiados por imagens; aparelhos de imagiologia médica 

para a criação ou transmissão de imagens, vídeo ou dados relacionados com tratamento 

médico para diagnóstico ou uso clínico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, verde, branco e preto.

[210] 編號 N.º : N/089340

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/12

[730] 申請人 Requerente : VIEWRAY INCORPORATED

 地址 Endereço : 2 Thermo Fisher Way, Oakwood Village, Ohio 44164, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Provisão de informação médica, incluindo imagens ou vídeos, em junção com tratamento 

médico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, verde, branco e preto.
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[210] 編號 N.º : N/089381

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/13

[730] 申請人 Requerente : 泓利國際集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界荃灣橫龍街42-46號牛津工業大廈3樓A308室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用和獸醫用製劑；醫用衞生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人用和動物用膳

食補充劑；膏藥；全屬第5類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089382

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/13

[730] 申請人 Requerente : 泓利國際集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界荃灣橫龍街42-46號牛津工業大廈3樓A308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 : 進出口代理；替他人推銷；市場行銷；特許經營的商業管理；展示商品（為零售目的）；為零售目

的在通訊媒體上展示商品；提供電腦網上訂購服務；廣告；企業管理；商業管理；辦公事務；全

屬第35類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089388

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/13

[730] 申請人 Requerente : GUERLAIN S.A.

 地址 Endereço : 68 Avenue Des Champs Elysees, 75 008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de perfumaria e produtos de beleza, perfumes, água de toilette, água perfumada, 

extractos de perfumes, sabões, geles e sais para o duche e para o banho para uso não me-

dicinal, cosméticos para os cuidados da pele, do corpo, do rosto, das unhas e dos cabelos, 

cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, óleos essenciais, produtos de 

maquilhagem, dentífricos, champôs, desodorizantes corporais.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/21 14/4070483 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/089390

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/13

[730] 申請人 Requerente : ZV HOLDING

 地址 Endereço : 55/57 rue Saint Roch, 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de perfumaria; preparações cosméticas, produtos para os cuidados do rosto e do 

corpo, produtos para os cuidados dos cabelos, produtos de maquilhagem; óleos essenciais; 

preparações para perfumar o ambiente; potpourri, vaporizadores perfumados para interio-

res; preparações para perfumar ou aromatizar o ar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089391

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/13

[730] 申請人 Requerente : ZV HOLDING

 地址 Endereço : 55/57 rue Saint Roch, 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de perfumaria; preparações cosméticas, produtos para os cuidados do rosto e do 

corpo, produtos para os cuidados dos cabelos, produtos de maquilhagem; óleos essenciais; 

preparações para perfumar o ambiente; potpourri, vaporizadores perfumados para interio-

res; preparações para perfumar ou aromatizar o ar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089392

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/13

[730] 申請人 Requerente : ZV HOLDING

 地址 Endereço : 55/57 rue Saint Roch, 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de perfumaria; preparações cosméticas, produtos para os cuidados do rosto e do 

corpo, produtos para os cuidados dos cabelos, produtos de maquilhagem; óleos essenciais; 

preparações para perfumar o ambiente; potpourri, vaporizadores perfumados para interio-

res; preparações para perfumar ou aromatizar o ar.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089516

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLETIER

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

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios; caixas de relógios; pulseiras de relógios; mecanismos para relógios de mesa ou de 

parede e relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/17 14/4076292 法國 França

[210] 編號 N.º : N/089517

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : LEAPFROG ENTERPRISES, INC.

 地址 Endereço : 6401 Hollis Street, Emeryville, California 94608, 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 : Sistemas multimédia interactivos para crianças compostos de aparelhos portáteis de jogos 

electrónicos e de software educativo; software de jogos de computador; software de jogos 

de vídeo; software de computador educativo para crianças; dispositivos de jogos electróni-

cos educativos para crianças; hardware e software educativo de computador; dispositivos 

de jogos electrónicos para utilização com computadores, computadores «tablet» e telefones 

inteligentes.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/04/30 86/267,933 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/089518

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : LEAPFROG ENTERPRISES, INC.

 地址 Endereço : 6401 Hollis Street, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos electrónicos e interactivos para crianças; dispositivos autónomos de jogos elec-

trónicos.

[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

2014/04/30 86/267,933 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/089520

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; aluguer 

de espaço publicitário; aluguer de tempo para publicidade nos meios de comunicação; pro-

paganda; agências de publicidade; agências publicitárias; produção de filmes publicitários;  

publicidade radiofónico; comerciais de rádio.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089521

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; investimento de 

capitais; investimento de capital; investimento de fundos; angariação de fundos para obras 

de beneficência; gestão financeira; patrocínio financeiro.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089522

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : 38
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[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; transmissão por satélite; transmissão de ficheiros digitais; difusão sem 

fios.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089523

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; aca-

demias [educação]; serviços de parques de diversão e parques temáticos; serviços de parque 

de diversões com um tema cinematográfico; serviços de parque de diversões com um tema 

de produções televisivas ou radiofónicas; serviços de aluguer de máquinas de salões de jo-

gos; passeios recreativos autónomos (diversões) e atracções (fornecimento de instalações 

de diversão não situados dentro de um parque de diversão); produção de desenhos anima-

dos; organização e realização de colóquios; organização e realização de workshops [forma-

ção]; organização de concursos de beleza; organizaçãoe realização de concertos; organiza-

ção e realização de congressos; organização e realização de conferências; organização e re-

alização de seminários; organização e realização de simpósios; organização de convenções, 

concursos, exposições e festivais com fins educativos e de formação; reserva de lugares para 

espectáculos; serviços de cabaret; serviços de programação de televisão a cabo; serviços de 

caligrafia; serviços de casino; exibição de filmes de cinema / salas de cinema; circos; servi-

ços de clube [diversão ou educação]; orientação [formação]; realização de aulas de treino 

físico; serviços de disc jockey (DJ); serviços de discoteca; dobragem; informações sobre o 

ensino; serviços de ensino, formação e diversão relacionados com filmes, produções cine-

matográficas, produções teatrais, programas de diversão ao vivo, produções cinematográfi-

cas animadas, produções musicais, televisão e ou gravações de som e / ou visuais; serviços 

de ensino, formação e diversão relacionados com a criação, operação, administração, ges-

tão e operação de parques de diversão e parques temáticos; serviços de ensino, formação e 

diversão relacionados com produções musicais, programas e produções televisivos, produ-

ções cinematográficas, música, fotografia; serviços de ensino e formação prestados por rá-

dio e/ou televisão; exames pedagógicos; serviços de artistas de espectáculo; informações 

sobre entretenimento; organização de desfiles de moda com fins de entretenimento; servi-

ços de entretenimento relacionados com a produção, distribuição e exibição de produções 

cinematográficas, produções cinematográficas animadas e programas televisivos e de entre-

tenimento ao vivo; serviços de interpretação; bibliotecas; serviços de paginação [layout] 

para fins não publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de entretenimen-

to ao vivo; microfilmagem; modelos para artistas; estúdios de cinema; salas de cinema; for-

necimento de instalações para museus [apresentações, exposições]; serviços de composição 

de música; serviços de concurso de música; serviços de reportagem de notícias; serviços de 
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clubes nocturnos, concertos, salões de dança; serviços de orquestra; organização de espec-

táculos [serviços de empresários]; organização de concursos [ensino ou entretenimento]; 

organização de exposições com fins culturais ou educativos; organização de parques de di-

versão e parques temáticos; organização de concursos de cultura geral, jogos e competi-

ções; organização de concursos de beleza; organização de bailes; organização de espectá-

culos; organização de festas [divertimento]; serviços de treinador pessoal [treino físico]; fo-

tografia; formação prática [demonstração]; apresentação de exibições de dança; produção 

de música; produlão de espectáculos; produção de programas radiofónicos e televisivos; 

produção e distribuição de programas televisivos; produção e distribuição de filmes cine-

matográficos e programas de entretenimento ao vivo; produção e distribuição de produções 

cinematográficas animadas e programas televisivos; produção de entretenimento ao vivo; 

produção de espectáculos de entretenimento com dançarinos; produção de espectáculos de 

entretenimento com cantores; produção e arrendamento de concertos musicais gravados, 

espectáculos, espectáculos de orquestra, circos, teatros, espectáculos ao vivo; fornecimento 

de entretenimento sob a forma de espectáculos musicais; fornecimento de instalações des-

portivas; prestação de serviços de salões de jogos de arcadas; fornecimento de publicações 

electrónicas em linha, não descarregáveis; fornecimento de instalações de casino e jogo; 

prestação de serviços de karaoke; publicação de textos, excepto textos; fornecimento de 

instalações de dança; publicação de livros; publicação de livros e revistas electrónicas em 

linha; entretenimento radiofónico; serviços de estúdios de gravação; fornecimento de insta-

lações recreativas; informações sobre actividades recreativas; serviços de passeios recreati-

vos e de lazer; aluguer de equipamento desportico, excepto veículos; arrendamento de ins-

talações de estádio; aluguer de projectores de cinema e acessórios; aluguer de cenários de 

palco; aluguer de cenários para espectáculos; aluguer de suportes de áudio e/ou vídeo, cas-

setes de vídeo, discos de vídeo, discos digitais de vídeo / discos digitais versáteis (DVD) e 

fitas com produções cinematográficas pré-gravadas, séries televisivas e produções cinema-

tográficas concebidas para a televisão; aluguer de filmes cinematográficos / aluguer de pro-

duções cinematográficas; aluguer de gravações de som; aluguer de fitas de vídeo; aluguer 

de vídeo gravadores; aluguer de aparelhos de rádio e televisão; aluguer de equipamento áu-

dio; aluguer de aparelhos de iluminação para palcos de teatro ou estúdios de televisão; alu-

guer de câmaras de vídeo / aluguer de câmaras de filmar; serviços de redacção de guiões; 

serviços escolásticos [ensino]; interpretação de linguagem gestual; legendagem; ensino / 

serviços educacionais / serviços de formação / instrução; entretenimento televisivo; produ-

ções teatrais; serviços de agência de bilhetes [entretenimento]; aluguer de brinquedos; for-

mação de artistas de espectáculos; tradução; distribuição de vídeo; produção de filmes de 

cassetes de vídeo; edição de cassetes de vídeo; gravação de vídeo; orientação profissional 

(consultoria em educação ou formação); orientação profissional, serviços de formação pro-

fisisonal; reconversão profissional; redacção de textos excepto textos publicitários; estúdios 

de filme; edição de filmes; distribuição de filmes; aluguer de filmes; aluguer de filmes; mon-

tagem de películas fotográficas; serviços de estúdios de filmes; entretenimento prestado 

mediante filmes; serviços de produção de filmes; serviços de exibição de filmes; exibição de 

filmes cinematográficos; edição de filmes cinematográficos; produção de filmes excepto fil-

mes publicitários; produção de filmes; aluguer de filmes; exibição de filmes; realização de 

filmes; apresentação de filmes; operação de estúdios de filme; serviços de estúdio de filmes 

cinematográficos; aluguer de estúdios de filme; produção de estudos cinematográficos; alu-

guer de projectores de cinema; aluguer de projectores de cinema; produção de filmes de 

formação; exibição de vídeos; produção de espectáculos e filmes; produção de filmes de ci-

nema; produção de filmes cinematográficos; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de 

filmes de cinema; aluguer de cine-filmes; aluguer de cine-filmes; bibliotecas de empréstimo 

para filmes; produção de filmes para televisão; aluguer de vídeos; exibição de cine-filmes; 
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edição de cine-filmes; produção de vídeos; produção de televisão, rádio e filmes; produção 

de filmes com fins de entretenimento; fornecimento de instalações de estúdios de filme; dis-

tribuição de filmes [excepto transporte]; aluguer de equipamento de projectores de cinema; 

aluguer de projectores de cine-filmes; aluguer de projectores de cine-filmes; aluguer de 

aparelhos de cine-filmes; produção de filmes com fins educacionais; demonstrações de fil-

mes para fins de instrução; aluguer de filmes pré-gravados; serviços de estúdios de gravação 

para filmes; aluguer de filmes cinematográficos; consultoria em produção de filme e música; 

produção de clipes de cine-filmes gráficos; produção de clipes de cine-filmes animados; 

apresentação de bandas sonoras de vídeos; produção de eventos desportivos para filmes; 

produção de efeitos especiais para filmes; produção de filmes para televisão e filmes para 

cinema; serviços para a produção de cine-filmes; serviços de informação sobre vídeos; or-

ganização de cerimónias de prémios relacionados com filmes; produção de vídeos pré-gra-

vados; produção de filmes cinematográficos pré-gravados; serviços de gravação de áudio, 

filme, vídeo e televisão; serviços de estúdio de gravação, filme, vídeo e televisão; projecção 

de cine-filmes para fins técnicos; aluguer de filmes cinematográficos e filmes de cinema; 

exibição de filmes cinematográficos e filmes de cinema; serviços de efeitos especiais de ani-

mação para filmes e vídeos; aluguer de aparelhos de iluminação para utilização em cená-

rios para filmes; serviços de estúdio para a gravação de cine-filmes; produção de filmes so-

bre aspectos de futebol; instalações para a produção de filmes (fornecimento de-); forneci-

mento de serviços de entretenimento através de cine-filmes; aluguer de filmes pré-gravados 

no formato de discos; prestação de serviços de entretenimento através de vídeos; serviços 

para a produção de entretenimento através de filmes; aluguer de filmes pré-gravados no 

formato de cassetes de vídeo; serviços de edição pós-produção na área de música, vídeo e 

filme.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089524

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; aluguer 

de espaço publicitário; aluguer de tempo para publicidade nos meios de comunicação; pro-

paganda; agências de publicidade; agências publicitárias; produção de filmes publicitários;  

publicidade radiofónico; comerciais de rádio.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089525

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; investimento de 

capitais; investimento de capital; investimento de fundos; angariação de fundos para obras 

de beneficência; gestão financeira; patrocínio financeiro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089526

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; transmissão por satélite; transmissão de ficheiros digitais; difusão sem 

fios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089527

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; aca-

demias [educação]; serviços de parques de diversão e parques temáticos; serviços de parque 

de diversões com um tema cinematográfico; serviços de parque de diversões com um tema 

de produções televisivas ou radiofónicas; serviços de aluguer de máquinas de salões de jo-

gos; passeios recreativos autónomos (diversões) e atracções (fornecimento de instalações 

de diversão não situados dentro de um parque de diversão); produção de desenhos anima-

dos; organização e realização de colóquios; organização e realização de workshops [forma-

ção]; organização de concursos de beleza; organizaçãoe realização de concertos; organiza-

ção e realização de congressos; organização e realização de conferências; organização e re-

alização de seminários; organização e realização de simpósios; organização de convenções, 

concursos, exposições e festivais com fins educativos e de formação; reserva de lugares para 
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espectáculos; serviços de cabaret; serviços de programação de televisão a cabo; serviços de 

caligrafia; serviços de casino; exibição de filmes de cinema/salas de cinema; circos; serviços 

de clube [diversão ou educação]; orientação [formação]; realização de aulas de treino físico; 

serviços de disc jockey (DJ); serviços de discoteca; dobragem; informações sobre o ensino; 

serviços de ensino, formação e diversão relacionados com filmes, produções cinematográfi-

cas, produções teatrais, programas de diversão ao vivo, produções cinematográficas anima-

das, produções musicais, televisão e ou gravações de som e / ou visuais; serviços de ensino, 

formação e diversão relacionados com a criação, operação, administração, gestão e opera-

ção de parques de diversão e parques temáticos; serviços de ensino, formação e diversão 

relacionados com produções musicais, programas e produções televisivos, produções cine-

matográficas, música, fotografia; serviços de ensino e formação prestados por rádio e/ou te-

levisão; exames pedagógicos; serviços de artistas de espectáculo; informações sobre entre-

tenimento; organização de desfiles de moda com fins de entretenimento; serviços de entre-

tenimento relacionados com a produção, distribuição e exibição de produções cinemato-

gráficas, produções cinematográficas animadas e programas televisivos e de entretenimento 

ao vivo; serviços de interpretação; bibliotecas; serviços de paginação [layout] para fins não 

publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de entretenimento ao vivo; mi-

crofilmagem; modelos para artistas; estúdios de cinema; salas de cinema; fornecimento de 

instalações para museus [apresentações, exposições]; serviços de composição de música; 

serviços de concurso de música; serviços de reportagem de notícias; serviços de clubes noc-

turnos, concertos, salões de dança; serviços de orquestra; organização de espectáculos [ser-

viços de empresários]; organização de concursos [ensino ou entretenimento]; organização 

de exposições com fins culturais ou educativos; organização de parques de diversão e par-

ques temáticos; organização de concursos de cultura geral, jogos e competições; organiza-

ção de concursos de beleza; organização de bailes; organização de espectáculos; organiza-

ção de festas [divertimento]; serviços de treinador pessoal [treino físico]; fotografia; forma-

ção prática [demonstração]; apresentação de exibições de dança; produção de música; pro-

dulão de espectáculos; produção de programas radiofónicos e televisivos; produção e distri-

buição de programas televisivos; produção e distribuição de filmes cinematográficos e pro-

gramas de entretenimento ao vivo; produção e distribuição de produções cinematográficas 

animadas e programas televisivos; produção de entretenimento ao vivo; produção de espec-

táculos de entretenimento com dançarinos; produção de espectáculos de entretenimento 

com cantores; produção e arrendamento de concertos musicais gravados, espectáculos, es-

pectáculos de orquestra, circos, teatros, espectáculos ao vivo; fornecimento de entreteni-

mento sob a forma de espectáculos musicais; fornecimento de instalações desportivas; 

prestação de serviços de salões de jogos de arcadas; fornecimento de publicações electróni-

cas em linha, não descarregáveis; fornecimento de instalações de casino e jogo; prestação 

de serviços de karaoke; publicação de textos, excepto textos; fornecimento de instalações 

de dança; publicação de livros; publicação de livros e revistas electrónicas em linha; entre-

tenimento radiofónico; serviços de estúdios de gravação; fornecimento de instalações re-

creativas; informações sobre actividades recreativas; serviços de passeios recreativos e de 

lazer; aluguer de equipamento desportico, excepto veículos; arrendamento de instalações 

de estádio; aluguer de projectores de cinema e acessórios; aluguer de cenários de palco; 

aluguer de cenários para espectáculos; aluguer de suportes de áudio e/ou vídeo, cassetes de 

vídeo, discos de vídeo, discos digitais de vídeo/discos digitais versáteis (DVD) e fitas com 

produções cinematográficas pré-gravadas, séries televisivas e produções cinematográficas 

concebidas para a televisão; aluguer de filmes cinematográficos/aluguer de produções cine-

matográficas; aluguer de gravações de som; aluguer de fitas de vídeo; aluguer de vídeo gra-

vadores; aluguer de aparelhos de rádio e televisão; aluguer de equipamento áudio; aluguer 

de aparelhos de iluminação para palcos de teatro ou estúdios de televisão; aluguer de câ-
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maras de vídeo/aluguer de câmaras de filmar; serviços de redacção de guiões; serviços 

escolásticos [ensino]; interpretação de linguagem gestual; legendagem; ensino/serviços 

educacionais/serviços de formação/instrução; entretenimento televisivo; produções tea-

trais; serviços de agência de bilhetes [entretenimento]; aluguer de brinquedos; formação 

de artistas de espectáculos; tradução; distribuição de vídeo; produção de filmes de cas-

setes de vídeo; edição de cassetes de vídeo; gravação de vídeo; orientação profissional 

(consultoria em educação ou formação); orientação profissional, serviços de formação 

profisisonal; reconversão profissional; redacção de textos excepto textos publicitários; 

estúdios de filme; edição de filmes; distribuição de filmes; aluguer de filmes; aluguer de 

filmes; montagem de películas fotográficas; serviços de estúdios de filmes; entreteni-

mento prestado mediante filmes; serviços de produção de filmes; serviços de exibição de 

filmes; exibição de filmes cinematográficos; edição de filmes cinematográficos; produ-

ção de filmes excepto filmes publicitários; produção de filmes; aluguer de filmes; exibi-

ção de filmes; realização de filmes; apresentação de filmes; operação de estúdios de fil-

me; serviços de estúdio de filmes cinematográficos; aluguer de estúdios de filme; produ-

ção de estudos cinematográficos; aluguer de projectores de cinema; aluguer de projecto-

res de cinema; produção de filmes de formação; exibição de vídeos; produção de espec-

táculos e filmes; produção de filmes de cinema; produção de filmes cinematográficos; 

aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de filmes de cinema; aluguer de cine-filmes; 

aluguer de cine-filmes; bibliotecas de empréstimo para filmes; produção de filmes para 

televisão; aluguer de vídeos; exibição de cine-filmes; edição de cine-filmes; produção de 

vídeos; produção de televisão, rádio e filmes; produção de filmes com fins de entreteni-

mento; fornecimento de instalações de estúdios de filme; distribuição de filmes [excepto 

transporte]; aluguer de equipamento de projectores de cinema; aluguer de projectores 

de cine-filmes; aluguer de projectores de cine-filmes; aluguer de aparelhos de cine-fil-

mes; produção de filmes com fins educacionais; demonstrações de filmes para fins de 

instrução; aluguer de filmes pré-gravados; serviços de estúdios de gravação para filmes; 

aluguer de filmes cinematográficos; consultoria em produção de filme e música; produ-

ção de clipes de cine-filmes gráficos; produção de clipes de cine-filmes animados; apre-

sentação de bandas sonoras de vídeos; produção de eventos desportivos para filmes; 

produção de efeitos especiais para filmes; produção de filmes para televisão e filmes 

para cinema; serviços para a produção de cine-filmes; serviços de informação sobre ví-

deos; organização de cerimónias de prémios relacionados com filmes; produção de víde-

os pré-gravados; produção de filmes cinematográficos pré-gravados; serviços de grava-

ção de áudio, filme, vídeo e televisão; serviços de estúdio de gravação, filme, vídeo e te-

levisão; projecção de cine-filmes para fins técnicos; aluguer de filmes cinematográficos 

e filmes de cinema; exibição de filmes cinematográficos e filmes de cinema; serviços de 

efeitos especiais de animação para filmes e vídeos; aluguer de aparelhos de iluminação 

para utilização em cenários para filmes; serviços de estúdio para a gravação de cine-fil-

mes; produção de filmes sobre aspectos de futebol; instalações para a produção de fil-

mes (fornecimento de-); fornecimento de serviços de entretenimento através de cine-fil-

mes; aluguer de filmes pré-gravados no formato de discos; prestação de serviços de en-

tretenimento através de vídeos; serviços para a produção de entretenimento através de 

filmes; aluguer de filmes pré-gravados no formato de cassetes de vídeo; serviços de edi-

ção pós-produção na área de música, vídeo e filme.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089528

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; aluguer 

de espaço publicitário; aluguer de tempo para publicidade nos meios de comunicação; pro-

paganda; agências de publicidade; agências publicitárias; produção de filmes publicitários;  

publicidade radiofónico; comerciais de rádio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089529

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; investimento de 

capitais; investimento de capital; investimento de fundos; angariação de fundos para obras 

de beneficência; gestão financeira; patrocínio financeiro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089530

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; transmissão por satélite; transmissão de ficheiros digitais; difusão sem 

fios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089531

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/14

[730] 申請人 Requerente : Salon Films (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : Unit C, 4/F, Freder Centre, 68 Sung Wong Toi 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; aca-

demias [educação]; serviços de parques de diversão e parques temáticos; serviços de parque 

de diversões com um tema cinematográfico; serviços de parque de diversões com um tema 

de produções televisivas ou radiofónicas; serviços de aluguer de máquinas de salões de jo-

gos; passeios recreativos autónomos (diversões) e atracções (fornecimento de instalações 

de diversão não situados dentro de um parque de diversão); produção de desenhos anima-

dos; organização e realização de colóquios; organização e realização de workshops [forma-

ção]; organização de concursos de beleza; organizaçãoe realização de concertos; organiza-

ção e realização de congressos; organização e realização de conferências; organização e re-

alização de seminários; organização e realização de simpósios; organização de convenções, 

concursos, exposições e festivais com fins educativos e de formação; reserva de lugares para 

espectáculos; serviços de cabaret; serviços de programação de televisão a cabo; serviços de 

caligrafia; serviços de casino; exibição de filmes de cinema / salas de cinema; circos; servi-

ços de clube [diversão ou educação]; orientação [formação]; realização de aulas de treino 

físico; serviços de disc jockey (DJ); serviços de discoteca; dobragem; informações sobre o 

ensino; serviços de ensino, formação e diversão relacionados com filmes, produções cine-

matográficas, produções teatrais, programas de diversão ao vivo, produções cinematográfi-

cas animadas, produções musicais, televisão e ou gravações de som e / ou visuais; serviços 

de ensino, formação e diversão relacionados com a criação, operação, administração, ges-

tão e operação de parques de diversão e parques temáticos; serviços de ensino, formação e 

diversão relacionados com produções musicais, programas e produções televisivos, produ-

ções cinematográficas, música, fotografia; serviços de ensino e formação prestados por rá-

dio e/ou televisão; exames pedagógicos; serviços de artistas de espectáculo; informações 

sobre entretenimento; organização de desfiles de moda com fins de entretenimento; servi-

ços de entretenimento relacionados com a produção, distribuição e exibição de produções 

cinematográficas, produções cinematográficas animadas e programas televisivos e de entre-

tenimento ao vivo; serviços de interpretação; bibliotecas; serviços de paginação [layout] 

para fins não publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de entretenimen-

to ao vivo; microfilmagem; modelos para artistas; estúdios de cinema; salas de cinema; for-

necimento de instalações para museus [apresentações, exposições]; serviços de composição 

de música; serviços de concurso de música; serviços de reportagem de notícias; serviços de 

clubes nocturnos, concertos, salões de dança; serviços de orquestra; organização de espec-

táculos [serviços de empresários]; organização de concursos [ensino ou entretenimento]; 

organização de exposições com fins culturais ou educativos; organização de parques de di-

versão e parques temáticos; organização de concursos de cultura geral, jogos e competi-

ções; organização de concursos de beleza; organização de bailes; organização de espectá-

culos; organização de festas [divertimento]; serviços de treinador pessoal [treino físico]; fo-

tografia; formação prática [demonstração]; apresentação de exibições de dança; produção 

de música; produlão de espectáculos; produção de programas radiofónicos e televisivos; 

produção e distribuição de programas televisivos; produção e distribuição de filmes cine-

matográficos e programas de entretenimento ao vivo; produção e distribuição de produções 

cinematográficas animadas e programas televisivos; produção de entretenimento ao vivo; 

produção de espectáculos de entretenimento com dançarinos; produção de espectáculos de 
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entretenimento com cantores; produção e arrendamento de concertos musicais gravados, 

espectáculos, espectáculos de orquestra, circos, teatros, espectáculos ao vivo; fornecimento 

de entretenimento sob a forma de espectáculos musicais; fornecimento de instalações des-

portivas; prestação de serviços de salões de jogos de arcadas; fornecimento de publicações 

electrónicas em linha, não descarregáveis; fornecimento de instalações de casino e jogo; 

prestação de serviços de karaoke; publicação de textos, excepto textos; fornecimento de 

instalações de dança; publicação de livros; publicação de livros e revistas electrónicas em 

linha; entretenimento radiofónico; serviços de estúdios de gravação; fornecimento de insta-

lações recreativas; informações sobre actividades recreativas; serviços de passeios recreati-

vos e de lazer; aluguer de equipamento desportico, excepto veículos; arrendamento de ins-

talações de estádio; aluguer de projectores de cinema e acessórios; aluguer de cenários de 

palco; aluguer de cenários para espectáculos; aluguer de suportes de áudio e/ou vídeo, cas-

setes de vídeo, discos de vídeo, discos digitais de vídeo / discos digitais versáteis (DVD) e 

fitas com produções cinematográficas pré-gravadas, séries televisivas e produções cinema-

tográficas concebidas para a televisão; aluguer de filmes cinematográficos / aluguer de pro-

duções cinematográficas; aluguer de gravações de som; aluguer de fitas de vídeo; aluguer 

de vídeo gravadores; aluguer de aparelhos de rádio e televisão; aluguer de equipamento áu-

dio; aluguer de aparelhos de iluminação para palcos de teatro ou estúdios de televisão; alu-

guer de câmaras de vídeo / aluguer de câmaras de filmar; serviços de redacção de guiões; 

serviços escolásticos [ensino]; interpretação de linguagem gestual; legendagem; ensino / 

serviços educacionais / serviços de formação / instrução; entretenimento televisivo; produ-

ções teatrais; serviços de agência de bilhetes [entretenimento]; aluguer de brinquedos; for-

mação de artistas de espectáculos; tradução; distribuição de vídeo; produção de filmes de 

cassetes de vídeo; edição de cassetes de vídeo; gravação de vídeo; orientação profissional 

(consultoria em educação ou formação); orientação profissional, serviços de formação pro-

fisisonal; reconversão profissional; redacção de textos excepto textos publicitários; estúdios 

de filme; edição de filmes; distribuição de filmes; aluguer de filmes; aluguer de filmes; mon-

tagem de películas fotográficas; serviços de estúdios de filmes; entretenimento prestado 

mediante filmes; serviços de produção de filmes; serviços de exibição de filmes; exibição de 

filmes cinematográficos; edição de filmes cinematográficos; produção de filmes excepto fil-

mes publicitários; produção de filmes; aluguer de filmes; exibição de filmes; realização de 

filmes; apresentação de filmes; operação de estúdios de filme; serviços de estúdio de filmes 

cinematográficos; aluguer de estúdios de filme; produção de estudos cinematográficos; alu-

guer de projectores de cinema; aluguer de projectores de cinema; produção de filmes de 

formação; exibição de vídeos; produção de espectáculos e filmes; produção de filmes de ci-

nema; produção de filmes cinematográficos; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de 

filmes de cinema; aluguer de cine-filmes; aluguer de cine-filmes; bibliotecas de empréstimo 

para filmes; produção de filmes para televisão; aluguer de vídeos; exibição de cine-filmes; 

edição de cine-filmes; produção de vídeos; produção de televisão, rádio e filmes; produção 

de filmes com fins de entretenimento; fornecimento de instalações de estúdios de filme; dis-

tribuição de filmes [excepto transporte]; aluguer de equipamento de projectores de cinema; 

aluguer de projectores de cine-filmes; aluguer de projectores de cine-filmes; aluguer de 

aparelhos de cine-filmes; produção de filmes com fins educacionais; demonstrações de fil-

mes para fins de instrução; aluguer de filmes pré-gravados; serviços de estúdios de gravação 

para filmes; aluguer de filmes cinematográficos; consultoria em produção de filme e música; 

produção de clipes de cine-filmes gráficos; produção de clipes de cine-filmes animados; 

apresentação de bandas sonoras de vídeos; produção de eventos desportivos para filmes; 

produção de efeitos especiais para filmes; produção de filmes para televisão e filmes para 

cinema; serviços para a produção de cine-filmes; serviços de informação sobre vídeos; or-

ganização de cerimónias de prémios relacionados com filmes; produção de vídeos pré-gra-
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vados; produção de filmes cinematográficos pré-gravados; serviços de gravação de áudio, 

filme, vídeo e televisão; serviços de estúdio de gravação, filme, vídeo e televisão; projecção 

de cine-filmes para fins técnicos; aluguer de filmes cinematográficos e filmes de cinema; 

exibição de filmes cinematográficos e filmes de cinema; serviços de efeitos especiais de ani-

mação para filmes e vídeos; aluguer de aparelhos de iluminação para utilização em cená-

rios para filmes; serviços de estúdio para a gravação de cine-filmes; produção de filmes so-

bre aspectos de futebol; instalações para a produção de filmes (fornecimento de-); forneci-

mento de serviços de entretenimento através de cine-filmes; aluguer de filmes pré-gravados 

no formato de discos; prestação de serviços de entretenimento através de vídeos; serviços 

para a produção de entretenimento através de filmes; aluguer de filmes pré-gravados no 

formato de cassetes de vídeo; serviços de edição pós-produção na área de música, vídeo e 

filme.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089592

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  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 : 髮乳；髮水；面霜；潤膚霜；潤膚水；香水；護膚香脂（化妝品）；防曬油；美白霜；沐浴用浴油；

嬰兒油；嬰兒乳液；身體乳；皮膚保養用化粧品；浴鹽；香精油；精油；薄荷香精；牙膏；非醫療

用漱口水；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089593

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 塗裝用噴槍；發電機；抽水機；電動打蛋機；電動削果皮機；電動沙拉調拌機； 家庭用電動食

品攪拌器；電動式開罐器；咖啡用磨豆機（手動式除外）；家庭用榨果汁機；洗盤機；手提電動

溝鋸；自動螺絲起子；手提式電動鑽孔機；氣動打釘槍；電動手工具；電動熱熔膠槍；鎢鋼刀；

電動可攜式鑽頭；磨石砂輪；刀刃（機械零件）；馬達和引擎用節油器。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089594

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 人體用電刮毛器；指甲刀；理髮推子；求生刀；花剪；萬能鉗；斧頭；扳手；鏟子；手動打釘槍；殺

蟲用噴霧器；手動式千斤頂；冰錐；屠宰動物用器具；手動園藝用刀具；鑽孔用手工具；金剛砂

輪；金剛砂銼刀；餐刀；餐叉；餐匙；軍刀； 熨斗（非電）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089595

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 聽診器；手術刀；外科用刀；體溫計；肛溫計；助行器；牙科醫生用鏡；靜脈注射器；醫療用點滴

瓶；外科用電刀；血糖機；物理治療器具；醫療用注射器；外科手術用鉗夾；醫療分析儀器；脈搏

血壓計；聽力保護器；醫療用護腰；醫療用護膝；矯形鞋；醫療用護具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089596

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  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 : 16

[511] 產品 Produtos : 包裝紙；塑膠紙；信封；信紙；名片；可黏性便條；封條；紙製識別證；會員卡；廣告印刷物；紙製

識別腕帶；旅行指南；照片（印刷物）；相片架；紙袋；紙箱；紙盒；紙製包裝袋；紙板箱；紙製購

物袋；塑膠袋；包裝用塑膠膜；塑膠製包裝袋；膠紙；膠帶；廚房用保鮮膜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089597

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯；開瓶器；咖啡調製器；奶嘴器；炒鍋；煎匙；平底鍋；不沾鍋；榨汁器；咖啡具（餐具）；旅行

用水壺；餐具（餐刀、餐叉、餐匙除外）；電殺蟲器；電蚊拍；睫毛刷；眉毛夾；非電動可攜式冰

桶；澆花用灑水器；家用隔熱手套；園藝用手套；室內水族箱；食品保溫袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089598

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : 非金屬捆綁帶；包裝用非金屬帶；捆綁用非金屬帶；非金屬包裝用帶；非金屬捆綁用帶；包裝

繩；包裝細繩；包裝用非金屬線；捆綁用非金屬線；捆束用紗線；麻帶；紙繩；麻繩；尼龍繩；塑

膠繩；貯存包裝用布袋；包裝用紡織製粗布袋；包裝用紡織製袋；郵件袋；針織品洗滌用袋；屍

袋；帳篷。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089599

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 被褥；棉被；被套；床罩；枕頭套；蚊帳；毛毯；門簾；塑膠窗簾；汽車遮陽簾；傢俱遮蓋物；毛

巾；浴巾；手帕；理容用圍巾；海灘巾；盥洗清潔用手套；布製標籤。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089600

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 市場行銷；代理進出口服務；企業管理諮詢；百貨公司；超級市場；便利商店；購物中心；網路購

物；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；量販店；百貨商店；電器用品零售批發；機械器具

零售批發；電腦硬體零售批發；電腦周邊配備零售批發；廚房設備零售批發；精密儀器零售批

發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089601

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 手電筒；照明燈；照明器具；電咖啡壺；烤麵包機；電扇；電鍋；電氣煮蛋器；浴缸；淋浴沖水

器；小便池自動沖水器；冷凍機；淨水器；熱水爐；微波爐；電磁爐；通風機；空調設備；電暖

爐；太陽能爐；非醫療用燻蒸消毒器具；節油器、燃料節省器。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089602

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 電動自行車；電動交通工具；排氣閥；前變速器；後變速器；空氣濾清器；混凝土預拌車；（陸地

車輛）發動機；灑水車；農業搬運車；兩輪機車；方向指示器；傾卸車；高爾夫球車；汽車零組

件；孩童用安全座椅（交通工具用）；嬰兒手推車；電動輪椅；車輛用防盜警報器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089603

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Swissgear Sàrl

 地址 Endereço : Haldenstrasse 5,  6340 Baar,  Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遙控玩具；發條玩具；樂器玩具；聲控玩具；電池玩具；發聲玩具；會動的玩具；玩具機車；玩具

交通工具；無線遙控玩具交通工具；機器人玩具；無線遙控玩具汽車；肌肉鍛鍊器具；健身器；

電子靶；棋盤遊戲器具；碰碰車；投幣啟動之遊戲機；營業用跳舞機；視頻遊戲機；電子遊戲

機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089604

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Molton Brown Limited

 地址 Endereço : 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

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

[511] 產品 Produtos : 梳洗用化妝品；皮膚，頭皮和身體護理化妝品；爽膚用化妝品；香水，古龍水，花露水；梳妝用滑

石粉；沐浴及淋浴用凝膠、泡沫和鹽；香皂；身體除臭劑；化妝品；臉、身體及手部護理用乳膏、

洗滌乳劑、化妝洗液、凝膠、化妝粉；防曬劑；化妝劑；剃鬚後用液；剃鬚用泡沫和面霜；洗髮

劑；洗髮香波；髮蠟；染髮劑和頭髮脫色劑；燙髮劑和卷髮劑；個人用香精油；牙膏；防汗劑（化

妝品）；個人用除臭劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089605

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Molton Brown Limited

 地址 Endereço : 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 蠟燭，茶蠟，祈願蠟燭；帶香味的蠟燭，帶香味的茶蠟，帶香味的祈願蠟燭。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089606

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Molton Brown Limited

 地址 Endereço : 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器；用於裝洗手液或洗手劑的盒；肥皂盒，肥皂分配器，肥皂

架，肥皂碟；蠟燭架，燭台，茶蠟台，祈願蠟燭台；蠟燭架（燭臺）及熄燭器；噴香水器；香爐； 

香水噴瓶；隨身攜帶的粉餅盒；粉撲；裝有化妝用品的盒；用於裝乾花瓣與香料混合物（香料）

的容器；梳妝刷；牙刷；髮刷；修面刷。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089607

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Molton Brown Limited

 地址 Endereço : 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, 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 : 為他人彙集各種蠟燭，梳洗用化妝品，皮膚、頭皮和身體護理化妝品，爽膚用化妝品，香水、古

龍水、花露水，梳妝用滑石粉，沐浴及淋浴用凝膠、泡沫和鹽，香皂，身體除臭劑，化妝品，臉、

身體及手部護理用乳膏、洗滌乳劑、化妝洗液、凝膠、化妝粉，防曬劑，化妝劑，剃鬚後用液，剃

鬚用泡沫和面霜，洗髮劑，洗髮香波，髮蠟，染髮劑和頭髮脫色劑，燙髮劑和卷髮劑，個人用香

精油，牙膏，防汗劑（化妝品），個人用除臭劑等，使消費者可以方便的查看並通過郵購訂單或

通過網站於商店購買。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089608

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Molton Brown Limited

 地址 Endereço : 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 皮膚，面部，頭皮及頭髮護理服務；美容服務；理髮服務；療養信息服務；美容院，理髮店；美容

師服務，化妝服務；修指甲服務；療養服務；面部及身體美容護理和治療；提供桑拿浴和按摩浴

缸設施；提供蒸汽浴室服務和醫療設施，包括按摩，保健，養生會館；與前述服務有關的顧問，

諮詢及信息服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089609

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Molton Brown Limited

 地址 Endereço : 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 梳洗用化妝品；皮膚，頭皮和身體護理化妝品；爽膚用化妝品；香水，古龍水，花露水；梳妝用滑

石粉；沐浴及淋浴用凝膠、泡沫和鹽；香皂；身體除臭劑；化妝品；臉、身體及手部護理用乳膏、
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洗滌乳劑、化妝洗液、凝膠、化妝粉；防曬劑；化妝劑；剃鬚後用液；剃鬚用泡沫和面霜；洗髮

劑；洗髮香波；髮蠟；染髮劑和頭髮脫色劑；燙髮劑和卷髮劑；個人用香精油；牙膏；防汗劑（化

妝品）；個人用除臭劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089610

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Molton Brown Limited

 地址 Endereço : 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 蠟燭，茶蠟，祈願蠟燭；帶香味的蠟燭，帶香味的茶蠟，帶香味的祈願蠟燭。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089611

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Molton Brown Limited

 地址 Endereço : 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器；用於裝洗手液或洗手劑的盒；肥皂盒，肥皂分配器，肥皂

架，肥皂碟；蠟燭架，燭台，茶蠟台，祈願蠟燭台；蠟燭架（燭臺）及熄燭器；噴香水器；香爐； 

香水噴瓶；隨身攜帶的粉餅盒；粉撲；裝有化妝用品的盒；用於裝乾花瓣與香料混合物（香料）

的容器；梳妝刷；牙刷；髮刷；修面刷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089612

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Molton Brown Limited

 地址 Endereço : 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, 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 : 為他人彙集各種蠟燭，梳洗用化妝品，皮膚、頭皮和身體護理化妝品，爽膚用化妝品，香水、古

龍水、花露水，梳妝用滑石粉，沐浴及淋浴用凝膠、泡沫和鹽，香皂，身體除臭劑，化妝品，臉、

身體及手部護理用乳膏、洗滌乳劑、化妝洗液、凝膠、化妝粉，防曬劑，化妝劑，剃鬚後用液，剃

鬚用泡沫和面霜，洗髮劑，洗髮香波，髮蠟，染髮劑和頭髮脫色劑，燙髮劑和卷髮劑，個人用香

精油，牙膏，防汗劑（化妝品），個人用除臭劑等，使消費者可以方便的查看並通過郵購訂單或

通過網站於商店購買。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089613

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Molton Brown Limited

 地址 Endereço : 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 皮膚，面部，頭皮及頭髮護理服務；美容服務；理髮服務；療養信息服務；美容院，理髮店；美容

師服務，化妝服務；修指甲服務；療養服務；面部及身體美容護理和治療；提供桑拿浴和按摩浴

缸設施；提供蒸汽浴室服務和醫療設施，包括按摩，保健，養生會館；與前述服務有關的顧問，

諮詢及信息服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089621

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : GEORGIA-PACIFIC GYPSUM LLC

 地址 Endereço : 133 Peachtree Street, N.E. ， Atlanta, Georgia 30303, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : 常規使用的石膏板密封物、凝固劑和密封膠。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089622

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : GEORGIA-PACIFIC GYPSUM LLC

 地址 Endereço : 133 Peachtree Street, N.E. ， Atlanta, Georgia 30303, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 石膏牆板。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089625

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18
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[730] 申請人 Requerente : Bulgari S.p.A.

 地址 Endereço : Lungotevere Marzio 11, Rome, 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 : Caixas para relógios e outros artigos de metais preciosos e pedras preciosas, e suas imita-

ções, amuletos em metais preciosos ou em plaqué, amuletos em metais preciosos e anéis 

de aro plano [artigos de joalharia]; anéis [artigos de joalharia] não em metais preciosos, 

anéis (artigos de joalharia), anéis (berloques), anéis para os dedos, anéis em ouro, anéis em 

plaqué de metais preciosos, relógios electrónicos, aparelhos e instrumentos cronométricos, 

aparelhos para cronometragem de eventos desportivos, prata, prata e suas ligas, fios de 

prata, prata em bruto, armários (caixas) para relógios, ornamentos [pendentes, joalharia] 

para uso pessoal, artigos de bijuteria, artigos de joalharia, artigos de joalharia com pedras 

preciosas, artigos de joalharia com pedras ornamentais, artigos de joalharia com diaman-

tes, artigos de joalharia feitos com correntes, artigos de joalharia contendo ouro, artigos 

de joalharia em pedras preciosas, artigos de joalharia em ligas de metais preciosos, artigos 

de joalharia em bronze, artigos de joalharia em vidro revestido com metais preciosos, arti-

gos de joalharia em estanho, artigos de joalharia em prata, artigos de joalharia em metais 

preciosos e artigos de joalharia em jade, artigos de joalharia em materiais semipreciosos, 

artigos de joalharia em vidro, artigos de joalharia em cristal, artigos de joalharia revestidos 

de metais preciosos, artigos de joalharia ou anéis em  metais preciosos, artigos de joalharia 

ou cruzes em metais preciosos, artigos de joalharia para ornamento pessoal,  artigos de 

joalharia para uso pessoal, artigos de joalharia para a cabeça,  artigos de joalharia sob a 

forma de contas, artigos de joalharia da moda em pedras semipreciosas, artigos de relojo-

aria, artigos semitrabalhados em metais preciosos para a produção de artigos de joalharia, 

artigos semitrabalhados em pedras preciosas para a produção de artigos de joalharia, arti-

gos de bijutaria semipreciosos, estojos para relógios, botões de punho, pulseiras, pulseiras 

de ouro, pulseiras para o tornozelo, pulseiras para os pulsos [artigos de joalharia], combi-

nações de pulseiras e relógios, pulseiras de relógios, pulseiras de relógios de pulso, pulsei-

ras revestidas de ouro, porta-chaves [correntes ou berloques], caixas de relógios, correntes 

de relógios, correntes [jóias], correntes em metais preciosos [artigos de joalharia],  malhas 

em metais preciosos [artigos de joalharia], correntes revestidas de ouro, fio de joalharia 

em metais preciosos para o tornozelo, fio de joalharia em metais preciosos para pulseiras, 

fio de joalharia em metais preciosos e fio de joalharia para relógios, pendentes em metais 

preciosos,  pendentes em metais semipreciosos, pendentes para correntes de relógios, pen-

dentes para chaves (berloques ou porta-chaves), berloques para chaves revestidos com me-

tais preciosos, berloques revestidos com metais preciosos e caixas para artigos de joalharia 

em metais preciosos, estojos para artigos de joalharia em metais preciosos e caixas para 

artigos de joalharia em metais não preciosos, caixas para artigos de joalharia, cofres para 

jóias, caixas em metais preciosos para relógios, colares, gargantilhas, colares [bijutaria], ca-

pas decorativas para botões de punho, molas para gravatas, alfinetes de gravatas em metais 

preciosos, cronógrafos, cronógrafos para serem usados como relógios de pulso e de bolso, 

cronógrafos [relógios], cronómetros, cronómetros de paragem, relógios para controlar o 

tempo, cronómetros náuticos, cronoscópios, estojos feitos à medida para artigos de joalha-

ria, caixas para exposição de relógios, caixas para apresentação de artigos de relojoaria, 

caixas em metais preciosos para artigos de relojoaria, estojos feitos à medida para artigos 

de relojoaria, estojos feitos à medida para relógios, cofres para jóias, cofres para artigos de 

relojoaria, cofres para relógios, caixas para relógios de parede e relógios de pulso e bolso; 

tiaras, diamantes, diamante de corte, dispositivos para cronometragem de eventos des-

portivos, emblemas em metais preciosos, emblemas de metal para o vestuário [em metais 
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preciosos], emblemas de lapela em metais preciosos e pulseiras de correntes e fios flexíveis, 

alianças de casamento, molas  de gravatas em metais preciosos, molas em prata [artigos de 

joalharia], fivelas para pulseiras de relógios, botões de punho em metais preciosos com pe-

dras semipreciosas, botões de punho em metais preciosos, botões de punho em metais pre-

ciosos com pedras preciosas, botões de punho em porcelana, botões de punho feitos de me-

tais preciosos com pedras semipreciosas, pedras de joalharia, gemas, pérolas e metais pre-

ciosos e respectivas imitações, gemas preciosas e semipreciosas, jade, jóias em cloisonné, 

joalharia consistindo em artigos de metais preciosos, jóias com pedras preciosas, artigos de 

joalharia para senhora, jóias em marfim, jóias em bronze, jóias em metais não preciosos, 

jóias em metais preciosos, jóias em metais semipreciosos, insígnias em metais preciosos, 

ponteiros de relógios, mecanismos para relojoaria, medalhas em metais preciosos, meda-

lhões em metais não-preciosos, medalhões em metais preciosos, moedas comemorativas, 

moedas de ouro, moedas de colecção, movimentos de relógios, brincos em metais precioso, 

artigos de ourivesaria, ornamentos de marfim, ornamentos de bijutaria, ornamentos de jo-

alharia, ornamentos, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, 

ou imitações dos mesmos, ornamentos para  vestuário sob a forma de jóias, ornamentos 

para artigos vestuário em metais preciosos e ornamentos para calçado [em metais pre-

ciosos], ornamentos para chapéus em metais preciosos, ornamentos para as orelhas sob a 

forma de jóias, ornamentos pessoais em metais preciosos, relógios de pêndulo, relógios de 

quartzo, relógios atómicos, relógios com insígnias, relógios de mergulho, relógios de larei-

ra, relógios de parede, relógios de parede e de mesa [relojoaria], relógios de pulso, relógios 

de secretária, relógios de bolso, relógios de mesa, relógios de viagem, relógios digitais, re-

lógios e suas peças, relógios em metais preciosos, relógios ao uso ao ar livre, relógios para 

automóveis, relógios de mergulho subaquático, relógios para enfermeiros, relógios para uso 

desportivo, pratos de joalharia, porta-anéis em metais preciosos, porta-chaves em metais 

preciosos, porta-chaves revestidos em metais preciosos [argolas para chaves], mostradores 

para instrumentos cronométricos, mostradores para relojoaria, relógios de sol, esmeraldas, 

alfinetes (artigos de joalharia), alfinetes decorativos [jóias], alfinetes decorativos em me-

tais preciosos, alfinetes ornamentais em metais preciosos, alfinetes ornamentais de lapela, 

alfinetes para gravatas em metais preciosos, instrumentos cronológicos, instrumentos cro-

nométricos, instrumentos de cronometragem, instrumentos de relojoaria, instrumentos de 

relojoaria com mecanismos de quartzo, instrumentos de relojoaria em ouro, instrumentos 

para cronometragem, suportes para relógios, relógios despertadores, tampas para garrafas 

em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/17 RM2014C001656 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/089626

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告策劃；商業管理輔助；替他人推銷；職業介紹所；商業企業遷移；計算機數據庫信息

系統化；稅款準備；自動售貨機出租；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089627

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. 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 : 通信設備的安裝，維護和修理；提供技術支持，即提供有關通訊用電氣和電子設備安裝、修理

和維護的技術建議；技術支持服務，即通信設備維修中的故障排除；技術支持服務，即電腦硬

件維修的故障排除；有關通信設備維護和修理的諮詢；電器安裝與修理；計算機硬件的安裝、

維護和修理；清除電子設備的干擾；機械安裝、維護和修理；提供計算機和電信領域的維修信

息；技術支持服務，即使用互聯網修理計算機網絡問題中的故障排除。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089628

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；信息傳送；移動電話通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；信息傳輸設備出租；電訊設

備出租；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供全球計算機網絡用戶接入服務；全球計

算機網絡訪問時間出租；語音郵件服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089629

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機諮詢服務；計算機技術支持服務，即服務台服務；技術支持服務，即計算機軟件問題的

故障排除；技術支持服務，即計算機網絡系統、電話系統、電信設備和互聯網協議電話的問題

診斷的故障排除；寬帶通訊用網絡設備領域的技術諮詢；計算機網絡設計（替他人）；計算機

硬件和軟件的出租；有關計算機、計算機網絡、計算機軟件和計算機編程的諮詢、設計、測試、

管理、研究和顧問服務；計算機編程；計算機系統分析；計算機硬件和軟件的研究與開發；計算

機出租和租賃；計算機軟件的維護與升級；計算機軟件設計；計算機數據庫設計；計算機服務，

即作為知識管理領域中的應用服務提供者來託管，用於收集、編輯、整理、修改、傳輸、儲存和

共享數據和信息的計算機應用軟件；公共文檔檢索；技術支持服務，即使用互聯網進行計算機

網絡問題診斷中的故障排除。）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089630

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 37, Lane 439, Chuan Shun St., Shui Chuan Vill., Wantan Hsiang, Pingtung Hsien, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉脯，牛肉乾，肉鬆，肉排，香腸，火腿，培根，烤雞，雞腿，豬腳，雞翅，牛肉，豬肉，熱狗肉，燉

雞，雞肉，鴨肉，肉類製品，肉類速食調理包，魚漿製品，鹽水鴨，滷雞翅，滷雞爪，雞捲，肉捲，

滷排骨，雞胗，雞心，貢丸，肉乾，魚丸，肉棒，魚肉乾，柴魚，蹄膀，豬肋排，雞塊，雞柳，滷鴨

翅，鴨賞，鴨肉捲，魚肉香腸，鮪魚罐頭，玉米濃湯粉。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089631

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 37, Lane 439, Chuan Shun St., Shui Chuan Vill., Wantan Hsiang, Pingtung Hsien, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 煎餃，蘿蔔糕，漢堡，餡餅，包子，水餃，蔥油餅，鍋貼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089632

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 37, Lane 439, Chuan Shun St., Shui Chuan Vill., Wantan Hsiang, Pingtung Hsien, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉脯，牛肉乾，肉鬆，肉排，香腸，火腿，培根，烤雞，雞腿，豬腳，雞翅，牛肉，豬肉，熱狗肉，燉

雞，雞肉，鴨肉，肉類製品，肉類速食調理包，魚漿製品，鹽水鴨，滷雞翅，滷雞爪，雞捲，肉捲，

滷排骨，雞胗，雞心，貢丸，肉乾，魚丸，肉棒，魚肉乾，柴魚，蹄膀，豬肋排，雞塊，雞柳，滷鴨

翅，鴨賞，鴨肉捲，魚肉香腸，鮪魚罐頭，玉米濃湯粉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之紅色，白色及黑色。 

[210] 編號 N.º : N/089633

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 37, Lane 439, Chuan Shun St., Shui Chuan Vill., Wantan Hsiang, Pingtung Hsien, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 煎餃，蘿蔔糕，漢堡，餡餅，包子，水餃，蔥油餅，鍋貼。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之紅色，白色及黑色。 
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[210] 編號 N.º : N/089634

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 37, Lane 439, Chuan Shun St., Shui Chuan Vill., Wantan Hsiang, Pingtung Hsien, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉脯，牛肉乾，肉鬆，肉排，香腸，火腿，培根，烤雞，雞腿，豬腳，雞翅，牛肉，豬肉，熱狗肉，燉

雞，雞肉，鴨肉，肉類製品，肉類速食調理包，魚漿製品，鹽水鴨，滷雞翅，滷雞爪，雞捲，肉捲，

滷排骨，雞胗，雞心，貢丸，肉乾，魚丸，肉棒，魚肉乾，柴魚，蹄膀，豬肋排，雞塊，雞柳，滷鴨

翅，鴨賞，鴨肉捲，魚肉香腸，鮪魚罐頭，玉米濃湯粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089635

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 37, Lane 439, Chuan Shun St., Shui Chuan Vill., Wantan Hsiang, Pingtung Hsien, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 煎餃，蘿蔔糕，漢堡，餡餅，包子，水餃，蔥油餅，鍋貼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089636

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : TEN REN TEA CO., LTD.

 地址 Endereço : 6F., 107, Sec. 4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 茶、茶葉包、茶葉粉、茶精、茶葉製成之飲料、茶糖、月餅、蜜餞、餅乾、茶梅、蒟蒻、非金屬製茶

杯、非金屬製茶壺、非金屬製茶具、化妝品、香皂等以上商品之零售及網路零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089637

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18
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[730] 申請人 Requerente : TEN REN TEA CO., LTD.

 地址 Endereço : 6F., 107, Sec. 4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 冷熱飲料店；咖啡廳；咖啡館；小吃攤；泡沫紅茶店；備辦宴席；點心吧；餐廳；提供餐飲服務；

旅館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089638

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : TEN REN TEA CO., LTD.

 地址 Endereço : 6F., 107, Sec. 4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 茶、茶葉包、茶葉粉、茶精、茶葉製成之飲料、茶糖、月餅、蜜餞、餅乾、茶梅、蒟蒻、非金屬製茶

杯、非金屬製茶壺、非金屬製茶具、化妝品、香皂等以上商品之零售及網路零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089639

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : TEN REN TEA CO., LTD.

 地址 Endereço : 6F., 107, Sec. 4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan,  China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 冷熱飲料店；咖啡廳；咖啡館；小吃攤；泡沫紅茶店；備辦宴席；點心吧；餐廳；提供餐飲服務；

旅館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089640

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : TEN REN TEA CO., LTD.

 地址 Endereço : 6F., 107, Sec. 4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, China
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 冷熱飲料店；咖啡廳；咖啡館；小吃攤；泡沫紅茶店；備辦宴席；點心吧；餐廳；提供餐飲服務；

旅館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089641

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

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

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; circuitos electrónicos, discos 

magnéticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartu-

chos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e cartões de memória armazenando programas para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; meios de armazenamento contendo programas 

para máquinas de jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos portáteis 

com ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, dis-

cos óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-

-ROMs e cartões de memória armazenando programas para aparelhos de jogos portáteis 

com ecrãs de cristal líquido; meios de armazenamento contendo programas para aparelhos 

de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; programas para máquinas de jogos de vídeo 

do tipo de salão de jogos; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos 

óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-

-ROMs e cartões de memória armazenando programas para máquinas de jogos de vídeo 

do tipo de salão de jogos; meios de armazenamento contendo programas para máquinas 

de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; programas informáticos descarregáveis; pro-

gramas de jogos para computadores; programas informáticos; circuitos electrónicos, discos 

magnéticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, car-

tuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e meios de armazenamento contendo programas 

para computadores; computadores portáteis; computadores; monitores para computadores; 

terminais portáteis para exibição de publicações electrónicas; teclados para computadores; 

estiletes para computadores; aparelhos e máquinas electrónicas e respectivas peças; car-

tões de memória flash; módulos de memória; discos ópticos (virgens), discos magnéticos 

(virgens), discos compactos (virgens), e cartões magnéticos (virgens); programas de jogos 

para telemóveis; telemóveis; correias para telemóveis; peças e acessórios para telemóveis; 

máquinas fotográficas digitais; câmaras de vídeo; leitores de DVD; gravadores de DVD; 

leitores de áudio; gravadores de áudio; aparelhos portáteis para gravação e reprodução de 

música; aparelhos portáteis para gravação e reprodução de vídeo; aparelhos para gravação 

e reprodução de vídeo; monitores para receptores de televisão; receptores de televisão [te-

levisores] e transmissores de televisão; sintonizadores de televisão; máquinas e aparelhos 

de telecomunicações; pedómetros; máquinas e instrumentos de medida e de ensaio; bate-

rias e pilhas; baterias recarregáveis; programas e dados complementares descarregáveis ou 

instaláveis para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas e dados complementa-
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res descarregáveis ou instaláveis para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; 

programas e dados complementares descarregáveis ou instaláveis para aparelhos de jogos 

portáteis com ecrãs de cristal líquido; programas e dados complementares descarregáveis 

ou instaláveis para computadores; metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs conten-

do programas de desempenho automático para instrumentos musicais electrónicos; discos 

compactos gravados; discos acústicos; arquivos de música descarregáveis; filmes cinemato-

gráficos impressionados; filmes de diapositivos impressionados; molduras para diapositivos; 

arquivos de imagens descarregáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravadas; publicações 

electrónicas; máquinas e aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinematográficos; 

máquinas e aparelhos ópticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/01 2014-039080 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/089642

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

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

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 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 : Aparelhos de jogos de vídeo de consumo; controlos e «joysticks» para aparelhos de jogos 

de vídeo de consumo; películas de protecção para controlos de aparelhos de jogos de vídeo 

de consumo; teclados para controlos de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; estiletes 

para controlos de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; auriculares para aparelhos de 

jogos de vídeo de consumo; microfones para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; mo-

nitores para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; adaptadores de AC (corrente alterna-

da) para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; baterias recarregáveis para controlos de 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; suportes para recarga para controlos de aparelhos 

de jogos de vídeo de consumo; estojos de protecção para controlos de aparelhos de jogos de 

vídeo de consumo; estojos de armazenagem para controlos de aparelhos de jogos de vídeo 

de consumo; peças e acessórios para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; máquinas 

de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; controlos e «joysticks» para máquinas de jogos 

de vídeo do tipo de salão de jogos; monitores para máquinas de jogos de vídeo de salão 

de jogos; peças e acessórios para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; 

brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de 

cristal líquido; controlos e «joysticks» para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cris-

tal líquido; películas de protecção para ecrãs de cristal líquido para aparelhos de jogos por-

táteis com ecrãs de cristal líquido; adaptadores de AC (corrente alternada) para aparelhos 

de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; teclados para aparelhos de jogos portáteis 

com ecrãs de cristal líquido; auriculares para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de 

cristal líquido; microfones para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; 

monitores para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; baterias recarre-

gáveis para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; suportes de recarga 

para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; estiletes para aparelhos de 
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jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; estojos de protecção para aparelhos de jogos 

portáteis com ecrãs de cristal líquido; estojos de armazenamento para aparelhos de jogos 

portáteis com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios para aparelhos de jogos portáteis 

com ecrãs de cristal líquido; brinquedos com chips de circuitos integrados; brinquedos; má-

quinas e aparelhos de entretenimento para uso em parques de diversão (excepto máquinas 

de jogos de vídeo de salão de jogos); brinquedos para animais de estimação; bonecas com 

chips de circuitos integrados; bonecas; «go games»; cartas de jogar japonesas («Utagaruta»); 

xadrez japonês (jogos de «Shogi»); jogos de cartas e seus acessórios; jogos de dados; jogos 

de dados japoneses («Sugoroku»); copos para jogos de dados; jogos de damas chineses; 

jogos de xadrez; damas (jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos de dominós; 

cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Hanafuda»); «mah-jong»; aparelhos e máquinas 

de jogos; equipamentos de bilhar; equipamento desportivo; equipamento de pesca.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/01 2014-039080 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/089643

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : Crestron Electronics, Inc.

 地址 Endereço : 15 Volvo Drive, Rockleigh, New Jersey 07647, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático, nomeadamente software de segurança para gestão integrada e con-

trole de dispositivos áudio, vídeo, ambientais, dados e de segurança; software de aplicações 

para dispositivos móveis, nomeadamente, um software de segurança para gestão integrada 

e controle de dispositivos áudio, vídeo, ambientais, dados e de segurança.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/17 86/340,312 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/089644

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/18

[730] 申請人 Requerente : OPTICAL 88 LIMITED

 地址 Endereço : 27th Floor, Stelux House, 698 Prince Edward Road East, San Po Kong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos ópticos; óculos e produtos ópticos, incluindo, lunetas, óculos, 

óculos de sol, armações para óculos, lentes, lentes de contacto; estojos, caixas e bolsas para 
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óculos e produtos ópticos; acessórios relacionados com óculos e produtos ópticos (incluin-

do panos de limpeza); peças e acessórios para todos os artigos referidos; tudo incluído na 

Classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089647

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市科璽化工有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道鐘屋工業區第1A棟三樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 工業化學品；脫膠製劑（分離）；脫膠製劑（溶膠）；清除拋光劑用物質；防水銹劑；生產加工用

去垢劑；工業用洗淨劑；混凝土用凝結劑；除油漆和油外的水泥防腐劑；非家用抗靜電劑；除漆

和油外的混凝土防腐劑；啤酒防腐劑；橡膠防腐劑；花用防腐劑；除油漆和油外的磚石建築防

腐劑；除油漆油脂外的磚房防腐劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089648

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 江門市新駿成金屬製品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市新會區司前鎮司前長山園圩（前鋒工業園） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 晾衣架；灑水器；熨衣板；垃圾箱；毛巾架和毛巾環架；廚房用具；家用或廚房用容器；餐巾架；

非電燒水壺；烤肉架。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089649

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市楊梅紅文化發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福中一路深圳市少年宮西廣場玻璃屋 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 學校（教育）；培訓教學；組織競賽（教育或娛樂）；安排和組織會議；組織文化或教育展覽；安

排和組織培訓班；文字出版（廣告宣傳材料除外）；圖書出版；在線電子書籍和雜誌的出版；除

廣告以外的版面設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089650

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳聯合金融控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區車公廟泰然八路雲松大廈16層B單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；資本投資；金融服務；典當；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；信託；募集慈善基金。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089651

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳聯合金融控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區車公廟泰然八路雲松大廈16層B單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；資本投資；金融服務；典當；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；信託；募集慈善基金。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089652

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市邦士富科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道鐘屋工業區第1A棟一樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 水淨化化學品；混凝土用凝結劑；除漆和油外的混凝土防腐劑；研磨用輔助液；除油漆和油外

的水泥保護品；除漆和油外的水泥防腐劑；黏膠液；除油漆外的磚石建築防潮劑；工業用化學

品；非家用抗靜電劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089653

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 邱梓桑 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區中信高爾夫別墅區天籟山莊5棟 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬錠；銥；未加工或半加工貴重金屬；未加工的金或金箔；鋨；鈀；鉑（金屬）；銠；釕；貴

重金屬合金；未加工、未打造的銀；貴重金屬盒；首飾盒；瑪瑙；黃琥珀色寶石；人造琥珀製珍

珠（壓制的琥珀）；護身符（首飾）；細銀絲（銀線）；銀線；銀飾品；手鐲（首飾）；小飾物（首

飾）；胸針（首飾）；鏈（首飾）；項鍊（首飾）；領帶夾；硬幣；金剛石；貴重金屬線（珠寶）；貴

重金屬絲線（珠寶）；象牙（首飾）；黑色大理石飾品；黑色大理石製飾品；未加工或半加工墨

玉；銅製代幣；珠寶（首飾）；紀念章（寶石）；獎章；橄欖石（寶石）；金線（珠寶）；裝飾品（珠

寶）；貴重金屬飾針；珍珠（珠寶）；次寶石；寶石；尖晶石（寶石）；貴重金屬塑像；人造珠寶；

戒指（首飾）；貴重金屬藝術品；帽飾品（貴重金屬）；帽子裝飾品（貴重金屬）；耳環；鞋飾品

（貴重金屬）；襯衫袖口鏈扣；袖口鏈扣；貴重金屬半身雕像；貴重金屬小雕像；貴重金屬小

塑像；別針（首飾）；領帶夾（領帶飾針）；領帶別針；貴重金屬徽章；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾

物）；金紅石（寶石）；人造金剛石；翡翠；玉雕；鐳射寶石；銀製工藝品；玉雕首飾；景泰藍首

飾；鐘；擺（鐘錶製造）；發條匣（鐘錶製造）；手錶；手錶帶；錶帶；鐘錶盤（鐘錶製造）；日晷；

鐘錶構件；錶鏈；計時器（手錶）；精密記時器；瞬時計；測時儀器；電子鐘錶；鐘錶盒；原子鐘；

控制時鐘；母鐘；鐘盒；錶；錶發條；錶水晶玻璃；錶玻璃；鐘錶機件；鬧鐘；簧片（鐘錶製造）；

錶殼；錶盒（禮品）；秒錶；語言報時鐘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089654

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 邱梓桑 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區中信高爾夫別墅區天籟山莊5棟 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告代理；組織商業或廣告交易會；進出口代理；推銷（替他人）；人事管理諮詢；商業場

所搬遷；計算機數據庫信息系統化；會計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089655

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 邱梓桑 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區中信高爾夫別墅區天籟山莊5棟 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬錠；銥；未加工或半加工貴重金屬；未加工的金或金箔；鋨；鈀；鉑（金屬）；銠；釕；貴

重金屬合金；未加工、未打造的銀；貴重金屬盒；首飾盒；瑪瑙；黃琥珀色寶石；人造琥珀製珍

珠（壓制的琥珀）；護身符（首飾）；細銀絲（銀線）；銀線；銀飾品；手鐲（首飾）；小飾物（首

飾）；胸針（首飾）；鏈（首飾）；項鍊（首飾）；領帶夾；硬幣；金剛石；貴重金屬線（珠寶）；貴

重金屬絲線（珠寶）；象牙（首飾）；黑色大理石飾品；黑色大理石製飾品；未加工或半加工墨

玉；銅製代幣；珠寶（首飾）；紀念章（寶石）；獎章；橄欖石（寶石）；金線（珠寶）；裝飾品（珠

寶）；貴重金屬飾針；珍珠（珠寶）；次寶石；寶石；尖晶石（寶石）；貴重金屬塑像；人造珠寶；

戒指（首飾）；貴重金屬藝術品；帽飾品（貴重金屬）；帽子裝飾品（貴重金屬）；耳環；鞋飾品

（貴重金屬）；襯衫袖口鏈扣；袖口鏈扣；貴重金屬半身雕像；貴重金屬小雕像；貴重金屬小

塑像；別針（首飾）；領帶夾（領帶飾針）；領帶別針；貴重金屬徽章；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾

物）；金紅石（寶石）；人造金剛石；翡翠；玉雕；鐳射寶石；銀製工藝品；玉雕首飾；景泰藍首

飾；鐘；擺（鐘錶製造）；發條匣（鐘錶製造）；手錶；手錶帶；錶帶；鐘錶盤（鐘錶製造）；日晷；

鐘錶構件；錶鏈；計時器（手錶）；精密記時器；瞬時計；測時儀器；電子鐘錶；鐘錶盒；原子鐘；

控制時鐘；母鐘；鐘盒；錶；錶發條；錶水晶玻璃；錶玻璃；鐘錶機件；鬧鐘；簧片（鐘錶製造）；

錶殼；錶盒（禮品）；秒錶；語言報時鐘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089656

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 邱梓桑 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區中信高爾夫別墅區天籟山莊5棟 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告代理；組織商業或廣告交易會；進出口代理；推銷（替他人）；人事管理諮詢；商業場

所搬遷；計算機數據庫信息系統化；會計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089657

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 邱梓桑 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區中信高爾夫別墅區天籟山莊5棟 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬錠；銥；未加工或半加工貴重金屬；未加工的金或金箔；鋨；鈀；鉑（金屬）；銠；釕；貴

重金屬合金；未加工、未打造的銀；貴重金屬盒；首飾盒；瑪瑙；黃琥珀色寶石；人造琥珀製珍

珠（壓制的琥珀）；護身符（首飾）；細銀絲（銀線）；銀線；銀飾品；手鐲（首飾）；小飾物（首

飾）；胸針（首飾）；鏈（首飾）；項鍊（首飾）；領帶夾；硬幣；金剛石；貴重金屬線（珠寶）；貴

重金屬絲線（珠寶）；象牙（首飾）；黑色大理石飾品；黑色大理石製飾品；未加工或半加工墨

玉；銅製代幣；珠寶（首飾）；紀念章（寶石）；獎章；橄欖石（寶石）；金線（珠寶）；裝飾品（珠

寶）；貴重金屬飾針；珍珠（珠寶）；次寶石；寶石；尖晶石（寶石）；貴重金屬塑像；人造珠寶；

戒指（首飾）；貴重金屬藝術品；帽飾品（貴重金屬）；帽子裝飾品（貴重金屬）；耳環；鞋飾品

（貴重金屬）；襯衫袖口鏈扣；袖口鏈扣；貴重金屬半身雕像；貴重金屬小雕像；貴重金屬小

塑像；別針（首飾）；領帶夾（領帶飾針）；領帶別針；貴重金屬徽章；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾

物）；金紅石（寶石）；人造金剛石；翡翠；玉雕；鐳射寶石；銀製工藝品；玉雕首飾；景泰藍首

飾；鐘；擺（鐘錶製造）；發條匣（鐘錶製造）；手錶；手錶帶；錶帶；鐘錶盤（鐘錶製造）；日晷；

鐘錶構件；錶鏈；計時器（手錶）；精密記時器；瞬時計；測時儀器；電子鐘錶；鐘錶盒；原子鐘；

控制時鐘；母鐘；鐘盒；錶；錶發條；錶水晶玻璃；錶玻璃；鐘錶機件；鬧鐘；簧片（鐘錶製造）；

錶殼；錶盒（禮品）；秒錶；語言報時鐘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089658

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 邱梓桑 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區中信高爾夫別墅區天籟山莊5棟 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告代理；組織商業或廣告交易會；進出口代理；推銷（替他人）；人事管理諮詢；商業場

所搬遷；計算機數據庫信息系統化；會計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089659

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : GOLD EXCEL HOLDINGS LIMITED

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

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；咖啡館；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧；流動飲食供應；茶館。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089660

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 山東東阿阿膠股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省東阿縣阿膠街78號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；肉凍；火腿；食用動物骨髓；鹽腌肉；死家禽；濃肉汁；熏肉；食用油脂；食用油；製食用脂肪

用脂肪物；食用骨油；肉罐頭；食物蛋白；豆腐；肝；肉乾；肉脯；豬肉；豬肉食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089665

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

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

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；視頻遊戲卡；電子出版物（可下

載）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；

光盤（音像）；動畫片；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；電話鈴音

（可下載）；唱片；遙控裝置；電影；電影用具及儀器；電影膠片；電視機；有線電視系統；衛星

電視廣播接收器材。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089666

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

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

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；自動和投幣啓動的遊戲機；視頻遊戲機；掌上型電子遊戲機；娛樂場用視

頻遊戲機；遊戲機控制器；遊戲用籌碼；魔術器械；電動遊藝車；遊樂場騎乘玩具；玩具；積木
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（玩具）；室內遊戲玩具；玩具娃娃；玩具熊；飛盤（玩具）；長毛絨玩具；玩具車；國際跳棋；

國際象棋；國際象棋棋盤；跳棋棋盤；十五子棋；棋盤遊戲器具；麻將牌；紙牌；撲克牌；棋；象

棋；跳棋；圍棋；足球棋；檯球；啞鈴；電子靶；飛盤；游泳池（娛樂用品）；游泳圈；聖誕樹用裝

飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚竿；啦啦隊用指揮棒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089667

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

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

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育資訊；組織教育或娛樂競賽；出借書籍的圖書館；組織表演（演出）；在線電子書籍和雜誌

的出版；電子桌面排版；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；廣播和電視

節目製作；演出製作；娛樂；演出；娛樂信息（消遣）；在計算機網路上提供在線遊戲；文字出版

（廣告宣傳材料除外）；圖書出版（廣告宣傳冊除外）；書籍出版；除廣告以外的版面設計；表演

製作；節目製作；電視文娛節目；電影放映；電影劇本編寫；音樂製作；翻譯；電影外語配音；電

影膠片的分配（發行）；原文稿撰寫（廣告稿除外）；提供娛樂設施；娛樂信息；現場表演；遊樂

園；遊戲器具出租；電影製作及發行；電影膠片出租；電影攝影場出租；動畫製作；動畫出版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089668

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

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

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟體設計；計算機軟件更新；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；替他

人創建和維護網站；託管計算機站（網站）；計算機軟件安裝；計算機程序和數據的數據轉換

（非有形轉換）；提供互聯網搜尋引擎；軟件運營服務；計算機軟件諮詢；計算機系統遠端監

控；網站設計諮詢；信息技術諮詢服務；網絡服務器出租；電腦動畫製作；電腦動畫設計。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089669

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

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

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；視頻遊戲卡；電子出版物（可下

載）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；

光盤（音像）；動畫片；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；電話鈴音

（可下載）；唱片；遙控裝置；電影；電影用具及儀器；電影膠片；電視機；有線電視系統；衛星

電視廣播接收器材。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089670

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

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

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；自動和投幣啓動的遊戲機；視頻遊戲機；掌上型電子遊戲機；娛樂場用視

頻遊戲機；遊戲機控制器；遊戲用籌碼；魔術器械；電動遊藝車；遊樂場騎乘玩具；玩具；積木

（玩具）；室內遊戲玩具；玩具娃娃；玩具熊；飛盤（玩具）；長毛絨玩具；玩具車；國際跳棋；

國際象棋；國際象棋棋盤；跳棋棋盤；十五子棋；棋盤遊戲器具；麻將牌；紙牌；撲克牌；棋；象

棋；跳棋；圍棋；足球棋；檯球；啞鈴；電子靶；飛盤；游泳池（娛樂用品）；游泳圈；聖誕樹用裝

飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚竿；啦啦隊用指揮棒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089671

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

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

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : 教育資訊；組織教育或娛樂競賽；出借書籍的圖書館；組織表演（演出）；在線電子書籍和雜誌

的出版；電子桌面排版；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；廣播和電視

節目製作；演出製作；娛樂；演出；娛樂信息（消遣）；在計算機網路上提供在線遊戲；文字出版

（廣告宣傳材料除外）；圖書出版（廣告宣傳冊除外）；書籍出版；除廣告以外的版面設計；表演

製作；節目製作；電視文娛節目；電影放映；電影劇本編寫；音樂製作；翻譯；電影外語配音；電

影膠片的分配（發行）；原文稿撰寫（廣告稿除外）；提供娛樂設施；娛樂信息；現場表演；遊樂

園；遊戲器具出租；電影製作及發行；電影膠片出租；電影攝影場出租；動畫製作；動畫出版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089672

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

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

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟體設計；計算機軟件更新；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；替他

人創建和維護網站；託管計算機站（網站）；計算機軟件安裝；計算機程序和數據的數據轉換

（非有形轉換）；提供互聯網搜尋引擎；軟件運營服務；計算機軟件諮詢；計算機系統遠端監

控；網站設計諮詢；信息技術諮詢服務；網絡服務器出租；電腦動畫製作；電腦動畫設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089673

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 黃嘉敏

   WONG, KA MAN

 地址 Endereço : 澳門提督馬路123號協華工業大廈3A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 糕點及糖果。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089674

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19
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[730] 申請人 Requerente : 黃嘉敏

   WONG, KA MAN

 地址 Endereço : 澳門提督馬路123號協華工業大廈3A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089675

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 傅啓萍 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區青龍路94號1幢2-2 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 樹木；鮮食用菌；穀（穀類）；植物；活動物；新鮮水果；新鮮檳榔；新鮮蔬菜；人或動物食用海

藻；堅果（水果）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089676

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 天津橙寶鮮橙汁有限公司 

 地址 Endereço : 中國天津市靜海經濟開發區聚海道 

 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 : 飲料製作配料；無酒精雞尾酒；水（飲料）；啤酒；無酒精果汁；麥芽汁（發酵後成啤酒）；汽水；

蔬菜汁（飲料）；果昔；可樂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089679

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19
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[730] 申請人 Requerente : York Wallcoverings, Inc.

 地址 Endereço : 750 Linden Avenue, York, Pennsylvania 17405, 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 : 27

[511] 產品 Produtos : Papel de parede; papel de parede em vinil; papel de parede em matérias têxteis; revesti-

mentos de parede; revestimentos de parede (não têxteis); tudo incluído na classe 27.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089680

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : York Wallcoverings, Inc.

 地址 Endereço : 750 Linden Avenue, York, Pennsylvania 17405, 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 : 27

[511] 產品 Produtos : Papel de parede; papel de parede em vinil; papel de parede em matérias têxteis; revesti-

mentos de parede; revestimentos de parede (não têxteis); tudo incluído na classe 27.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089681

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing, 

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 : 計算機；電子出版物（可下載）；計算機軟件（已錄製）；手提電話；運載工具用導航儀器（隨載

計算機）；遙控信號用電動裝置；機頂盒，通過全球通訊網絡將電視機變為用戶界面以及用於

接收和解碼數字電視廣播節目；電視機；便攜式媒體播放器；攝像機；放映設備；可下載的音樂

文件；可下載的影像文件。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089682

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing, 

P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；電動運載工具；跑車；陸地車輛動力裝置；自行車；手推車；汽車輪胎；補內胎用全套工

具；空中運載工具；船；運載工具內裝飾品；兒童安全座（運載工具用）；運載工具轉向信號裝

置；運載工具防盜報警器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089683

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing, 

P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件設計；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；托管計算機站（網站）；提供互聯網搜

索引擎；技術研究；氣象信息；工業品外觀設計；室內裝飾設計；服裝設計；藝術品鑒定。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089684

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing, 

P.R. 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；電子出版物（可下載）；計算機軟件（已錄製）；手提電話；運載工具用導航儀器（隨載

計算機）；遙控信號用電動裝置；機頂盒，通過全球通訊網絡將電視機變為用戶界面以及用於

接收和解碼數字電視廣播節目；電視機；便攜式媒體播放器；攝像機；放映設備；可下載的音樂

文件；可下載的影像文件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089685

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing, 

P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；電動運載工具；跑車；陸地車輛動力裝置；自行車；手推車；汽車輪胎；補內胎用全套工

具；空中運載工具；船；運載工具內裝飾品；兒童安全座（運載工具用）；運載工具轉向信號裝

置；運載工具防盜報警器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089686

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

   LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區學院南路68號19號樓6層6184號房間

   Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing, 

P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件設計；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；托管計算機站（網站）；提供互聯網搜

索引擎；技術研究；氣象信息；工業品外觀設計；室內裝飾設計；服裝設計；藝術品鑒定。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089688

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 青海春天藥用資源科技利用有限公司

   Qinghai Spring Medicinal Resources Sci-tech Utilization Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國青海省西寧市經濟技術開發區東新路1號，郵編：810007

   No.1, Dongxin Road, Economic-Technological Development Zone, Xining, Qinghai, 

810007, P. R. 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 : 人用藥；維生素製劑；原料藥；藥物飲品；醫用營養食物；醫用糖果；醫用營養飲料；醫用營養

品；營養補充劑；嬰兒食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089689

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 青海春天藥用資源科技利用有限公司

   Qinghai Spring Medicinal Resources Sci-tech Utilization Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國青海省西寧市經濟技術開發區東新路1號，郵編：810007

   No.1, Dongxin Road, Economic-Technological Development Zone, Xining, Qinghai, 

810007, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；糖；茶；蜂蜜；蟲草雞精；蜂膠；冰糖燕窩；燕窩梨膏；龜苓膏；荔枝膏；非醫用營養品；非

醫用營養食物；非醫用營養膠囊；非醫用營養液；非醫用營養膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089690

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD

 地址 Endereço : 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; jogos com bó-

nus, com surpresas e especiais, todos para o supra citado; e peças sobressalentes para má-

quinas «slot», máquinas de jogos de azar e de máquinas de jogo electrónicas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089691

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 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 : Vitaminas e preparações de vitaminas; suplementos alimentares nutricionais; suplementos 

alimentares minerais; suplementos nutricionais; preparações de vitaminas sob a forma de 

comprimidos, pastilhas, cápsulas, pós, líquidos, óleos e suplementos alimentares nutri-

cionais; aditivos nutricionais para fins de saúde; alimentos dietéticos adaptados para fins 

de saúde; bebidas dietéticas para fins de saúde; substâncias dietéticas para uso medicinal; 

alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; rebuçados, 

medicinais; bebidas leite maltado para fins de saúde; bebidas de leite maltado para fins me-

dicinais; goma de mascar para fins de saúde (uso medicinal); goma de mascar para fins me-

dicinais; depurativos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; suplementos dietéticos 

de proteínas; suplementos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de própolis; fibras 

dietéticas; preparações para o tratamento do acne; produtos de limpeza medicinais para o 

rosto; preparações medicinais para os cuidados da pele; medicamentos para uso medicinal; 

medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089692

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 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 : Pós nutricionais não medicinais, cremes de pólen para a saúde, cápsulas nutricionais não 

medicinais, soluções nutritivas não medicinais, café, preparações vegetais para uso como 

sucedâneos do café, cacau, chá, sucedâneos do chá, açúcar, «nan tang» (confeitaria), mel, 

xarope de melaço, cremes nutritivos não medicinais, merendas embaladas, arroz instantâ-

neo, gelos comestíveis, gelados, sorvetes [gelos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089693

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089694

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : Yes To, Inc.

 地址 Endereço : 655 4th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94107, USA

 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 contra o envelhecimento; cremes contra o envelhecimento; máscaras 

faciais contra o envelhecimento; bálsamos para os lábios contra o envelhecimento; hidra-

tantes contra o envelhecimento; máscaras para a pele contra o envelhecimento; loções para 

bebé; cremes de beleza; loções de beleza; máscaras de beleza; manteigas para o corpo; cre-

mes para o corpo; preparados para cuidados do corpo, nomeadamente, géis para o corpo; 

loções para o corpo; loções para o corpo com SPF; máscaras para o corpo; preparados para 

esfoliantes o corpo; esfoliantes para o corpo; produtos para lavar bebés; compressas de al-

godão de cosméticos; cremes cosméticos; preparados cosméticos para cuidados do corpo; 

preparados cosméticos para cuidado dos olhos; cremes para os olhos; geleias para os olhos; 

cremes para o rosto; produtos para limpeza facial; preparados para limpeza facial; loções 

para o rosto; máscaras faciais; hidratantes para o rosto; hidratantes para o rosto com SPF; 

preparados para esfoliantes intensos de limpeza para o rosto; esfoliantes intensos de limpe-

za para o rosto; preparados para o tratamento do cabelo; amaciadores de cabelo; champôs 

para o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos para os lábios; bálsamos para os lábios com 

SPF; batons para dar brilho aos lábios; preparados para remover maquilhagem; preparados 

para cuidar das unhas; cremes de noite; loções de tratamento da acne não medicinais; pre-

parados de tratamento da acne não medicinais; preparados para o banho não medicinais; 

creme para bebés para tratamento de assadura não medicinais; preparados para o trata-

mento dos lábios não medicinais; preparados para cuidados da pele não medicinais; toalhe-

tes de limpeza pré-húmidos para bebés não medicinais; toalhetes cosméticos pré-húmidos; 

champôs para bebés; geleias para o duche; produtos para limpeza da pele; preparados para 

limpeza da pele; cremes para a pele; preparados para cuidados do corpo, nomeadamente, 

geleias para a pele; máscaras para a pele; hidratantes para a pele; sabonetes para o corpo e 

rosto; branqueadores de pele.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089695

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 一白藝術有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場9樓M座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089696

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 一白藝術有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場9樓M座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089697

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 胡亮君

   WU, LEONG KUAN

 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街345號金利達花園輝苑4樓W 

 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。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089698

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 胡亮君

   WU, LEONG KUAN

 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街345號金利達花園輝苑4樓W 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 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，箱子及旅行袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089699

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/19

[730] 申請人 Requerente : 胡亮君

   WU, LEONG KUAN

 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街345號金利達花園輝苑4樓W 

 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/089705

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : 石家華

   SHEK, KA WA

 地址 Endereço : 澳門青州新馬路青州社屋7樓M 

 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。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色，黑色，膚色，白色，紅色，深啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089706

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : PELICAN WINERY (M) SDN BHD

 地址 Endereço : Lot 2596A, Jalan Gendang/ KS2, Taman Perindustrian Klang Jaya, 41200 Klang Selangor, 

Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos; licores; bebidas alcoólicas contendo frutos; bebidas alcoólicas contendo sumos de 

frutos; bebidas alcoólicas (excepto cerveja).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089707

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; jogos com bó-

nus e «feature games» para o supra citado; e peças sobressalentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089708

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; jogos com bó-

nus e «feature games» para o supra citado; e peças sobressalentes para o supra citado.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089709

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; jogos com bó-

nus e «feature games» para o supra citado; e peças sobressalentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089710

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : Pacific Coffee (Holdings) Limited

 地址 Endereço : Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; café em grão; farinhas 

e preparações feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelados comes-

tíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos 

(condimentos); especiarias; gelo; tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089711

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : Pacific Coffee (Holdings) Limited

 地址 Endereço : Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, 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 : 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; tudo incluído na classe 32.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089712

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : Pacific Coffee (Holdings) Limited

 地址 Endereço : Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para o fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante, cafetaria e 

bar; snack-bares; serviços de catering para alimentos e bebidas; serviços de assessoria, con-

sultadoria e informações relativos ao supracitado; alojamento temporário; tudo incluído na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089713

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : 集美發展集團有限公司

   JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港皇后大道中183號中遠大廈3908-13室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色、金色、黑色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089714

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : 集美發展集團有限公司

   JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED
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 地址 Endereço : 香港皇后大道中183號中遠大廈3908-13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 : 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 : 深藍色、金色、黑色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089715

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : 集美發展集團有限公司

   JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港皇后大道中183號中遠大廈3908-13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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色、金色、黑色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089716

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : 集美發展集團有限公司

   JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港皇后大道中183號中遠大廈3908-13室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色、金色、黑色及白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/089717

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : 集美發展集團有限公司

   JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港皇后大道中183號中遠大廈3908-13室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色、金色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089718

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : 集美發展集團有限公司

   JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港皇后大道中183號中遠大廈3908-13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 : 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 : 棕色、金色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089719

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : 集美發展集團有限公司

   JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港皇后大道中183號中遠大廈3908-13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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色、金色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089720

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/20

[730] 申請人 Requerente : 集美發展集團有限公司

   JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港皇后大道中183號中遠大廈3908-13室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色、金色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089729

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also trading as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 15-12, Nishi-Shinbashi 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 : Preparados para remover ferrugem; preparados para remover tintas; cremes para sapatos; 

graxa (graxa para sapatos); preparados para polimento; sabonetes e detergentes; dentífri-

cos; cosméticos e artigos de toilete; artigos de perfumaria, fragrâncias e incensos (que não 

sejam perfumes usados como cosméticos ou artigos de toilete); papéis abrasivos (lixas); lixa 

de pano; areia abrasiva; papel para polir.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089730

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21
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[730] 申請人 Requerente : SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also trading as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 15-12, Nishi-Shinbashi 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 : 14

[511] 產品 Produtos : Argolas para chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); ornamentos pessoais 

(joalharia, artigos de joalharia (amuletos)); relógios de parede e mesa e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089731

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also trading as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 15-12, Nishi-Shinbashi 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Contentores de papel, para embalagem; estandartes de papel; bandeiras de papel; papel e 

cartão; artigos de papelaria; impressos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089732

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also trading as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 15-12, Nishi-Shinbashi 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Recipientes de couro para embalagem industrial; sacos; bolsas; estojos para artigos de hi-

giene pessoal (vazios); chapéus-de-chuva e suas peças; bengalas; bengalões; peças metáli-

cas para bengalões e bengalas; pegas para bengalões e bengalas; couro e peles (em bruto e 

semi-trabalhados).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089733

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also trading as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 15-12, Nishi-Shinbashi 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Luvas para fins domésticos; recipientes de vidro ou porcelana para embalagem industrial; 

tachos e panelas (não eléctricos); louça de mesa, com excepção de facas, garfos e colheres 

(sem ser em metais preciosos); frascos para bebidas (para viajantes); garrafas térmicas (ter-

mos); instrumentos de limpeza e utensílios para lavagem; esponjas para enceramento; es-

ponjas para lavagem de carros; escovas para lavagem de carros; panos para lavagem de car-

ros; panos para limpeza de carros; mealheiros (não metálicos); utensílios cosméticos e de 

toilette; escova de sapatos; calçadeira; panos para engraxar sapatos; panos para polimento; 

louça de mesa (com excepção de facas, garfos e colheres) em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089734

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also trading as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 15-12, Nishi-Shinbashi 3-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; ligas; suspensórios para meias; suspensórios (abraçadeira); faixas para a cintura; 

cintos para vestuário; calçado (sem ser calçado especial para desportos); fatos de máscara; 

roupas desportivas; calçado especial para desportos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089735

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also trading as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 15-12, Nishi-Shinbashi 3-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho ou por grosso para preparados de revestimentos para protec-

ção de pintura para carros e preparados de revestimentos de vidros para carros; serviços de 
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venda a retalho ou por grosso de aditivos de óleo de motor para carros (sendo limitado aos 

pertencentes a substâncias químicas); serviços de venda a retalho ou por grosso de aditivos 

de gasolina para carros (sendo limitado aos pertencentes a substâncias químicas); serviços 

de venda a retalho ou por grosso para polimentos, sabões e detergentes para carro; serviços 

de venda a retalho ou por grosso de instrumentos de limpeza para carros e utensílios de la-

vagem para carros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089736

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also trading as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 15-12, Nishi-Shinbashi 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Lavagem de carro e limpeza de carro; polimento com cera para carro, polimento de carro e 

limpeza interior de carro; troca de óleo de carro; fornecimento de informações sobre lava-

gem de carro; fornecimento de instalações para lavagem de carro; reparação e manutenção 

de carros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089737

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also trading as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 15-12, Nishi-Shinbashi 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Instrução de lavagem de carro; instrução de conhecimento relacionados com lavagem de 

carro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089738

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : BACARDI & COMPANY LIMITED
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 地址 Endereço : Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, branca, cinzenta e azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/089739

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SK Networks Co., Ltd.

 地址 Endereço : 韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28

   104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas diplomáticas; mochilas; sacos [envelopes, bolsas] de couro, para embalagem; sacos 

de transporte; sacos a tiracolo; sacos grandes de trazer a tiracolo; sacos para livros; sacos 

de estafeta; malinhas de mão; sacos para equipamento; sacos para usar à cintura; pastas 

para documentos; bastões; porta-cartões; porta-notas; peles com pêlo; sacos para vestuário 

para viagem; malas de mão; estojos para chaves; chapéus-de-sol; carteiras de bolso; porta-

-cheques (em couro); porta-moedas; mochilas de campismo; sacos para compras; malas de 

viagem; sacos de viagem; chapéus-de-chuva; maletas; bengalas; estojos para artigos de toi-

lette, não equipados; coleiras para cães; sacos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089740

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SK Networks Co., Ltd.

 地址 Endereço : 韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28

   104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; blusas; casacos; vestidos; jaquetas [vestuário]; calças; fatos; camisas; saias; gra-

vatas; luvas [vestuário]; cintos [vestuário]; coletes; cardigãs; gabardinas; roupa interior; 

vestuário para natação; tops; cachecóis; lenços de cabeça e pescoço; suspensórios; capas; 

chapelaria; calçado.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089741

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SK Networks Co., Ltd.

 地址 Endereço : 韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28

   104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 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 : 26

[511] 產品 Produtos : Emblemas para vestuário, não em metais preciosos; fitas para o cabelo; ganchos para o ca-

belo; ornamentos para chapéus, não em metais preciosos; atacadores de sapatos; estojos de 

agulhas; emblemas ornamentais, botões; ornamentos para sapatos, não em metais precio-

sos; fitas, artigos de retrosaria; fitas para segurar as mangas; fivelas, acessórios de vestuário; 

fechos de correr.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089742

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SK Networks Co., Ltd.

 地址 Endereço : 韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28

   104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas diplomáticas; mochilas; sacos [envelopes, bolsas] de couro, para embalagem; sacos 

de transporte; sacos a tiracolo; sacos grandes de trazer a tiracolo; sacos para livros; sacos 

de estafeta; malinhas de mão; sacos para equipamento; sacos para usar à cintura; pastas 

para documentos; bastões; porta-cartões; porta-notas; peles com pêlo; sacos para vestuário 

para viagem; malas de mão; estojos para chaves; chapéus-de-sol; carteiras de bolso; porta-

-cheques (em couro); porta-moedas; mochilas de campismo; sacos para compras; malas de 

viagem; sacos de viagem; chapéus-de-chuva; maletas; bengalas; estojos para artigos de toi-

lette, não equipados; coleiras para cães; sacos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089743

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SK Networks Co., Ltd.

 地址 Endereço : 韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28

   104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
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 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; blusas; casacos; vestidos; jaquetas [vestuário]; calças; fatos; camisas; saias; gra-

vatas; luvas [vestuário]; cintos [vestuário]; coletes; cardigãs; gabardinas; roupa interior; 

vestuário para natação; tops; cachecóis; lenços de cabeça e pescoço; suspensórios; capas; 

chapelaria; calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089744

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SK Networks Co., Ltd.

 地址 Endereço : 韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28

   104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 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 : 26

[511] 產品 Produtos : Emblemas para vestuário, não em metais preciosos; fitas para o cabelo; ganchos para o ca-

belo; ornamentos para chapéus, não em metais preciosos; atacadores de sapatos; estojos de 

agulhas; emblemas ornamentais, botões; ornamentos para sapatos, não em metais precio-

sos; fitas, artigos de retrosaria; fitas para segurar as mangas; fivelas, acessórios de vestuário; 

fechos de correr.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089745

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SK Networks Co., Ltd.

 地址 Endereço : 韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28

   104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas diplomáticas; mochilas; sacos [envelopes, bolsas] de couro, para embalagem; sacos 

de transporte; sacos a tiracolo; sacos grandes de trazer a tiracolo; sacos para livros; sacos 

de estafeta; malinhas de mão; sacos para equipamento; sacos para usar à cintura; pastas 

para documentos; bastões; porta-cartões; porta-notas; peles com pêlo; sacos para vestuário 

para viagem; malas de mão; estojos para chaves; chapéus-de-sol; carteiras de bolso; porta-

-cheques (em couro); porta-moedas; mochilas de campismo; sacos para compras; malas de 

viagem; sacos de viagem; chapéus-de-chuva; maletas; bengalas; estojos para artigos de toi-

lette, não equipados; coleiras para cães; sacos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089746

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SK Networks Co., Ltd.

 地址 Endereço : 韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28

   104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; blusas; casacos; vestidos; jaquetas [vestuário]; calças; fatos; camisas; saias; gra-

vatas; luvas [vestuário]; cintos [vestuário]; coletes; cardigãs; gabardinas; roupa interior; 

vestuário para natação; tops; cachecóis; lenços de cabeça e pescoço; suspensórios; capas; 

chapelaria; calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089752

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : 李明新

   Lee Ming San

 地址 Endereço : 澳門天神巷12號永利大廈4樓A座 

 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、帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色。 

[210] 編號 N.º : N/089753

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : 李明新

   Lee Ming San

 地址 Endereço : 澳門天神巷12號永利大廈4樓A座 

 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、帽。  
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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/089754

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, 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 : Sabonetes, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, preparações para os cuidados dos ca-

belos, produtos para a protecção solar, desodorizantes e anti-transpirantes para uso pesso-

al.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089755

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’ S GREATER CHINA BRANDS S.A.R.L.

 地址 Endereço : 2, Rue des Dahlias, L-1411 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações do couro e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; bol-

sas; sacos escolares; sacolas para estudantes; porta-cartões; malas de viagem; mochilas; mo-

chilas (todo o tipo de mochilas para transportar às costas); carteiras; sacos para compras; 

maletas para documentos; sacos de praia; malas de senhora; maletas de viagem; armações 

de sacos de mão; bolsas; carteiras; estojos de couro; estojos de toilette (não guarnecidos); 

porta-chaves de couro; malas de viagem; sacos de desporto; caixas em couro para chapéus; 

sacos porta-fatos para viagem; bandoleiras em couro; correias de couro; peles; peles não 

curtidas; coleiras para cães; vestuários para animais de companhia; chapéus de chuva; ben-

galas; bordões; chicotes; selaria; guarnições de arreios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089756

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21
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[730] 申請人 Requerente : HENRY COTTON’ S GREATER CHINA BRANDS S.A.R.L.

 地址 Endereço : 2, Rue des Dahlias, L-1411 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escri-

tório; divulgação de anúncios publicitários; difusão de material publicitário; aluguer de es-

paços publicitários; consultadoria e assistência de gestão de negócios comerciais ou indus-

triais; consultadoria em matéria de negócios profissionais; serviços de manequins para fins 

publicitários ou para a promoção de negócios; franchising, nomeadamente serviços presta-

dos por um franqueador na ajuda, na gestão e no desenvolvimento de empresas comerciais 

(serviços para terceiros); serviços de retalho e por atacado, também on-line de produtos de 

couro, produtos de imitação de couro, sacos, caixas, suportes, carteiras, mochilas, malas, 

sacos de viagem, guarda-chuvas, vestuário, calçado, chapelaria, cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089757

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SS Seiyaku Kabushiki Kaisha (SSP Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 2-12-4, Nihombashi-Hamacho, 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; medicamentos para uso humano; preparações balsâmicas para 

uso medicinal; medicamentos para uso medicinal; preparações químicas para uso farma-

cêutico; alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas nutricionais para uso medicinal; 

medicamento para constipações; preparações dermatológicas; cataplasmas (agentes anti-

-inflamatórios); analgésicos; cataplasma para aplicação externa; analgésicos para aplicação 

externa; compressas; Lcisteína contendo preparações de aminoácidos; remédio para sardas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089758

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SS Seiyaku Kabushiki Kaisha (SSP Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 2-12-4, Nihombashi-Hamacho, 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; medicamentos para uso humano; preparações balsâmicas para 

uso medicinal; medicamentos para uso medicinal; preparações químicas para uso farma-

cêutico; alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas nutricionais para uso medicinal; 

medicamento para constipações; preparações dermatológicas; cataplasmas (agentes anti-

-inflamatórios); analgésicos; cataplasma para aplicação externa; analgésicos para aplicação 

externa; compressas; remédio para acne.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089759

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : SS Seiyaku Kabushiki Kaisha (SSP Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 2-12-4, Nihombashi-Hamacho, 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; medicamentos para uso humano; preparações balsâmicas para 

uso medicinal; medicamentos para uso medicinal; preparações químicas para uso farma-

cêutico; alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas nutricionais para uso medicinal; 

medicamento para constipações; preparações dermatológicas; cataplasmas (agentes anti-

-inflamatórios); analgésicos; cataplasma para aplicação externa; analgésicos para aplicação 

externa; compressas; laxativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089760

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 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 : Perfumaria; cosméticos; perfumes; água-de-colónia, óleo de rosas, colónias, loções para 

depois de barbear, maquilhagem, desodorizantes e antitranspirantes pessoais, óleos es-

senciais para uso pessoal, sabões, sabão para barbear, óleos de banho, espumas de banho, 

creme de banho, sais de banho para fins cosméticos, sabonetes de limpeza para higiene 

pessoal, sabões e sabonetes de banho, loções de barbear, cremes de barbear, cremes de be-

leza, cremes evanescentes, loções para a pele, cremes para as mãos, loções, leites corporais, 

preparações cosméticas para fins de emagrecimento, óleos solares, leites solares, loções e 

cremes protectores solares, pó de talco, lenços impregnados com loções cosméticas, cotone-

tes de algodão para limpeza dos ouvidos, algodão para fins cosméticos, lápis de sobrance-

lha, lápis para delinear o contorno dos olhos; rímel; pó-de-arroz, batons, desmaquilhantes 

para os olhos, leites para limpeza, loções de limpeza, preparações para cuidar dos cabelos, 

champôs, óleos para cabelo, hena, loções para o cabelo, cremes para o cabelo, lacas para 

cabelo, descolorantes para cabelo, verniz para as unhas, produtos para depilação, estojos 

de cosméticos, dentífricos; preparações para lavandaria, nomeadamente para limpar, polir, 

desengordurar, arear e preparações abrasivas, preparações para branquear e detergentes 

de lavandaria; cremes e pomadas, produtos para polir sapatos e botas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089761

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, óculos de sol, lentes e armações, lentes de contacto, lentes ópticas, lupas, estojos, 

correntes e cordões para óculos e lunetas, peças e acessórios, para todos os produtos men-

cionados; capas em couro para leitores multimédia portáteis, capas em couro para telefones 

móveis ou telemóveis, capas em couro para DVDs, capas em couro para CDs, capas em 

couro para cabos de computador, capas em couro para dispositivos de reprodução áudio, 

capas em couro para computadores portáteis («palmtops»), capas em couro para agendas 

electrónicas, capas em couro para máquinas fotográficas e capas em couro para máquinas 

de filmar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089762

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso, relógios de parede e de mesa, relógios de pêndulo, cronógrafos e cronó-

metros, pedras preciosas em bruto, pedras preciosas, diamantes, jóias em coral, esmeralda, 

safira, rubi, opala, topázio e água-marinha; brincos, anéis, colares, pulseiras, alfinetes or-

namentais em metal precioso, enfeites em metal precioso para sapatos, pérolas, caixas em 

metal precioso, caixas de jóias em metal precioso, broches, alfinetes, alfinetes de gravata, 

botões de punho e braceletes para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089763

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 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 : Malas e malas de mão, sacos de viagem, pastas de executivo, pastas de executivo em couro, 

carteiras em couro para cartões de crédito, carteiras, pastas em couro para documentos, 

bolsas em couro para chaves, porta-moedas, baús, malas de viagem, bolsas para cosméticos 
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vazias, sacos de desporto incluídos nesta classe, sacos para equipamentos atléticos, malas 

de noite e sacos de tiracolo para senhoras, sacos em couro para compras, malas escolares, 

sacos porta-fatos para viagem, malas porta-fatos para viagem, sacos para sapatos para via-

gem, sacos de praia, sacos para fraldas, mochilas («backpacks»), malas e sacos tipo Boston 

(«Boston bags»), baús de viagem, malas de viagem («duffle bags»), malas de viagem para 

pernoitar, malas de bagagem de mão, sacos para alpinismo, sacolas, malas e bolsas de 

ópera, estojos de toilette (não equipados), peles, estojos e caixas feitos em couro, malas e 

bolsas de couro para embalagens, correias de couro, chapéus de chuva e de sol, coleiras e 

trelas em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089764

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos em couro, blusões em couro, calças em couro, saias em couro, blusas em couro, 

gabardinas em couro, casacos compridos em couro, sobretudos em couro, cintos em couro, 

cintas e suspensórios em couro para vestuário, cintos, fatos, blusões acolchoados, blusões, 

dólmans («stuff jackets»), camisolões e macacões («jumpers»), calças, calças de ganga 

(«jeans»), saias, vestidos, casacos, sobretudos, mantos, capas e capotes, gabardinas, parcas 

(«parkas»), pulôveres, camisas, camisetas («T-shirts»), blusas, camisolas («sweaters»), rou-

pa interior, «baby-dolls» sendo roupa de dormir, roupões de banho, vestuário de banho, 

lingerie («negligée»), fatos de banho, robes, robes de noite, vestidos inteiros, vestidos de 

duas peças, vestidos de noite, xailes, cachecóis e lenços, gravatas, laços, fatos de homem, 

camisas formais, camisas havianas («aloha»), camisolas («sweat shirts»), camisas interiores, 

camisetas com gola («polo shirts»), corpetes («body suits»), casacos desportivos («blazers»), 

calções, camisas de desporto; sapatos, sapatos de atletismo, chinelos e sapatos de quarto, 

sapatos de protecção, sapatos de salto baixo, sapatos em couro, sapatos em borracha, galo-

chas, sapatos de golfe, socas e tamancos de madeira, sapatos para pesca, sapatos de basque-

tebol, sapatos formais, sapatos de salto alto, sapatos de alpinismo, sapatos de rugby, sapatos 

de pugilismo, sapatos de basebol, sapatos de verniz, sapatos de praia, palmilhas, solas para 

calçado, gáspias de calçado, saltos para sapatos e botas, peças antiderrapante para sapatos 

e botas, biqueiras para calçado, sapatos de chuva, sapatos de corridas de pista, sapatos de 

trabalho, sapatos de palha, sapatilhas de ginástica, botas, botas de esqui, botinas ou botas 

de cano curto, botas para a neve, botas de futebol, botas de atilhos, sapatos para hóquei em 

campo, sapatos de andebol, sapatos ou sandálias de esparto ou corda, sandálias, sandálias 

de banho; luvas, luvas de protecção contra o frio, luvas de couro, mitenes; chapéus e bonés, 

viseiras (chapelaria), chapéus e bonés em couro.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089765

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 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 por grosso na área de perfumaria e cosméticos, vestuário, 

calçado, chapelaria e respectivos acessórios, bem como de óculos e artigos em couro, malas 

e bolsas, relógios e jóias, artigos de papelaria e instrumentos de escrita; reunião, em be-

nefício de terceiros, de artigos de perfumaria e cosméticos, vestuário, calçado, chapelaria 

e respectivos acessórios, bem como de óculos e artigos em couro, malas e bolsas, relógios 

e jóias, artigos de papelaria e instrumentos de escrita, excluindo o seu transporte, permi-

tindo aos clientes ver e comprar esses produtos em estabelecimentos comerciais de venda 

a retalho e por grosso, grandes armazéns, centros comerciais, por meio de catálogos de 

ordem postal ou através de meios electrónicos ou de um sítio de mercadoria geral na Rede 

(«Internet»).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089766

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 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 : Perfumaria; cosméticos; perfumes; água-de-colónia, óleo de rosas, colónias, loções para 

depois de barbear, maquilhagem, desodorizantes e antitranspirantes pessoais, óleos es-

senciais para uso pessoal, sabões, sabão para barbear, óleos de banho, espumas de banho, 

creme de banho, sais de banho para fins cosméticos, sabonetes de limpeza para higiene 

pessoal, sabões e sabonetes de banho, loções de barbear, cremes de barbear, cremes de be-

leza, cremes evanescentes, loções para a pele, cremes para as mãos, loções, leites corporais, 

preparações cosméticas para fins de emagrecimento, óleos solares, leites solares, loções e 

cremes protectores solares, pó de talco, lenços impregnados com loções cosméticas, cotone-

tes de algodão para limpeza dos ouvidos, algodão para fins cosméticos, lápis de sobrance-

lha, lápis para delinear o contorno dos olhos; rímel; pó-de-arroz, batons, desmaquilhantes 

para os olhos, leites para limpeza, loções de limpeza, preparações para cuidar dos cabelos, 

champôs, óleos para cabelo, hena, loções para o cabelo, cremes para o cabelo, lacas para 

cabelo, descolorantes para cabelo, verniz para as unhas, produtos para depilação, estojos 

de cosméticos, dentífricos; preparações para lavandaria, nomeadamente para limpar, polir, 

desengordurar, arear e preparações abrasivas, preparações para branquear e detergentes 

de lavandaria; cremes e pomadas, produtos para polir sapatos e botas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089767

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, óculos de sol, lentes e armações, lentes de contacto, lentes ópticas, lupas, estojos, 

correntes e cordões para óculos e lunetas, peças e acessórios, para todos os produtos men-

cionados; capas em couro para leitores multimédia portáteis, capas em couro para telefones 

móveis ou telemóveis, capas em couro para DVDs, capas em couro para CDs, capas em 

couro para cabos de computador, capas em couro para dispositivos de reprodução áudio, 

capas em couro para computadores portáteis («palmtops»), capas em couro para agendas 

electrónicas, capas em couro para máquinas fotográficas e capas em couro para máquinas 

de filmar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089768

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso, relógios de parede e de mesa, relógios de pêndulo, cronógrafos e cronó-

metros, pedras preciosas em bruto, pedras preciosas, diamantes, jóias em coral, esmeralda, 

safira, rubi, opala, topázio e água-marinha; brincos, anéis, colares, pulseiras, alfinetes or-

namentais em metal precioso, enfeites em metal precioso para sapatos, pérolas, caixas em 

metal precioso, caixas de jóias em metal precioso, broches, alfinetes, alfinetes de gravata, 

botões de punho e braceletes para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089769

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 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 : Malas e malas de mão, sacos de viagem, pastas de executivo, pastas de executivo em couro, 

carteiras em couro para cartões de crédito, carteiras, pastas em couro para documentos, 
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bolsas em couro para chaves, porta-moedas, baús, malas de viagem, bolsas para cosméticos 

vazias, sacos de desporto incluídos nesta classe, sacos para equipamentos atléticos, malas 

de noite e sacos de tiracolo para senhoras, sacos em couro para compras, malas escolares, 

sacos porta-fatos para viagem, malas porta-fatos para viagem, sacos para sapatos para via-

gem, sacos de praia, sacos para fraldas, mochilas («backpacks»), malas e sacos tipo Boston 

(«Boston bags»), baús de viagem, malas de viagem («duffle bags»), malas de viagem para 

pernoitar, malas de bagagem de mão, sacos para alpinismo, sacolas, malas e bolsas de 

ópera, estojos de toilette (não equipados), peles, estojos e caixas feitos em couro, malas e 

bolsas de couro para embalagens, correias de couro, chapéus de chuva e de sol, coleiras e 

trelas em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089770

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos em couro, blusões em couro, calças em couro, saias em couro, blusas em couro, 

gabardinas em couro, casacos compridos em couro, sobretudos em couro, cintos em couro, 

cintas e suspensórios em couro para vestuário, cintos, fatos, blusões acolchoados, blusões, 

dólmans («stuff jackets»), camisolões e macacões («jumpers»), calças, calças de ganga 

(«jeans»), saias, vestidos, casacos, sobretudos, mantos, capas e capotes, gabardinas, parcas 

(«parkas»), pulôveres, camisas, camisetas («T-shirts»), blusas, camisolas («sweaters»), rou-

pa interior, «baby-dolls» sendo roupa de dormir, roupões de banho, vestuário de banho, 

lingerie («negligée»), fatos de banho, robes, robes de noite, vestidos inteiros, vestidos de 

duas peças, vestidos de noite, xailes, cachecóis e lenços, gravatas, laços, fatos de homem, 

camisas formais, camisas havianas («aloha»), camisolas («sweat shirts»), camisas interiores, 

camisetas com gola («polo shirts»), corpetes («body suits»), casacos desportivos («blazers»), 

calções, camisas de desporto; sapatos, sapatos de atletismo, chinelos e sapatos de quarto, 

sapatos de protecção, sapatos de salto baixo, sapatos em couro, sapatos em borracha, galo-

chas, sapatos de golfe, socas e tamancos de madeira, sapatos para pesca, sapatos de basque-

tebol, sapatos formais, sapatos de salto alto, sapatos de alpinismo, sapatos de rugby, sapatos 

de pugilismo, sapatos de basebol, sapatos de verniz, sapatos de praia, palmilhas, solas para 

calçado, gáspias de calçado, saltos para sapatos e botas, peças antiderrapante para sapatos 

e botas, biqueiras para calçado, sapatos de chuva, sapatos de corridas de pista, sapatos de 

trabalho, sapatos de palha, sapatilhas de ginástica, botas, botas de esqui, botinas ou botas 

de cano curto, botas para a neve, botas de futebol, botas de atilhos, sapatos para hóquei em 

campo, sapatos de andebol, sapatos ou sandálias de esparto ou corda, sandálias, sandálias 

de banho; luvas, luvas de protecção contra o frio, luvas de couro, mitenes; chapéus e bonés, 

viseiras (chapelaria), chapéus e bonés em couro.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089771

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/21

[730] 申請人 Requerente : GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l.

 地址 Endereço : Strada Settecamini nº116, 63811 Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 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 por grosso na área de perfumaria e cosméticos, vestuário, 

calçado, chapelaria e respectivos acessórios, bem como de óculos e artigos em couro, malas 

e bolsas, relógios e jóias, artigos de papelaria e instrumentos de escrita; reunião, em be-

nefício de terceiros, de artigos de perfumaria e cosméticos, vestuário, calçado, chapelaria 

e respectivos acessórios, bem como de óculos e artigos em couro, malas e bolsas, relógios 

e jóias, artigos de papelaria e instrumentos de escrita, excluindo o seu transporte, permi-

tindo aos clientes ver e comprar esses produtos em estabelecimentos comerciais de venda 

a retalho e por grosso, grandes armazéns, centros comerciais, por meio de catálogos de 

ordem postal ou através de meios electrónicos ou de um sítio de mercadoria geral na Rede 

(«Internet»).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089786

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : 養家網有限公司 

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼島喬治城斯科夏中心4樓2804郵箱，郵編KY1-1112 

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理輔助；商業信息代理；組織商業或廣告展覽；商業信息；組織商業或廣告交易會；為消

費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；外購服務（商業輔助）；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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089787

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : CEM國際有限公司

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼島喬治城斯科夏中心4樓2804郵箱，郵編KY1-1112 

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；無線電廣告；電視廣告；數據通訊網絡上的在線廣告。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089788

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : CEM國際有限公司

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼島喬治城斯科夏中心4樓2804郵箱，郵編KY1-1112 

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 無線電廣播；電視播放；電視廣播；有線電視播放。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089792

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : 陳子強 

 地址 Endereço : 香港新界葵涌石陰東邨陰裕樓817室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；香煙；香煙盒；雪茄；煙紙；加工煙草；煙具及火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089793

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : 廈門美圖網科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市軟件園二期望海路6號樓302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 : 手提電話；照相機（攝影）；便攜式計算機；商品電子標籤；攝像機；電視機；可視電話；已錄製

的計算機程序（程序）；計算機程序（可下載軟件）；與計算機連用的打印機。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089794

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : 廈門美圖網科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市軟件園二期望海路6號樓302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 : 信息傳送；移動電話通訊；電子郵件；為電話購物提供電訊渠道；電信信息；電視播放；計算機

終端通訊；電子公告牌服務（通訊服務）；提供互聯網聊天室；計算機輔助信息和圖像傳送。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089795

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : 廈門美圖網科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市軟件園二期望海路6號樓302單元 

 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 : 研究與開發（替他人）；包裝設計；託管計算機站（網站）；計算機軟件的安裝；提供互聯網搜

索引擎；計算機程序複製；計算機系統設計；計算機編程；服裝設計；計算機硬件設計和開發諮

詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089796

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, TX 75001, 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 : Vitaminas e preparações de vitaminas; suplementos alimentares nutricionais; suplementos 

alimentares minerais; suplementos nutricionais; preparações de vitaminas sob a forma de 

comprimidos, pastilhas, cápsulas, pós, líquidos, óleos e suplementos alimentares nutri-

cionais; aditivos nutricionais para fins de saúde; alimentos dietéticos adaptados para fins 

de saúde; bebidas dietéticas para fins de saúde; substâncias dietéticas para uso medicinal; 

alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; rebuçados, 

medicinais; bebidas leite maltado para fins de saúde; bebidas de leite maltado para fins me-

dicinais; goma de mascar para fins de saúde (uso medicinal); goma de mascar para fins me-

dicinais; depurativos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; suplementos dietéticos 

de proteínas; suplementos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de própolis; fibras 

dietéticas; preparações para o tratamento do acne; produtos de limpeza medicinais para o 
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rosto; preparações medicinais para os cuidados da pele; medicamentos para uso medicinal; 

medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089797

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, TX 75001, 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 : Pós nutricionais não medicinais, cremes de pólen para a saúde, cápsulas nutricionais não 

medicinais, soluções nutritivas não medicinais, café, preparações vegetais para uso como 

sucedâneos do café, cacau, chá, sucedâneos do chá, açúcar, «nan tang» (confeitaria), mel, 

xarope de melaço, cremes nutritivos não medicinais, merendas embaladas, arroz instantâ-

neo, gelos comestíveis, gelados, sorvetes [gelos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089798

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, TX 75001, 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 : Vitaminas e preparações de vitaminas; suplementos alimentares nutricionais; suplementos 

alimentares minerais; suplementos nutricionais; preparações de vitaminas sob a forma de 

comprimidos, pastilhas, cápsulas, pós, líquidos, óleos e suplementos alimentares nutri-

cionais; aditivos nutricionais para fins de saúde; alimentos dietéticos adaptados para fins 

de saúde; bebidas dietéticas para fins de saúde; substâncias dietéticas para uso medicinal; 

alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; rebuçados, 

medicinais; bebidas leite maltado para fins de saúde; bebidas de leite maltado para fins me-

dicinais; goma de mascar para fins de saúde (uso medicinal); goma de mascar para fins me-

dicinais; depurativos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; suplementos dietéticos 

de proteínas; suplementos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de própolis; fibras 

dietéticas; preparações para o tratamento do acne; produtos de limpeza medicinais para o 

rosto; preparações medicinais para os cuidados da pele; medicamentos para uso medicinal; 

medicamentos para uso humano.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089799

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, TX 75001, 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 : Pós nutricionais não medicinais, cremes de pólen para a saúde, cápsulas nutricionais não 

medicinais, soluções nutritivas não medicinais, café, preparações vegetais para uso como 

sucedâneos do café, cacau, chá, sucedâneos do chá, açúcar, «nan tang» (confeitaria), mel, 

xarope de melaço, cremes nutritivos não medicinais, merendas embaladas, arroz instantâ-

neo, gelos comestíveis, gelados, sorvetes [gelos].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089800

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : 安碩文教用品（上海）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區香花橋街道學子南路111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 : 鉛筆；文具；書寫工具；繪畫儀器；繪畫材料；教學材料（儀器除外）；卷筆刀；畫筆；削鉛筆器

（電或非電）；橡皮擦；文具盒（全套）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089801

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : 安碩文教用品（上海）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區香花橋街道學子南路111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 : 鉛筆；文具；書寫工具；繪畫儀器；繪畫材料；教學材料（儀器除外）；卷筆刀；畫筆；削鉛筆器

（電或非電）；橡皮擦；文具盒（全套）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089802

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : 安碩文教用品（上海）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區香花橋街道學子南路111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 : 鉛筆；文具；書寫工具；繪畫儀器；繪畫材料；教學材料（儀器除外）；卷筆刀；畫筆；削鉛筆器

（電或非電）；橡皮擦；文具盒（全套）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089803

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/22

[730] 申請人 Requerente : 安碩文教用品（上海）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區香花橋街道學子南路111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 : 鉛筆；文具；書寫工具；繪畫儀器；繪畫材料；教學材料（儀器除外）；卷筆刀；畫筆；削鉛筆器

（電或非電）；橡皮擦；文具盒（全套）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089807

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : 泰式傳統水療有限公司

   THAI HERITAGE SPA CO., LTD. / COMPANHIA DE TRADICIONAL DE SPA TAI-

LANDÊS LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心27樓F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 : 運動與健康中心之營運及管理。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089808

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : 泰式傳統水療有限公司

   THAI HERITAGE SPA CO., LTD. / COMPANHIA DE TRADICIONAL DE SPA TAI-

LANDÊS LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心27樓F座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 水療及健康護理中心。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色及黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089809

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/25

[730] 申請人 Requerente : 浙江雅瑩服裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省嘉興市東升西路966號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；旅行用大衣箱；背包；錢包；小皮夾；購物袋；手提包；旅行用具（皮件）；旅行包（箱）；

用於裝化妝用品的手提包（空的）；帆布背包；旅行用衣袋；鑰匙盒（皮製）；旅行包；公文包；

運動包；人造革箱；皮製傢俱套；皮肩帶；傘；手杖；寵物服裝；製香腸用腸衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089810

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/25

[730] 申請人 Requerente : 浙江雅瑩服裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省嘉興市東升西路966號 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 襯衫；服裝；褲子；外套；裙子；大衣；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水

服；化妝舞會用服裝；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；皮帶（服飾用）；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089815

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/25

[730] 申請人 Requerente : 重慶綠島源建材有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市豐都縣高家鎮文昌路82號 

 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 : 混凝土；製磚用土；水泥；混凝土建築構件；磚；耐火磚、瓦；非金屬硬管（建築用）；建築用塑

料板；非金屬建築物；塗層（建築材料）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089816

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/25

[730] 申請人 Requerente : 操子雄 

 地址 Endereço : 中國天津市河北區金緯路411號 

 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 : 美容院；理髮店；健康諮詢；礦泉療養；化妝師服務；衛生設備出租；園藝；動物飼養；桑拿浴服

務；按摩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089817

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/25

[730] 申請人 Requerente : 金春善

   JIN CHUNSHAN

 地址 Endereço : 澳門新口岸波爾圖街447號光輝苑地下AC舖 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務，人的衛生和美容服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089820

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/25

[730] 申請人 Requerente : 佳福股份有限公司

   CHEER FOODS ENTERPRISES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣宜蘭縣蘇澳鎮造船路66號

   No.66, Zaochuan Rd., Su-ao Township, Yilan County 270, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉製品；經保存處理的肉類；魚漿製品；魚肉製品；蝦肉製品；蟹肉製品；牛肉製品；雞肉製

品；牛蒡捲；烹調過的蔬菜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089826

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/25

[730] 申請人 Requerente : Limited Stores, LLC

 地址 Endereço : 7775 Walton Parkway, New Albany, Ohio 43054, 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, nomeadamente, vestuário desportivo, cintos (para vestir), vestuário para a parte 

inferior do corpo, sutiãs (porta-seios), casacos, vestidos, calçado, luvas, chapelaria, «ho-

siery», blusões, lingerie, vestuário de lazer, lenços de cabeça e pescoço, vestuário modela-

dor da silhueta, vestuário para dormir, blusas de alças, roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089832

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparados e substâncias farmacêuticos; preparados de 

vitaminas; bebidas contendo vitaminas adicionadas (para fins médicos); suplementos die-

téticos com combinação de vitaminas e minerais; pastilhas de vitaminas, medicamentos 

ocidentais; medicamentos chineses.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (pantone 185) e preto.

[210] 編號 N.º : N/089833

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; preparados para fazer bebidas 

não alcoólicas fortificados com vitaminas e/ou minerais; bebidas minerais não medicinais; 

bebidas de frutas e sumo de fruta contendo vitaminas, minerais ou ervas; bebidas contendo 

vitaminas (sem ser para fins médicos); bebidas energéticas; bebidas energéticas enriqueci-

das com adição de vitaminas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (pantone 185) e preto.

[210] 編號 N.º : N/089834

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 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 : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparados e substâncias farmacêuticos; preparados de 

vitaminas; bebidas contendo vitaminas adicionadas (para fins médicos); suplementos die-

téticos com combinação de vitaminas e minerais; pastilhas de vitaminas, medicamentos 

ocidentais; medicamentos chineses.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089835

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; preparados para fazer bebidas 

não alcoólicas fortificados com vitaminas e/ou minerais; bebidas minerais não medicinais; 

bebidas de frutas e sumo de fruta contendo vitaminas, minerais ou ervas; bebidas contendo 

vitaminas (sem ser para fins médicos); bebidas energéticas; bebidas energéticas enriqueci-

das com adição de vitaminas.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/089836

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 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 fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 
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bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparados e substâncias farmacêuticos; preparados de 

vitaminas; bebidas contendo vitaminas adicionadas (para fins médicos); suplementos die-

téticos com combinação de vitaminas e minerais; pastilhas de vitaminas, medicamentos 

ocidentais; medicamentos chineses.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089837

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; preparados para fazer bebidas 

não alcoólicas fortificados com vitaminas e/ou minerais; bebidas minerais não medicinais; 

bebidas de frutas e sumo de fruta contendo vitaminas, minerais ou ervas; bebidas contendo 

vitaminas (sem ser para fins médicos); bebidas energéticas; bebidas energéticas enriqueci-

das com adição de vitaminas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089838

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 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 fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparados e substâncias farmacêuticos; preparados de 

vitaminas; bebidas contendo vitaminas adicionadas (para fins médicos); suplementos die-

téticos com combinação de vitaminas e minerais; pastilhas de vitaminas, medicamentos 

ocidentais; medicamentos chineses.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, vermelho (pantone 186) e amarelo (pantone 128).

[210] 編號 N.º : N/089839

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; preparados para fazer bebidas 

não alcoólicas fortificados com vitaminas e/ou minerais; bebidas minerais não medicinais; 

bebidas de frutas e sumo de fruta contendo vitaminas, minerais ou ervas; bebidas contendo 

vitaminas (sem ser para fins médicos); bebidas energéticas; bebidas energéticas enriqueci-

das com adição de vitaminas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, vermelho (pantone 186) e amarelo (pantone 128).

[210] 編號 N.º : N/089840

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 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 fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparados e substâncias farmacêuticos; preparados de 

vitaminas; bebidas contendo vitaminas adicionadas (para fins médicos); suplementos die-

téticos com combinação de vitaminas e minerais; pastilhas de vitaminas, medicamentos 

ocidentais; medicamentos chineses.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089841

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; preparados para fazer bebidas 

não alcoólicas fortificados com vitaminas e/ou minerais; bebidas minerais não medicinais; 

bebidas de frutas e sumo de fruta contendo vitaminas, minerais ou ervas; bebidas contendo 

vitaminas (sem ser para fins médicos); bebidas energéticas; bebidas energéticas enriqueci-

das com adição de vitaminas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089842

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 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 fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparados e substâncias farmacêuticos; preparados de 

vitaminas; bebidas contendo vitaminas adicionadas (para fins médicos); suplementos die-

téticos com combinação de vitaminas e minerais; pastilhas de vitaminas, medicamentos 

ocidentais; medicamentos chineses.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, dourado e preto.

[210] 編號 N.º : N/089843

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; preparados para fazer bebidas 

não alcoólicas fortificados com vitaminas e/ou minerais; bebidas minerais não medicinais; 

bebidas de frutas e sumo de fruta contendo vitaminas, minerais ou ervas; bebidas contendo 

vitaminas (sem ser para fins médicos); bebidas energéticas; bebidas energéticas enriqueci-

das com adição de vitaminas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, dourado e preto.

[210] 編號 N.º : N/089869

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : 揚子江藥業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省泰州市揚子江南路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 針劑；片劑；膏劑；貼劑；放射性藥品；原料藥；中藥成藥；生化藥品；血液製品；麻醉劑；抗菌

劑；藥用膠囊；醫藥製劑；眼藥水；止痛藥；醫用藥物；瀉藥；神經鎮定劑；抗生素；人用藥。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089870

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : 上海皇城根酒店管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區定西路1232號第4幢232 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；快餐館；假日野營服務（住所）；汽

車旅館；酒吧；流動飲食供應。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089871

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : 678文化創意園有限公司

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路63至69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 : 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 : 灰色（Pantone Cool Gray 7C）；橙色（Pantone 144C）及綠色（Pantone 376C），如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089872

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : 678文化創意園有限公司

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路63至69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 : 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 : 灰色（Pantone Cool Gray 7C）；橙色（Pantone 144C）及綠色（Pantone 376C），如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/089873

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089879

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : 徐澤漢

   Choi Chak Hon

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園204玉蘭苑 

 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，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，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 : 綠色，深啡色，深米黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089880

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : 徐澤漢

   Choi Chak Hon

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園204玉蘭苑 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，深啡色，深米黃色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/089881

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 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 : Preparado farmacêutico para uso humano usando Kanzo, suplementos usando Kanzo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089882

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 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 fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089883

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/26

[730] 申請人 Requerente : 廣東蒙娜麗莎新型材料集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區西樵輕紡城工業園 

 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 : 地板；大理石；石膏板；建築用非金屬牆磚；非金屬地板磚；瓷磚；非金屬耐火建築材料；非金

屬建築材料；發光板材；非金屬建築物；建築玻璃；石料黏合劑；石頭、混凝土或大理石藝術

品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089884

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；中藥藥材；中藥成藥；藥用保健營養產品；醫用營養品；醫用營養添加劑；食

用植物纖維（非營養性）；煎好的藥；醫用藥物；藥用樹皮；藥用桉樹；醫用營養食物；醫用營養

飲料；醫用藥丸；藥用草藥茶；藥用根塊植物；藥用植物根。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089885

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件；通過移動電話網絡上下載的視頻電腦遊戲；互動

電腦遊戲；多媒體計算機遊戲程序；從計算機網絡上下載的互動電腦遊戲軟件；錄音帶；電子

筆記本；磁片；錄有電腦程式之光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電腦軟件（錄製好

的）；電子書；唱片；動畫片；電腦網路用儲值卡；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之光碟；

電子字典；數碼影音光碟；流動手提電話；金融卡；信用卡；電腦程式；電腦硬體；網路儲存設

備；網路硬體設備；網路通訊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089886

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通過移動電話提供電子遊戲服務；通過互聯網、電話和移動電話網絡提供電腦遊戲服務；通過

計算機終端或移動電話的通信提供遊戲服務；網路遊戲；虛擬實境遊戲場；提供關於休閒方面

之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查詢；雜誌之查

詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；電子遊藝場；提

供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；提供線上遊戲服務（由電腦網絡提供）；舉

辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網

絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；線上電子書籍及雜誌

之出版；書刊之編輯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089887

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件的開發；在流動通訊設備上使用的遊戲軟件的更新；

電腦和電視遊戲軟件的設計、開發和更新；遊戲軟件測試服務；網站的設計、開發和維護；主

持電腦網站（網站）；網絡服務器的出租；線上、互動或網上電腦服務；提供網站供檢索搜尋；

電腦程序編製；電腦程系統軟件服務；電腦程式和資料的資料轉換；內聯網和線上資料庫的開

發；科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計

與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089888

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : Corporate Secretaries International Association

 地址 Endereço : Rue de Lyon 111, 1203 Genève, Suisse

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 其他（國際非牟利組織）outras (Organização internacional sem fins lucrativos) 

[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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089889

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : Corporate Secretaries International Association

 地址 Endereço : Rue de Lyon 111, 1203 Genève, Suisse

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 其他（國際非牟利組織）outras (Organização internacional sem fins lucrativos) 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários, tudo incluído na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089890

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : Corporate Secretaries International Association

 地址 Endereço : Rue de Lyon 111, 1203 Genève, Suisse

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 其他（國際非牟利組織）outras (Organização internacional sem fins lucrativos) 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais, tudo incluído na 

classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089891

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 
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jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; má-

quinas de jogos de multi-terminais com ou sem ecrãs.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089894

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : Cosmetic Care Asia Limited

 地址 Endereço : Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola VG 1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; cosméticos; óleos essenciais; produtos de tratamento de pele; fórmulas cosméti-

cas para o tratamento da pele da cara e do corpo; máscaras de beleza; desmaquilhante, fór-

mulas de remoção da acne; fórmulas de remoção das rugas; produtos cosméticos e fórmulas 

para fins de emagrecimento; fórmulas de remoção de pêlo; dentífricos; cremes para fins 

cosméticos; cremes branqueadores de pele; loções para fins cosméticos; estojos cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089895

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : Cosmetic Care Asia Limited

 地址 Endereço : Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola VG 1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de beleza; salões de beleza; serviços de análises de pele e de saúde; serviços de 

consultas respeitantes a cuidados de pele da cara e do corpo; serviços de consultas respei-

tantes a tratamentos de remoção de pêlos; serviços de tratamentos dos olhos; tratamentos 

personalizados ou feitos sob medida de cuidados da pele da cara e do corpo; remoção de 

pêlos; massagens; emagrecimento da cara; contorno facial; serviços médicos; cirurgia plás-

tica; cuidados de saúde; centros de emagrecimento; centros de perda de peso; serviços de 

análises do peso e da saúde para fins de emagrecimento; serviços terapêuticos pessoais res-

peitantes ao emagrecimento, serviços de consultadoria respeitantes ao emagrecimento.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089896

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : Cosmetic Care Asia Limited

 地址 Endereço : Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola VG 1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; cosméticos; óleos essenciais; produtos de tratamento de pele; fórmulas cosméti-

cas para o tratamento da pele da cara e do corpo; máscaras de beleza; desmaquilhante, fór-

mulas de remoção da acne; fórmulas de remoção das rugas; produtos cosméticos e fórmulas 

para fins de emagrecimento; fórmulas de remoção de pêlo; dentífricos; cremes para fins 

cosméticos; cremes branqueadores de pele; loções para fins cosméticos; estojos cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089897

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : Cosmetic Care Asia Limited

 地址 Endereço : Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola VG 1110, British 

Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de beleza; salões de beleza; serviços de análises de pele e de saúde; serviços de 

consultas respeitantes a cuidados de pele da cara e do corpo; serviços de consultas respei-

tantes a tratamentos de remoção de pêlos; serviços de tratamentos dos olhos; tratamentos 

personalizados ou feitos sob medida de cuidados da pele da cara e do corpo; remoção de 

pêlos; massagens; emagrecimento da cara; contorno facial; serviços médicos; cirurgia plás-

tica; cuidados de saúde; centros de emagrecimento; centros de perda de peso; serviços de 

análises do peso e da saúde para fins de emagrecimento; serviços terapêuticos pessoais res-

peitantes ao emagrecimento, serviços de consultadoria respeitantes ao emagrecimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089913

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : 富榮藥業有限公司 

 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 : 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



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18403

[511] 產品 Produtos : 護膚品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089914

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : 富榮藥業有限公司 

 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 : 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 : 護膚品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089916

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : 弘陽集團有限公司

   HONG YANG GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國香港尖沙咀科學館道1康宏廣場南座23F.2306-08

   Unit 6-8 23/F Greenfield Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum 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 : 36

[511] 服務 Serviços : 商場攤位之租售、辦公室之租售、辦公室租售（不動產）、公寓房屋租賃、不動產買賣、不動產

買賣服務、納骨塔位租售、公寓房屋經營管理、分時不動產經營管理、資本投資、慈善基金籌

募、財務、金融、投資之評估、分析、諮詢顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089917

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : 弘陽集團有限公司

   HONG YANG GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國香港尖沙咀科學館道1康宏廣場南座23F.2306-08

   Unit 6-8 23/F Greenfield Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 商場攤位之租售、辦公室之租售、辦公室租售（不動產）、公寓房屋租賃、不動產買賣、不動產

買賣服務、納骨塔位租售、公寓房屋經營管理、分時不動產經營管理、資本投資、慈善基金籌

募、財務、金融、投資之評估、分析、諮詢顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089918

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/27

[730] 申請人 Requerente : 盧雪銀

   Lou Sut Ngan

 地址 Endereço : 澳門路環船人街1號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡、茶、可可、咖啡代用品、麵包、糕點及糖果，冰製食品、蜂蜜、糖漿、醋、飲用冰、糖、西

米。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、紅色、白色、深啡黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089919

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Maquetas de arquitectura, cenários para teatros, livros de canções (incluindo cancionei-

ros), objectos de arte gravados ou litografados, estatuetas em papel «mâché», desenhos, 

aguarelas e outras pinturas, fotografias, retratos, imagens, oleografias, impressões, gravu-

ras (incluindo fotogravuras) e representações gráficas, madeira para modelação, matérias 

plásticas para a modelagem, paletas para pintores; artigos e instrumentos para desenho e 

para escrever, incluindo pantógrafos, godés para a pintura, cavaletes para a pintura, tintas 

da China, pastéis (lápis), pranchas e placas para gravar, pranchetas, aparos (de ouro, em 

aço ou outros materiais), limpa-amparos, estilógrafos e esferas (de aço ou não) para os 

mesmos, apoia-mãos para pintores, caixas de pintura, telas para a pintura, lápis (incluin-

do de ardósia e carvão), minas de lápis, porta-minas e lapiseiras em metais não preciosos, 

tinteiros e tintas de escrever, tábuas aritméticas, blocos (incluindo blocos de notas e para 
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desenho), cadernos, álbuns, almanaques, brochuras, prospectos, catálogos, brochas e ou-

tros pincéis (incluindo rolos para pintores de edifícios), canetas (excluindo as que sejam em 

materiais preciosos), pedras litográficas, giz (designadamente, para a litografia, para alfaia-

tes, para escrever e para marcar) e esteatite, porta-giz, regretas, réguas de secção quadra-

da, instrumentos para o traçado de curvas (incluindo pistolas), estiletes para traçar, tira-

-linhas, borrachas e outros produtos para apagar, máquinas para afiar ou aguçar os lápis e 

outras máquinas apara-lápis, tês e outros esquadros para desenho, pochoirs, aparelhos e 

máquinas para policopiar, quadros negros; artigos de papelaria e de escritório, incluindo 

classificadores, clichés para endereços ou de tipografia, capas e outras coberturas (papela-

ria), corta-papel, glúten, ictiocola, fitas gomadas, panos gomados, distribuidores de fita ade-

siva, fitas adesivas e outros materiais colantes para papelaria ou para uso doméstico, cola 

de amido para papelaria ou para uso doméstico, ampara-livros, agrafadores e prensas para 

agrafar, transparentes, agrafes para escritório, tela para encadernações, tintas para corri-

gir (heliografia), fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computadores, 

dobradeiras, dossiers, pastas de secretária, livros de registo, repertórios, molas para notas, 

almofadas, tampões e suportes para carimbos, brasões, sinetes e outras placas e selos para 

carimbar, incluindo carimbos de escritório e para endereços, mata-borrões, máquinas de 

escrever e cilindros e teclas para as mesmas, tipografias portáteis, estantes para escrever, 

formulários e fórmulas, ganchos para canetas e ganchos para escritórios, etiquetas (que não 

em tecido), aparelhos para fazer vinhetas, fichas ou marcas de controle, humedecedores, 

molhadores para escritório, horários e outros impressos, máquinas para imprimir endere-

ços, livretes, livros e marcas para estes, manifolds, manuais e material escolar, instrumen-

tos matemáticos, tachas ou percevejos, perfuradores, saca-bocados, raspadeiras de escritó-

rio e papel de todos os tipos, incluindo papel de madeira, papel para aparelhos registadores 

(incluindo papel para electrocardiógrafos e papel para radiogramas), papel para decalque, 

papel químico, papel «mâché», papel de prata, papel filtro, papelinhos de Carnaval, papel-

-pergaminho, papel luminoso, folhas de viscose para embalagem; outros, designadamente, 

anéis e anilhas para charutos, anilhas de pincéis, caracteres (incluindo números e letras, 

designadamente, letras de aço), decalques e decalcomanias, telas para decalcar e papel 

para decalque, padrões para a confecção de vestuário e para a costura, modelos de borda-

dos, cromos, cromolitografias, feltros para fundos de canecas e cervejas, bobinas para fitas 

tintadas, braçadeiras para instrumentos de inscrever, branquetas para tipografia (excluindo 

aqueles que sejam em matérias têxteis) e outros produtos de tipografia, telas de dar tinta 

para duplicadores, argila (incluindo para modelar mas excluindo a argila para uso dentá-

rio), folhas de celulose regenerada para embalagens, bilhetes, cartões de boas-festas e de 

participação, postais ilustrados, caixas em cartão ou em papel (incluindo caixas para selos), 

cartões para caixas de chapéus, cartões perfurados para teares Jacquard, cartão (incluindo 

de pasta de madeira) e cartonagens, tubos em cartão, cartas e papel de cartas, pesa-cartas 

e cestos para a correspondência, cartazes e porta-cartazes, estes em papel ou em cartão, 

cavaleiros para fichas, calendários, cortinas e estores em papel, toalhas e roupa de mesa em 

papel, napperons e outras toalhas para a mesa em papel, lenços em papel para desmaqui-

lhar, papel higiénico, guardanapos em papel para bebés, enxuga-mãos em papel (toalhas), 

babadoiros em papel, camisas para documentos, estojos (incluindo para desenho, para pa-

drões e de matemática), padrões para a costura, filtros e matérias filtrantes em papel, fun-

dos em papel de garrafas e de pratos, galés, galvanotipos e clichés de galvanotipia, suportes 

e aparelhos para a colagem de fotografias, mapas geográficos e globos terrestres, malhetes; 

material de instrução e ensino (mesmos se sob a forma de jogo), incluindo cortes biológicos 

para a microscopia e cortes histológicos; componedores e quadros ou chassis para compor 

(tipografia); aparelhos para prevenir a fraude sobre cheques; tabuleiros para ordenar e con-

tar dinheiro; hectógrafos, pentes para marmorear, aquários de interior, moldes ou padrões, 
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placas para endereços e para máquinas de endereçar, planos, panos para encadernações; 

sacos, invólucros e bolsinhas para embalagens em papel ou em matérias plásticas, selos de 

correio, máquinas e matérias para selar, marca-livros, sobrescritos e máquinas de escritório 

para os fechar; tampões tintados, jornais, revistas, periódicos e outras publicações, crucifi-

xos e rosários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

 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 «cartas de jogar», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/089920

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089921

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39
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[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089922

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089923

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29
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[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089924

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089925

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Maquetas de arquitectura, cenários para teatros, livros de canções (incluindo cancionei-

ros), objectos de arte gravados ou litografados, estatuetas em papel «mâché», desenhos, 

aguarelas e outras pinturas, fotografias, retratos, imagens, oleografias, impressões, gravu-

ras (incluindo fotogravuras) e representações gráficas, madeira para modelação, matérias 

plásticas para a modelagem, paletas para pintores; artigos e instrumentos para desenho e 

para escrever, incluindo pantógrafos, godés para a pintura, cavaletes para a pintura, tintas 

da China, pastéis (lápis), pranchas e placas para gravar, pranchetas, aparos (de ouro, em 

aço ou outros materiais), limpa-amparos, estilógrafos e esferas (de aço ou não) para os 
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mesmos, apoia-mãos para pintores, caixas de pintura, telas para a pintura, lápis (incluin-

do de ardósia e carvão), minas de lápis, porta-minas e lapiseiras em metais não preciosos, 

tinteiros e tintas de escrever, tábuas aritméticas, blocos (incluindo blocos de notas e para 

desenho), cadernos, álbuns, almanaques, brochuras, prospectos, catálogos, brochas e ou-

tros pincéis (incluindo rolos para pintores de edifícios), canetas (excluindo as que sejam em 

materiais preciosos), pedras litográficas, giz (designadamente, para a litografia, para alfaia-

tes, para escrever e para marcar) e esteatite, porta-giz, regretas, réguas de secção quadra-

da, instrumentos para o traçado de curvas (incluindo pistolas), estiletes para traçar, tira-

-linhas, borrachas e outros produtos para apagar, máquinas para afiar ou aguçar os lápis e 

outras máquinas apara-lápis, tês e outros esquadros para desenho, pochoirs, aparelhos e 

máquinas para policopiar, quadros negros; artigos de papelaria e de escritório, incluindo 

classificadores, clichés para endereços ou de tipografia, capas e outras coberturas (papela-

ria), corta-papel, glúten, ictiocola, fitas gomadas, panos gomados, distribuidores de fita ade-

siva, fitas adesivas e outros materiais colantes para papelaria ou para uso doméstico, cola 

de amido para papelaria ou para uso doméstico, ampara-livros, agrafadores e prensas para 

agrafar, transparentes, agrafes para escritório, tela para encadernações, tintas para corri-

gir (heliografia), fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computadores, 

dobradeiras, dossiers, pastas de secretária, livros de registo, repertórios, molas para notas, 

almofadas, tampões e suportes para carimbos, brasões, sinetes e outras placas e selos para 

carimbar, incluindo carimbos de escritório e para endereços, mata-borrões, máquinas de 

escrever e cilindros e teclas para as mesmas, tipografias portáteis, estantes para escrever, 

formulários e fórmulas, ganchos para canetas e ganchos para escritórios, etiquetas (que não 

em tecido), aparelhos para fazer vinhetas, fichas ou marcas de controle, humedecedores, 

molhadores para escritório, horários e outros impressos, máquinas para imprimir endere-

ços, livretes, livros e marcas para estes, manifolds, manuais e material escolar, instrumen-

tos matemáticos, tachas ou percevejos, perfuradores, saca-bocados, raspadeiras de escritó-

rio e papel de todos os tipos, incluindo papel de madeira, papel para aparelhos registadores 

(incluindo papel para electrocardiógrafos e papel para radiogramas), papel para decalque, 

papel químico, papel «mâché», papel de prata, papel filtro, papelinhos de Carnaval, papel-

-pergaminho, papel luminoso, folhas de viscose para embalagem; outros, designadamente, 

anéis e anilhas para charutos, anilhas de pincéis, caracteres (incluindo números e letras, 

designadamente, letras de aço), decalques e decalcomanias, telas para decalcar e papel 

para decalque, padrões para a confecção de vestuário e para a costura, modelos de borda-

dos, cromos, cromolitografias, feltros para fundos de canecas e cervejas, bobinas para fitas 

tintadas, braçadeiras para instrumentos de inscrever, branquetas para tipografia (excluindo 

aqueles que sejam em matérias têxteis) e outros produtos de tipografia, telas de dar tinta 

para duplicadores, argila (incluindo para modelar mas excluindo a argila para uso dentá-

rio), folhas de celulose regenerada para embalagens, bilhetes, cartões de boas-festas e de 

participação, postais ilustrados, caixas em cartão ou em papel (incluindo caixas para selos), 

cartões para caixas de chapéus, cartões perfurados para teares Jacquard, cartão (incluindo 

de pasta de madeira) e cartonagens, tubos em cartão, cartas e papel de cartas, pesa-cartas 

e cestos para a correspondência, cartazes e porta-cartazes, estes em papel ou em cartão, 

cavaleiros para fichas, calendários, cortinas e estores em papel, toalhas e roupa de mesa em 

papel, napperons e outras toalhas para a mesa em papel, lenços em papel para desmaqui-

lhar, papel higiénico, guardanapos em papel para bebés, enxuga-mãos em papel (toalhas), 

babadoiros em papel, camisas para documentos, estojos (incluindo para desenho, para pa-

drões e de matemática), padrões para a costura, filtros e matérias filtrantes em papel, fun-

dos em papel de garrafas e de pratos, galés, galvanotipos e clichés de galvanotipia, suportes 

e aparelhos para a colagem de fotografias, mapas geográficos e globos terrestres, malhetes; 

material de instrução e ensino (mesmos se sob a forma de jogo), incluindo cortes biológicos 
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para a microscopia e cortes histológicos; componedores e quadros ou chassis para compor 

(tipografia); aparelhos para prevenir a fraude sobre cheques; tabuleiros para ordenar e con-

tar dinheiro; hectógrafos, pentes para marmorear, aquários de interior, moldes ou padrões, 

placas para endereços e para máquinas de endereçar, planos, panos para encadernações; 

sacos, invólucros e bolsinhas para embalagens em papel ou em matérias plásticas, selos de 

correio, máquinas e matérias para selar, marca-livros, sobrescritos e máquinas de escritório 

para os fechar; tampões tintados, jornais, revistas, periódicos e outras publicações, crucifi-

xos e rosários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

 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 «cartas de jogar», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/089926

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089927

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089928

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.
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[210] 編號 N.º : N/089929

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089930

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089931

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Maquetas de arquitectura, cenários para teatros, livros de canções (incluindo cancionei-

ros), objectos de arte gravados ou litografados, estatuetas em papel «mâché», desenhos, 

aguarelas e outras pinturas, fotografias, retratos, imagens, oleografias, impressões, gravu-

ras (incluindo fotogravuras) e representações gráficas, madeira para modelação, matérias 

plásticas para a modelagem, paletas para pintores; artigos e instrumentos para desenho e 

para escrever, incluindo pantógrafos, godés para a pintura, cavaletes para a pintura, tintas 
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da China, pastéis (lápis), pranchas e placas para gravar, pranchetas, aparos (de ouro, em 

aço ou outros materiais), limpa-amparos, estilógrafos e esferas (de aço ou não) para os 

mesmos, apoia-mãos para pintores, caixas de pintura, telas para a pintura, lápis (incluin-

do de ardósia e carvão), minas de lápis, porta-minas e lapiseiras em metais não preciosos, 

tinteiros e tintas de escrever, tábuas aritméticas, blocos (incluindo blocos de notas e para 

desenho), cadernos, álbuns, almanaques, brochuras, prospectos, catálogos, brochas e ou-

tros pincéis (incluindo rolos para pintores de edifícios), canetas (excluindo as que sejam em 

materiais preciosos), pedras litográficas, giz (designadamente, para a litografia, para alfaia-

tes, para escrever e para marcar) e esteatite, porta-giz, regretas, réguas de secção quadra-

da, instrumentos para o traçado de curvas (incluindo pistolas), estiletes para traçar, tira-

-linhas, borrachas e outros produtos para apagar, máquinas para afiar ou aguçar os lápis e 

outras máquinas apara-lápis, tês e outros esquadros para desenho, pochoirs, aparelhos e 

máquinas para policopiar, quadros negros; artigos de papelaria e de escritório, incluindo 

classificadores, clichés para endereços ou de tipografia, capas e outras coberturas (papela-

ria), corta-papel, glúten, ictiocola, fitas gomadas, panos gomados, distribuidores de fita ade-

siva, fitas adesivas e outros materiais colantes para papelaria ou para uso doméstico, cola 

de amido para papelaria ou para uso doméstico, ampara-livros, agrafadores e prensas para 

agrafar, transparentes, agrafes para escritório, tela para encadernações, tintas para corri-

gir (heliografia), fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computadores, 

dobradeiras, dossiers, pastas de secretária, livros de registo, repertórios, molas para notas, 

almofadas, tampões e suportes para carimbos, brasões, sinetes e outras placas e selos para 

carimbar, incluindo carimbos de escritório e para endereços, mata-borrões, máquinas de 

escrever e cilindros e teclas para as mesmas, tipografias portáteis, estantes para escrever, 

formulários e fórmulas, ganchos para canetas e ganchos para escritórios, etiquetas (que não 

em tecido), aparelhos para fazer vinhetas, fichas ou marcas de controle, humedecedores, 

molhadores para escritório, horários e outros impressos, máquinas para imprimir endere-

ços, livretes, livros e marcas para estes, manifolds, manuais e material escolar, instrumen-

tos matemáticos, tachas ou percevejos, perfuradores, saca-bocados, raspadeiras de escritó-

rio e papel de todos os tipos, incluindo papel de madeira, papel para aparelhos registadores 

(incluindo papel para electrocardiógrafos e papel para radiogramas), papel para decalque, 

papel químico, papel «mâché», papel de prata, papel filtro, papelinhos de Carnaval, papel-

-pergaminho, papel luminoso, folhas de viscose para embalagem; outros, designadamente, 

anéis e anilhas para charutos, anilhas de pincéis, caracteres (incluindo números e letras, 

designadamente, letras de aço), decalques e decalcomanias, telas para decalcar e papel 

para decalque, padrões para a confecção de vestuário e para a costura, modelos de borda-

dos, cromos, cromolitografias, feltros para fundos de canecas e cervejas, bobinas para fitas 

tintadas, braçadeiras para instrumentos de inscrever, branquetas para tipografia (excluindo 

aqueles que sejam em matérias têxteis) e outros produtos de tipografia, telas de dar tinta 

para duplicadores, argila (incluindo para modelar mas excluindo a argila para uso dentá-

rio), folhas de celulose regenerada para embalagens, bilhetes, cartões de boas-festas e de 

participação, postais ilustrados, caixas em cartão ou em papel (incluindo caixas para selos), 

cartões para caixas de chapéus, cartões perfurados para teares Jacquard, cartão (incluindo 

de pasta de madeira) e cartonagens, tubos em cartão, cartas e papel de cartas, pesa-cartas 

e cestos para a correspondência, cartazes e porta-cartazes, estes em papel ou em cartão, 

cavaleiros para fichas, calendários, cortinas e estores em papel, toalhas e roupa de mesa em 

papel, napperons e outras toalhas para a mesa em papel, lenços em papel para desmaqui-

lhar, papel higiénico, guardanapos em papel para bebés, enxuga-mãos em papel (toalhas), 

babadoiros em papel, camisas para documentos, estojos (incluindo para desenho, para pa-

drões e de matemática), padrões para a costura, filtros e matérias filtrantes em papel, fun-

dos em papel de garrafas e de pratos, galés, galvanotipos e clichés de galvanotipia, suportes 
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e aparelhos para a colagem de fotografias, mapas geográficos e globos terrestres, malhetes; 

material de instrução e ensino (mesmos se sob a forma de jogo), incluindo cortes biológicos 

para a microscopia e cortes histológicos; componedores e quadros ou chassis para compor 

(tipografia); aparelhos para prevenir a fraude sobre cheques; tabuleiros para ordenar e con-

tar dinheiro; hectógrafos, pentes para marmorear, aquários de interior, moldes ou padrões, 

placas para endereços e para máquinas de endereçar, planos, panos para encadernações; 

sacos, invólucros e bolsinhas para embalagens em papel ou em matérias plásticas, selos de 

correio, máquinas e matérias para selar, marca-livros, sobrescritos e máquinas de escritório 

para os fechar; tampões tintados, jornais, revistas, periódicos e outras publicações, crucifi-

xos e rosários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

 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 «cartas de jogar», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/089932

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089933

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089934

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.
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[210] 編號 N.º : N/089935

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089936

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/089937

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : 龍鳳呈祥餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門冼星海大馬路105號金龍中心7樓I座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18417

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 字體全均為紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/089978

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); 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 in-

formáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-

dems 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); 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; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-
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tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 

de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089979

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089980

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-
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mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 

gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 

uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho 

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial 

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 

ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 

terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

municação 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 pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 
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aos clientes 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 te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089981

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros 

e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços 

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 
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caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; todos incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089982

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; 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, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; 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 telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; 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; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/       

/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, in-

formação 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 transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis 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 mensa-
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gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação 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 comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede informática mundial, através da qual terceiros podem 

oferecer produtos e serviços, colocar e preencher encomendas, estabelecer contractos e 

efectuar transacções comerciais; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referen-

tes a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, 

livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mun-

diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089983

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited
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 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089984

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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 
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fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; 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, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; 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; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); 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 legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; 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 
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de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089985

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles refe-

rentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de 

aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; servi-

ços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios 

da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha 

de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; 

fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de 

múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; servi-

ços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores 

registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comu-

nidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assesso-

ria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; 

serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos 

disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; 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 inteligen-

tes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computado-

res; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de 

computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas in-

formáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-
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nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de 

interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre compu-

tadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; 

serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de ga-

rantia 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, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da 

segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas 

de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de 

dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assina-

turas electrónicas; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os 

serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089986

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); 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 
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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; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros bran-

cos e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, 

e marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de 

multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho 

informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adapta-

dores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e 

dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; 

extintores; hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo 

software descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da In-

ternet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; 

acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarre-

gáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e tele-

visão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos au-

ditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global (GPS); 

programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo software 

descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomu-

nicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de 

identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; todos 

incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089987

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; todos incluídos na classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089988

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 

gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 

uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho 

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial 

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 
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ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 

terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

municação 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 pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes 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 te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18431

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089989

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros 

e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços 

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 
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investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; todos incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089990

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; 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, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; 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 telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; 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; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 
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recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou 

imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, in-

formação 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 transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis 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 mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação 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 comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede informática mundial, através da qual terceiros podem 

oferecer produtos e serviços, colocar e preencher encomendas, estabelecer contractos e 

efectuar transacções comerciais; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referen-

tes a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, 

livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mun-

diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 38.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089991

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/089992

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; 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, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; 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 
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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; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); 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 legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; 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 máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089993

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos 

domínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, 

da partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas 

telefónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interope-

rabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio 

do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por 

telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha 

para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, 

constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar do-

cumentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha 

directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, 

sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesqui-

sa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores por-

táteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assisten-
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tes pessoais digitais (pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de 

telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação 

para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; 

programação de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software 

de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de 

computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concep-

ção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de 

páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à 

recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de in-

formações 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 infor-

máticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; 

conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes 

electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; de-

coração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações 

sobre computadores e redes; 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, redes electrónicas e bases de dados; segurança 

da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no 

domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (seguran-

ça) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; 

fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes 

informáticas de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações, serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de 

informações e de dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação 

on-line de assinaturas electrónicas; serviços de consultadoria, informação e assessoria rela-

cionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089994

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 
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acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-

dems 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); 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; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-

tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 

de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089995

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-
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pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089996

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 

gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 
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uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho 

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial 

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 

ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 

terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

municação 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 pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes 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 te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 
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distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089997

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-
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samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros 

e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços 

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; todos incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089998

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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 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; 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, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; 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 telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; 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; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

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 transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis 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 mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação 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 
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para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede informática mundial, através da qual terceiros podem 

oferecer produtos e serviços, colocar e preencher encomendas, estabelecer contractos e 

efectuar transacções comerciais; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referen-

tes a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, 

livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mun-

diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089999

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 
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de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090000

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto in-

teractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; 

entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e 
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culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planea-

mento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação 

e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

fornecimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de 

música digital (não transferível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export 

group layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 

áudio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, 

canais de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de co-

municação; serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); 

preparação de programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para 

difusão; serviços de reportagem jornalística; informações relacionadas com aconteci-

mentos desportivos ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por 

meio de transmissão de televisão por satélite, da internet ou por outros meios electróni-

cos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; preparação e produção de pro-

gramas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de insta-

lações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; 

serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes noctur-

nos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; 

organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminá-

rios e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de moda, 

espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição e 

galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; 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; arran-

jo, organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção 

de produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a opera-

ção de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à pro-

dução de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; explo-

ração de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, 

peças de teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; 

aluguer e leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumen-

tos 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; servi-

ços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software 

de entretenimento; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou ima-

gens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento 

de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo sa-

lão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de inter-

pretação; programas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas 

de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços 

de lotaria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os servi-

ços atrás referidos; todos incluídos na classe 41.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090001

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos 

domínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, 

da partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas 

telefónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interope-

rabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio 

do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por 

telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha 

para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, 

constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar do-

cumentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha 

directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, 

sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesqui-

sa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores por-

táteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assisten-

tes pessoais digitais (pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de 

telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação 

para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; 

programação de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de softwa-

re de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores 

de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de con-

cepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento 

de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa 

e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de 

informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone 

ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com 

software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados 

informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electró-
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nicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de su-

portes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; 

decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações 

sobre computadores e redes; 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, redes electrónicas e bases de dados; segurança 

da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no 

domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (seguran-

ça) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; 

fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes 

informáticas de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações, serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de 

informações e de dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação 

on-line de assinaturas electrónicas; serviços de consultadoria, informação e assessoria rela-

cionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090002

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-
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ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-

dems 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); 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; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-

tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 

de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090003

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; todos incluídos na classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090004

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 

gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 

uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho 

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial 



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18451

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 

ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 

terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

municação 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 pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes 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 te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-
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mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090005

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros 

e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços 

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 
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acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; todos incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090006

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 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; 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, vide-

oconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; 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 telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-
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sagem; 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; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou 

imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, infor-

mação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e sa-

télite; 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 transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis 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 mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação 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 comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede informática mundial, através da qual terceiros podem 

oferecer produtos e serviços, colocar e preencher encomendas, estabelecer contractos e 

efectuar transacções comerciais; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referen-

tes a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, 

livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mun-

diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18455

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090007

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre trans-

porte; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; 

aluguer de veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; trans-

porte por pipe-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio 

especial (mensagens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do 

transporte; serviços de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automó-

veis; viagens de iates e/ou de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas 

e informações sobre viagens; serviços de agência de bilhetes para viagens; organização 

de viagens e informações sobre as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de 

dados informática ou da internet; prestação de informações relativas a viagens e turis-

mo, através da internet ou através de redes de telecomunicações; transporte de mercado-

rias e de passageiros; serviços de embalagem; fornecimento de informações rodoviárias 

e sobre trânsito, serviços de motorista; carga e descarga de mercadorias; serviços de cor-

retagem de fretes; serviços de mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra 

e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios 

e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribui-

ção de electricidade; distribuição e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição 

e abastecimento de água; serviços de instalação de amarração (ancoragem); aluguer de 

armazéns; exploração de zonas de pista de voo; exploração de portagens rodoviárias; 

aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administração de lugares de estacionamento; 

aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou leasing 

de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de 

barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de 

sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou le-

asing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; aluguer e/ou leasing de fri-

goríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos e lixos industriais; 

agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho alfandegário); 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás 

referidos; todos incluídos na classe 39.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090008

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; 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, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 
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moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; 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; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); 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 legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; 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 máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090009

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos 

domínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, 

da partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas 

telefónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interope-

rabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio 

do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por 
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telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para 

utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituí-

rem 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 informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recur-

sos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção 

de computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), 

computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; 

concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; ser-

viços de integração informática; serviços de análise informática; programação de computa-

dores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para troca de 

dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; 

concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; 

alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação de informações 

em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a 

pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de redes informáticas mun-

diais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços informáticos relaciona-

dos com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e de sítios web; codificação 

e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão de dados e documentos 

em suportes não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de 

avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes; forneci-

mento 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 rela-

tórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores, redes 

electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnoló-

gica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes 

informáticas de comunicações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações e transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações, serviços de 

transmissão segura de informações e de dados; serviços de autenticação para segurança in-

formática; autenticação on-line de assinaturas electrónicas; serviços de consultadoria, infor-

mação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090010

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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 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; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); 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; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-

dems 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); 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; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-

tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 

de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090011

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090012

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 

gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-
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des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 

uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho 

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial 

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 

ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 

terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

municação 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 pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes 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 te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-
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minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090013

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 
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serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros 

e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços 

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; todos incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090014

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; 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 
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em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, vide-

oconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; 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 telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; 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; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/

ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, in-

formação 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 transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis 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 mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação 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 comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 
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de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede informática mundial, através da qual terceiros podem 

oferecer produtos e serviços, colocar e preencher encomendas, estabelecer contractos e 

efectuar transacções comerciais; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referen-

tes a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, 

livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mun-

diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090015

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 
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de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090016

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; 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, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-
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tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; 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; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); 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 legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; 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 máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090017

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 
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hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de 

serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de 

terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com sof-

tware 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 assistên-

cia técnica no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de 

uma comunidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obte-

rem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em activi-

dades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores 

da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente 

criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; 

disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, computadores 

portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores portáteis 

e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (pda) e de leitores 

multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de 

câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços de 

integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recupe-

ração de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de infor-

mações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone 

ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com 

software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos 

e electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para for-

mato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura 

e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; servi-

ços de informações sobre computadores e redes; 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 relacio-

nados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para os 

mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electró-

nicas e bases de dados; segurança da transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tec-

nológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; serviços de segurança 

de redes informáticas de comunicações;fornecimento de informações nas áreas da Inter-

net, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações e transmissão 

segura de dados e informações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações, serviços de transmissão segura de informações e de dados; serviços de au-

tenticação para segurança informática; autenticação on-line de assinaturas electrónicas; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás 

referidos; todos incluídos na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090018

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; sof-

tware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-

dems 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); 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; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-

tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 

de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090019

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090020

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18471

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da In-

ternet; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; lei-

lões; feiras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de in-

formação comercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade forneci-

dos para terceiros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de 

dados informáticas; serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de for-

mação, programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais na área de distribuição de conhecimento baseado na 

Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de colaboração e tecno-

logias de colaboração em linha; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais; 

serviços de gestão de projectos de negócios comerciais relacionados com o desenvolvi-

mento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, supervisão e acompanhamento 

de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e semi-

nários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de negó-

cios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados com a fa-

cilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas locais e 

mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande variedade 

de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comerciais so-

bre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; ser-

viços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, 

colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, esta-

belecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informa-

tizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através 

de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação 

internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento 

de avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a re-

talho em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites 

pertencentes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consulta-

doria comercial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os com-

pradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assis-

tência comercial relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes 

informáticas locais ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços 

de marketing e de promoção; publicação de material publicitário; comercialização de 

instalações vagas; difusão de material publicitário, actualização de material publicitário, 

compilação de anúncios para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espa-

ços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de informações sobre 

vendas, negócios, promoções; serviços de atendimento telefónico (para assinantes au-

sentes); atendimento telefónico (para terceiros); serviços de venda em leilão prestados 

na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de vendas, de negócios, pu-

blicitárias e de promoção através de uma rede informática mundial e através da Inter-

net; apresentação de produtos em meios de comunicação 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 generaliza-
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dos através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e 

adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; venda a re-

talho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, 

produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e «softwa-

re» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos 

para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuá-

rio, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores arti-

ficiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, 

ciência, fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sa-

bões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, pre-

parações para limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farma-

cêuticas, veterinárias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metáli-

ca, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, com-

putadores, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e 

médicos, aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refri-

geração, secagem, ventilação, distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, ar-

mas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, relojoaria e instrumentos cronométri-

cos, instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de cartão, gravuras, 

máquinas de escrever e artigos de escritório, materiais de embalagem, borracha e plásti-

cos para uso na manufactura, materiais para calafetar e isolar, couro e imitações de cou-

ro e produtos nestas matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de bolso, estojos 

em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, 

fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos para costura, coberturas de 

cama e de mesa, 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, fa-

rinha, 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; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos e negócios; 

serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande armazém; servi-

ços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de informação esta-

tística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitários; servi-

ços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de en-

dereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pesso-

al; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de 

importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escri-

tório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relaciona-

dos com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios rela-

cionados com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de benefi-

cência, nomeadamente a organização e condução de projectos de programas de volunta-

riado e de serviços comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselha-

mento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090021

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros 

e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços 

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 
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de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; todos incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090022

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; 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, vide-

oconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; 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 telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; 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; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/

ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, in-

formação 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 diferi-

do; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão 

de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos 
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que permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um 

terminal de computador e painéis 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; serviços de teledifusão; difusão e transmissão de pro-

gramas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, programas 

interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de informação relacio-

nada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão 

de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base 

de dados de computador na rede mundial de computadores para procurar e recolher infor-

mações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computadores; fornecimento de 

acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo publicações electró-

nicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via computador; opera-

ção de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de 

informação mundiais de computadores para a transferência e 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 efec-

tuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a 

um «website» interactivo numa rede mundial de computadores para terceiros colocarem 

informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunicação, nomeadamente, serviços 

de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de informação por comunicações 

de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão de informação por sistemas de 

comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; serviços de comunicação electró-

nica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de 

computadores referentes a produtos, serviços e informações e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um painel de afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, 

venda e revenda de itens via uma rede global de computadores; fornecimento de serviços de 

correio electrónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via 

computadores e redes de computadores, e via uma rede de comunicações mundial; forneci-

mento 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 um «website» numa rede informá-

tica mundial, através da qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar e preen-

cher encomendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de negó-

cios; 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 video-

conferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações informáticas a 

sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções no mundo real; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com todos os serviços 

atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/090023

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090024

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18477

 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, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; 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, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; 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; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 



18478 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2014 年 10 月 15 日

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 legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; 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 máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090025

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de har-

dware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de 

aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; servi-

ços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios 

da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha 

de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; 

fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de 

múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; servi-

ços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores 

registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comu-

nidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assesso-

ria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; 

serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos 

disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; 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 inteligen-

tes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computado-
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res; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de 

computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas in-

formáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de 

interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre compu-

tadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; 

serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de ga-

rantia 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, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da 

segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas 

de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de 

dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assina-

turas electrónicas; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os 

serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090026

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); 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; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, 

e marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de 

multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho 

informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adapta-

dores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e 

dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; 

extintores; hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo 

software descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da In-

ternet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; 

acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descar-

regáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e 

televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositi-

vos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de 

telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazenamento 

de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito, de débito, de paga-

mento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de 

dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090027

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 
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artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090028

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 

gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 

uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-
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tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho 

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial 

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 

ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 

terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

municação 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 pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes 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 te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-
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lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090029

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; 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, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 
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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 electrónicos; 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 telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; 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; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

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 transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis 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 mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação 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 comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 
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tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede informática mundial, através da qual terceiros podem 

oferecer produtos e serviços, colocar e preencher encomendas, estabelecer contractos e 

efectuar transacções comerciais; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referen-

tes a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, 

livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mun-

diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090030

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; 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, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 
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musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; 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; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); 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 legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; 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 máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090031

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[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; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos 

domínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, 

da partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas 

telefónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interope-

rabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio 

do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por 

telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha 

para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, 

constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar do-

cumentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha 

directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, 

sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pes-

quisa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores 

portáteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assis-

tentes pessoais digitais (pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e 

de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programa-

ção para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informáti-

ca; programação de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de 

software de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços 

de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para forma-

to de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de 

«design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de 

informações sobre computadores e redes; 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, 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 e transmissão segura de dados e informações; serviços 

de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas 

de comunicações, serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de 

informações e de dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação 

on-line de assinaturas electrónicas; serviços de consultadoria, informação e assessoria rela-

cionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090032

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-

dems 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); 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; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-

tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 

de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090033

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090034

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 
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comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 

gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 

uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho 

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial 

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 

ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 

terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

municação 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 pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes 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 te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res 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 
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de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090035

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited
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 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; 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, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; 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 telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; 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; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

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 transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis 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 mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 
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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 comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede informática mundial, através da qual terceiros podem 

oferecer produtos e serviços, colocar e preencher encomendas, estabelecer contractos e 

efectuar transacções comerciais; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referen-

tes a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, 

livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mun-

diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090036

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 
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com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; 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, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; 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; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); 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 legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; 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 máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos 

na classe 41.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090037

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos 

domínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, 

da partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas 

telefónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interope-

rabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio 

do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por 

telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha 

para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, 

constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar do-

cumentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha 

directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, 

sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesqui-

sa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores por-

táteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assisten-

tes pessoais digitais (pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de 

telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação 

para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; 

programação de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de softwa-

re de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores 

de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de con-

cepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento 

de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa 

e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de 

informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone 

ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com 

software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados 

informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electró-

nicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de su-

portes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; 

decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações 

sobre computadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança 
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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, redes electrónicas e bases de dados; segurança 

da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no 

domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (seguran-

ça) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; 

fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes 

informáticas de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações, serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de 

informações e de dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação 

on-line de assinaturas electrónicas; serviços de consultadoria, informação e assessoria rela-

cionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090038

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-
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dems 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); 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; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-

tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 

de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090039

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/090040

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 

gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 

uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho 

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial 

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 

ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18499

terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

municação 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 pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes 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 te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 
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transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090041

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; 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, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; 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 telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; 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; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 
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tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis 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 mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação 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 comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede informática mundial, através da qual terceiros podem 

oferecer produtos e serviços, colocar e preencher encomendas, estabelecer contractos e 

efectuar transacções comerciais; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referen-

tes a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, 

livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mun-

diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 38.



18502 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2014 年 10 月 15 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090042

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; 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, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, 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 
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e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; 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; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); 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 legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; 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 máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090043

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de har-

dware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de 

aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; servi-

ços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios 

da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha 
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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 no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; servi-

ços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores 

registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comu-

nidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assesso-

ria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; 

serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos 

disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; 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 inteligen-

tes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computado-

res; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de 

computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas in-

formáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de 

interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre compu-

tadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; 

serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de ga-

rantia 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, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da 

segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas 

de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de 

dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assina-

turas electrónicas; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os 

serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/090051

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : TASAKI & Co., Ltd.

 地址 Endereço : 3-2, 6-chome, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 650-0046 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Platina [metais]; ligas de metais preciosos; metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados; 

pérolas [joalharia]; diamantes; contas para fazer artigos de joalharia; artigos de joalharia; 

ornamentos [joalharia]; joalharia de fantasia; pedras preciosas semitrabalhadas e suas imi-

tações; pedras preciosas em bruto; pedras semipreciosas; bugigangas [joalharia]; artigos 

de joalharia em cloisonné; pulseiras [joalharia]; broches [joalharia]; correntes [joalharia]; 

berloques [joalharia]; fechos para artigos de joalharia; molas de gravata; colares [joalharia]; 

botões de punho; anéis [joalharia]; brincos; ornamentos para chapéus em metais preciosos; 

alfinetes de gravata; medalhões [joalharia]; pendentes; tiaras; pulseiras para o tornozelo; 

emblemas em metais preciosos; alfinetes ornamentais; alfinetes [joalharia]; estojos para 

jóias [cofres]; porta-chaves [bugigangas ou berloques]; estatuetas em metais preciosos; es-

tátuas em metais preciosos; relógios de mesa ou de parede; relógios de pulso; correias para 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de mesa ou de parede e relógios; cronómetros; 

fivelas para pulseiras de relógio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090052

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : TASAKI & Co., Ltd.

 地址 Endereço : 3-2, 6-chome, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 650-0046 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Canetas [artigos de escritório]; artigos de papelaria; invólucros [papelaria]; instrumentos 

de escrita; papel; porta-minas; papel para escrever; lápis; cadernos; blocos de notas; agen-

das; artigos de papelaria em papel; folhas de papel [papelaria]; canetas esferográficas; cane-

tas de tinta permanente; tinta de escrever; postais; carimbos [selos]; estojos de escrita [sets]; 

estojos de escrita [artigos de papelaria]; fotogravuras; produtos de impressão; publicações 

impressas; catálogos; revistas [periódicos]; livros; panfletos; cartazes; autocolantes [artigos 

de papelaria]; suportes para canetas e lápis; fotografias [impressas]; porta-fotografias; mo-

las para dinheiro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090053

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : TASAKI & Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 3-2, 6-chome, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 650-0046 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; porta-cartões [porta-notas]; porta-cartões de crédito [carteiras]; malas de mão; es-

tojos para chaves; carteiras de bolso; porta-moedas; porta-cartões de visita; porta-moedas; 

malinhas de mão; bolsas de couro; porta-passaportes em couro; sacos de transporte; sacos 

a tiracolo; sacos para livros; pastas para executivos; bolsas; pastas diplomáticas; mochilas; 

sacos para desporto; pastas para documentos; malas de viagem; baús de viagem; sacos para 

vestuário para viagem; sacos de viagem; conjuntos de viagem [marroquinaria]; maletas; 

mochilas para campismo; ornamentos (peças) de sacos; ornamentos (peças) de bolsas; sa-

cos, em couro, para embalagem; bolsas, em couro, para embalagem; recipientes em couro 

para embalagem industrial; estojos para artigos de toilette, não preenchidos; armações de 

malas de mão; armações de porta-moedas; punhos para bastões e bengalas; bastões; benga-

las; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090054

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : TASAKI & Co., Ltd.

 地址 Endereço : 3-2, 6-chome, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 650-0046 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Tabuleiros [bandejas]; chávenas; pratos; recipientes para beber; molheiras; serviços [pratos]; 

pratos de mesa; utensílios de mesa, excepto facas, garfos e colheres; «chopsticks»; artigos 

em cristal [vidraria]; copos; serviços de chá [utensílios de mesa]; bules para chá; baldes 

para gelo; vasos; artigos de cerâmica para uso doméstico; ornamentos em porcelana fina; 

faianças; artigos em porcelana; açucareiros; calçadeiras; formas para sapatos [esticadores].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090055

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : TASAKI & Co., Ltd.

 地址 Endereço : 3-2, 6-chome, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 650-0046 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de tecidos e roupas de cama; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de sacos e bolsas; serviços de 
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venda a retalho ou serviços de venda por grosso de ornamentos pessoais; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso de artigos de uso pessoal; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso de móveis; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso de equipamento ritual; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de ferramentas manuais de lâmina ou de ponta aguçada, de ferramentas 

manuais, de hardware; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de 

equipamentos de cozinha, de ferramentas de limpeza e de utensílios de lavagem; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de cosméticos, de produtos de higiene 

pessoal, de dentífricos, de sabões e de detergentes; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso de produtos de impressão; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de papel e de artigos de papelaria; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso de relógios de mesa ou de parede, de relógios e de óculos [óculos e 

óculos de protecção]; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de pedras 

preciosas semitrabalhadas e suas imitações; serviços de leilão; administração comercial do 

licenciamento de produtos e serviços de terceiros; consultadoria em organização e gestão 

de negócios; pesquisa de marketing; estudos de marketing; decoração de montras de lojas; 

demonstração de produtos; marketing; publicidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090061

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : Bookachino Limited

 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街120號至尊花城地下Y座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物及飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/090062

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/01

[730] 申請人 Requerente : COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E FOMENTO PREDIAL POU IEK, S.A.

 地址 Endereço : Estrada da Vitória, N.os 2-4, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，餐廳，備辦宴席，自助餐廳，酒會服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 文字：淺豆綠（Pa ntone 383C），花紋：墨綠（Pa ntone 448C），底色1：深土黃（Pa ntone 

4495C），底色2：墨綠（Pantone 448C），如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/090063

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/28

[730] 申請人 Requerente : HARMONT & BLAINE S.P.A.

 地址 Endereço : Strada Statale 87 Km. 16, 460 Zona A.S.I., Caivano (Napoli), 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 curtos (vestuário); casacos acolchoados (vestuário); colete interior; casacos de des-

porto; casacões; casacos; parkas; casacos de malha; camisas; T-shirts; camisolas pólo; ca-

misolas curtas (vestuário); camisolas desportivas; camisas de cerimónia; camisas de golfe; 

blusas; camisolas de treino; calças de treino; camisolas de lã; casacos de malha desportivos; 

vestuário para ciclistas; calças; calções; calções bermuda; calças de ganga; saias; macacões; 

fatos de treino; fatos; vestidos; vestuário pronto-a-vestir; camisetas desportivas de alças 

para desporto; peles (vestuário); roupa para esqui; coletes; vestuário impermeável; gabardi-

nas; fatos de banho; bonés para o banho; roupões de banho; roupas de praia; cuecas; cuecas 

de tecido para homem; saiotes (roupa interior); cuecas de senhora; corpetes (roupa interior 

de senhora); espartilhos (roupas interiores); soutiens; combinações; camisolas interiores; 

camisolas interiores para senhora; penteadores; teddies (roupa interior); conjuntos (vestu-

ário); vestuário para ginásticas; roupa interior para absorver transpiração; macacões para 

crianças; enxovais para recém-nascidos (vestuário); babeiros, sem ser de papel; calças para 

bebés (vestuário); vestuário para crianças; pijamas; camisas de noite; camisas de dormir; 

luvas (vestuário); regalos (vestuário); mitenes; polainas (polainas de lã); peúgas; meias de 

senhora; meias-calças; meias de vidro; ligas; suspensórios para meias; abafos para as ore-

lhas (vestuário); cintos para dinheiro (vestuário); bolsos para vestuário; golas (vestuário); 

uniformes; faixas para pulsos (vestuário); cintos (vestuário); suspensórios; cintas; fatos de 

máscara; fatos de dança; casulas; faixas para vestuário; toucas; manípulos; toucas para o 

banho; máscaras para dormir; vestidos de noiva; cachecóis; lenços para o pescoço; estolas 

de pele; xailes; lenços estampados (lenços para o pescoço); gravatas; laços de pescoço; len-

ços de cabeça; sapatos para corrida; polainas; sapatos; sapatos de desporto; sapatos para 

ginástica; sapatilhas para basquetebol; chinelos; sandálias; botas; botas para esqui; sapatos 

para futebol; galochas; sapatos para ciclismo; sapatos para dança; palmilhas para calçados; 

gáspeas para calçado; palmilhas; sapatos de praia; botas para chuva; balaclavas; bonés (cha-

pelaria); chapéus; chapéus para o sol; chapéus para a chuva; boinas; bandoletes (vestuário); 

capuzes (vestuário); viseiras (artigos de chapelaria).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/090082

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090083

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090084

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090085

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090086

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090087

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090088

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090089

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，黃色，綠色，紅色，灰色，藍色，粉紅色，紫色，橙色，金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/090090

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090091

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/090092

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/090093

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/09/04

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黑色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/090094

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : Cristiana Ribeiro Soares de Figueiredo

 地址 Endereço : Av. Olímpica no. 568, Edif. Va Nam, 3E, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, creme, vermelho, verde e branco, tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/090095

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

ware de computador; máquinas de jogos de computador, micro processadores, placas de 

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

tadores, placas de adaptação, conectores e programas de controlo; hardware para redes de 

computadores; aparelhos para o armazenamento de dados; discos rígidos; discos rígidos de 

armazenamento em miniature; discos de áudio e vídeo, CD-ROMs e discos digitais versá-

teis; meios virgem de armazenamento para computador; portadores de dados magnéticos; 

placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar programas e software informático; me-

mória de acesso aleatório (RAM), memória só de leitura; aparelhos de memória em estado 

sólido; tapetes para rato; máquinas de fax, atendedores de chamadas; câmaras, câmaras de 

vídeo; baterias; carregadores de baterias; leitores MP3 e leitores de áudio de outros forma-

tos digitais; computadores portáteis, blocos de notas computadorizados (tablet computers), 

assistentes pessoais digitais,  agendas electrónicas; unidades de jogos electrónicos portáteis 

adaptados para serem utilizados com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electróni-

cos digitais portáteis e o software associado; telefones; dispositivos electrónicos digitais de 

mão e móveis para o envio e recepção de chamadas telefónicas, faxes, correio electrónico, 

e outros dados digitais; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis para gravar, or-

ganizar, transmitir, manipular, e rever textos, dados, imagens, ficheiros de áudio, e ficheiros 

audiovisuais, para o envio e recepção de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros 

dados digitais, para uso com leitores de áudio em formato digital, computadores manuais, 

assistentes pessoais digitalizados, agendas electrónicas, blocos de notas electrónicos, câma-

ras e dispositivos electrónicos de navegação de geo-posicionamento por satélite (GPS); uni-

dades electrónicas para a recepção, armazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e 

mensagens, e dispositivos electrónicos que permitem os utilizadores acompanharem ou ge-

rirem informações pessoais; equipamento e instrumentos de comunicação electrónica; apa-

relhos e instrumentos de telecomunicação; software e hardware de telefone para recupera-
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ção de informação; sistemas de navegação por satélite, nomeadamente geo-posicionamento 

por satélite (GPS); dispositivos electrónicos de navegação, nomeadamente geo-posiciona-

mento por satélite (GPS) com base em receptores de navegação; telefones, telemóveis, video-

fones; peças e acessórios para telemóveis; aparelhos de reconhecimento de voz; gravadores 

de voz digital; dispositivos de comunicações sem fios para a transmissão de voz, dados ou 

imagens; auriculares, auscultadores; alto-falantes áudio; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons, amplificadores, fonógrafos eléctricos, gira-discos, aparelhos estereofónicos de alta 

fidelidade, gravadores e aparelhos de reprodução, microfones; leitores e gravadores de áu-

dio e de vídeo digitais; leitores e gravadores de cassetes de áudio, leitores e gravadores de 

cassetes de vídeo, leitores e gravadores de discos compactos, leitores e gravadores de discos 

digitais versáteis, leitores e gravadores de fitas áudio digitais; rádios; transmissores de rádio 

e receptores; misturadores de áudio, vídeo e digitais; rádios; aparelhos de televisão; ecrãs 

de televisão; monitores de vídeo; exibidores de vídeo, nomeadamente monitores de vídeo 

para telemóveis, computadores manuais e aparelhos digitais electrónicos portáteis e manu-

ais; descodificadores (set-top boxes) para televisão; adaptadores estéreos para automóveis; 

aparelhos áudio para carros; estações de acolhimento; dispositivos para uso sem mãos; 

adaptadores de energia para todos os produtos atrás referidos; controlos remotos; software 

para computador; uma vasta linha de software de computador para negócios, lar, educação 

e uso por desenvolvedor de software; software informático para criar, preparar, distribuir, 

descarregar, transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visuali-

zar, armazenar e organizar textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

e publicações electrónicas; software para sistemas de operação, software de sincronização 

de dados, software para desenvolvimento de aplicações; software informático para gerir 

informações pessoais; software de gestão de bases de dados; software de sincronização de 

base de dados; software de reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; 

software para conversão de fala em texto; software de aplicações comandados por voz; 

software de gestão telefónica; software de correio electrónico e de transmissão de mensa-

gens; software de telefones móveis; software informático para aceder, procurar e pesquisar 

bases de dados em linha; software de computador para o redireccionamento de mensagens, 

Internet e-mail, e/ou outros dados para um ou mais dispositivos de mão electrónicos de ar-

mazenamento de dados em ou associados a um computador pessoal ou servidor; software 

de computador para a sincronização de dados entre uma estação ou dispositivo remoto e 

um posto ou dispositivo fixo ou remoto; software de computador usado para transmissão 

de sinais sem fio, entrega e recepção, e para codificar, descodificar, formatar e armazenar 

documentos, dados, textos e imagens para impressão numa impressora remota; software 

de computador que facilite a impressão; jogos de computador e electrónicos; descarrega-

mento de ficheiros de áudio e vídeo, filmes, toques de música, jogos de vídeo, programas 

de televisão, podcasts e livros áudio através da internet e dispositivos sem fio apresentando 

música, filmes, vídeos, televisão, celebridades, desporto, notícias, história, ciência, política, 

comédia, entretenimento para crianças, animação, cultura, eventos correntes e tópicos de 

interesse geral; publicações electrónicas descarregáveis; tipos de letra, família tipográfica, 

modelos de tipo e símbolos em forma de dados gravados; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático para utilização 

com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções multimédia para 

utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções interacti-

vas para utilização com todos os produtos atrás referidos; uma vasta linha de acessórios, peças 

e partes e aparelhos para teste para todos os produtos atrás referidos; suportes, cobertores, 

estojos, sacos e coldres adaptados ou moldados para conter todos os produtos atrás referi-

dos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090096

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : KIM Kyung Hwa

 地址 Endereço : 1st Floor, Everglory Centre, 1B Kimberley Street, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 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 : 藥用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人用和動物用膳

食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑；

除莠劑；營養及健康補充劑；營養及健康補充劑膠囊、片劑、粉、水晶粒狀或片狀粉末及濃縮

液。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090108

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : 方泉

   Fang Quan

 地址 Endereço : 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學A323室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/090109

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : 梁華標 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮沿河北路16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；啤酒杯墊；衛生紙；紙製餐桌用布；紙手帕；紙桌布；紙製花盆套；桌上紙杯墊；紙圍涎；紙

墊；卸妝用紙巾；卸妝用薄紙；紙餐巾；紙巾；紙墊（紙製小桌布）；紙製洗臉巾；紙類製品；紙蝴

蝶結；紙製抹布；紙板；筆記本或繪圖本；印刷出版物；報紙；雜誌（期刊）；包裝紙；包裝用再

生纖維紙；咖啡過濾紙；紙製或塑料製食品包裝用吸收紙；紙箱；保鮮膜；傢俱除外的辦公必需

品；文具；繪畫材料；教學材料（儀器除外）；紙或纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙或纖維製嬰兒

尿褲（一次性）；紙製或纖維製嬰兒餐巾（一次性）；紙或纖維製嬰兒尿布褲（一次性）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090110

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : ELS Educational Services, Inc.

 地址 Endereço : 7 Roszel Road, Princeton, New Jersey 08540, United States 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 : Fornecimento de informações sobre Inglês como programas educacionais de segunda lín-

gua, incluindo informações sobre requisitos de admissões, custos, testagem e pontuação, 

requerimentos, processo de requerimentos, opções de alojamento, e informações relacio-

nadas com viagens e informações sobre vistos e imigração, através de um sítio da internet; 

fornecimento de um sítio da internet que permita uma apresentação e rastreio on-line de 

pedidos de estudantes para programas educacionais da inglês como segunda língua.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/06/27 013037049 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/090111

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD.

 地址 Endereço : 10, Ichiban, Uji, Uji-shi, Kyoto 611-0024, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Panelas e frigideiras de cozinha; máquinas de café não-electrónicos; tetsubin não eléctricos 

(chaleiras japonesas em ferro fundido); chaleiras não eléctricas; louça de mesa, com excep-

ção de facas, garfos e colheres.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090112

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD.

 地址 Endereço : 10, Ichiban, Uji, Uji-shi, Kyoto 611-0024, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; café; cacau; artigos de confeitaria; pão; temperos de molho de soja (Soba-tsuyu); pre-

parados de cereais; farinha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090113

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD.

 地址 Endereço : 10, Ichiban, Uji, Uji-shi, Kyoto 611-0024, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de comidas e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090114

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD.

 地址 Endereço : 10, Ichiban, Uji, Uji-shi, Kyoto 611-0024, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Panelas e frigideiras de cozinha; máquinas de café não-electrónicos; tetsubin não eléctricos 

(chaleiras japonesas em ferro fundido); chaleiras não eléctricas; louça de mesa, com excep-

ção de facas, garfos e colheres.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090115

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD.

 地址 Endereço : 10, Ichiban, Uji, Uji-shi, Kyoto 611-0024, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : Chá; café; cacau; artigos de confeitaria; pão; temperos de molho de soja (Soba-tsuyu); pre-

parados de cereais; farinha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090116

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD.

 地址 Endereço : 10, Ichiban, Uji, Uji-shi, Kyoto 611-0024, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de comidas e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/090117

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/29

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores, dispositivos periféricos de computador; software informático para criar 

programas de autoria, descarregar, transmitir, receber, editar, extrair, codificar, descodifi-

car, armazenar e organizar dados de áudio, vídeo, fotografias e meios digitais; dispositivos 

electrónicos digitais portáteis e o software associado; leitores MP3 e leitores de áudio de 

outros formatos digitais; computadores de mão, computadores tablets; dispositivos elec-

trónicos digitais; telefones móveis; câmaras, videotelefones; auscultadores; auscultadores 

estereofónicos; auscultadores intra-auriculares; altifalantes estéreo; áudio altifalantes; 

receptores de rádio, amplificadores, aparelhos de gravação e reprodução sonora; aparelhos 

estereofónicos de alta fidelidade; microfones; dispositivos digitais de áudio e vídeo; leitores 

de música digital e/ou vídeo; câmaras de vídeo; misturadores de áudio, vídeo e digitais; 

rádio-transmissores; aparelhos de áudio para automóveis.

[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 os 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/076675 2014/09/25 2014/09/25 Fazer Invest Oy 30

N/076676 2014/09/25 2014/09/25 Fazer Invest Oy 30

N/080463 2014/09/25 2014/09/25 沈士清 31

N/080582 2014/09/25 2014/09/25 TRADE WIND BRANDS, LLC 33

N/080583 2014/09/25 2014/09/25 TRADE WIND BRANDS, LLC 33

N/082834 2014/09/25 2014/09/25 Digital Domain Management Limited 35

N/082835 2014/09/25 2014/09/25 Digital Domain Management Limited 36

N/082836 2014/09/25 2014/09/25 Digital Domain Management Limited 37

N/082837 2014/09/25 2014/09/25 Digital Domain Management Limited 41

N/082838 2014/09/25 2014/09/25 Digital Domain Management Limited 42

N/082839 2014/09/25 2014/09/25 Digital Domain Assets Limited 35

N/082840 2014/09/25 2014/09/25 Digital Domain Assets Limited 36

N/082841 2014/09/25 2014/09/25 Digital Domain Assets Limited 37

N/082842 2014/09/25 2014/09/25 Digital Domain Assets Limited 41

N/082843 2014/09/25 2014/09/25 Digital Domain Assets Limited 42

N/083276 2014/09/25 2014/09/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/083277 2014/09/25 2014/09/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/083278 2014/09/25 2014/09/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/083361 2014/09/25 2014/09/25 M. Lange & Co. GmbH 25

N/083398 2014/09/25 2014/09/25 DOS SANTOS, S.A. 34

N/083598 2014/09/25 2014/09/25 City Football Group Limited 35

N/083599 2014/09/25 2014/09/25 City Football Group Limited 41

N/083641 2014/09/25 2014/09/25 GUERLAIN S.A. 03

N/083642 2014/09/25 2014/09/25 GUERLAIN S.A. 21
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編號

N.º

註冊日期

Data de  
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Data de despacho

權利人

Titular
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Classe

N/083705 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

09

N/083706 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

16

N/083707 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

35

N/083708 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

41

N/083709 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

09

N/083710 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

16

N/083711 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

35

N/083712 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

41

N/083713 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

09

N/083714 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

16

N/083715 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

35

N/083716 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

41

N/083717 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

09

N/083718 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

16

N/083719 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

35

N/083720 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

41

N/083721 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

09
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/083722 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

16

N/083723 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

35

N/083724 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

41

N/083725 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

09

N/083726 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

16

N/083727 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

35

N/083728 2014/09/25 2014/09/25 American Gaming Association

Reed Elsevier Inc.

41

N/083737 2014/09/25 2014/09/25 Intel Corporation 09

N/083957 2014/09/25 2014/09/25 張歌 16

N/083958 2014/09/25 2014/09/25 張歌 41

N/084015 2014/09/25 2014/09/25 福建鬥牛鞋業有限公司 25

N/084025 2014/09/25 2014/09/25 Watson Enterprises Limited 35

N/084032 2014/09/25 2014/09/25 Watson Enterprises Limited 35

N/084114 2014/09/25 2014/09/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/084190 2014/09/25 2014/09/25 Coco Easy Co., Ltd. 29

N/084191 2014/09/25 2014/09/25 Coco Easy Co., Ltd. 31

N/084192 2014/09/25 2014/09/25 Coco Easy Co., Ltd. 32

N/084205 2014/09/25 2014/09/25 Meda Pharma Société à responsabilité limitée 05

N/084228 2014/09/25 2014/09/25 Tucher Bräu GmbH & Co. KG Brauereibetriebsgesellschaft 32

N/084229 2014/09/25 2014/09/25 Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A. 30

N/084230 2014/09/25 2014/09/25 Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A. 30

N/084231 2014/09/25 2014/09/25 Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A. 30

N/084232 2014/09/25 2014/09/25 Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A. 30

N/084233 2014/09/25 2014/09/25 Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A. 30

N/084234 2014/09/25 2014/09/25 Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A. 30

N/084236 2014/09/25 2014/09/25 MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU 18

N/084237 2014/09/25 2014/09/25 MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU 25

N/084240 2014/09/25 2014/09/25 時興貿易發展有限公司

SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

20
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N/084241 2014/09/25 2014/09/25 時興貿易發展有限公司

SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

24

N/084242 2014/09/25 2014/09/25 時興貿易發展有限公司

SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

35

N/084243 2014/09/25 2014/09/25 時興貿易發展有限公司

SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

24

N/084244 2014/09/25 2014/09/25 時興貿易發展有限公司

SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

24

N/084245 2014/09/25 2014/09/25 時興貿易發展有限公司

SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

24

N/084246 2014/09/25 2014/09/25 時興貿易發展有限公司

SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

24

N/084255 2014/09/25 2014/09/25 Beats Electronics, LLC 09

N/084256 2014/09/25 2014/09/25 LABORATORIOS RUBIO, S.A. 05

N/084257 2014/09/25 2014/09/25 LABORATORIOS RUBIO, S.A. 05

N/084258 2014/09/25 2014/09/25 LABORATORIOS RUBIO, S.A. 05

N/084259 2014/09/25 2014/09/25 宗沛東 29

N/084260 2014/09/25 2014/09/25 宗沛東 30

N/084261 2014/09/25 2014/09/25 宗沛東 35

N/084262 2014/09/25 2014/09/25 宗沛東 43

N/084263 2014/09/25 2014/09/25 遊龍在線（北京）科技有限公司 09

N/084264 2014/09/25 2014/09/25 遊龍在線（北京）科技有限公司 41

N/084275 2014/09/25 2014/09/25 LANIFICIO ANGELICO S.R.L. 18

N/084276 2014/09/25 2014/09/25 LANIFICIO ANGELICO S.R.L. 25

N/084277 2014/09/25 2014/09/25 合璽醫療科技貿易（上海）有限公司 05

N/084278 2014/09/25 2014/09/25 合璽醫療科技貿易（上海）有限公司 10

N/084279 2014/09/25 2014/09/25 合璽醫療科技貿易（上海）有限公司 44

N/084280 2014/09/25 2014/09/25 合璽醫療科技貿易（上海）有限公司 05

N/084281 2014/09/25 2014/09/25 合璽醫療科技貿易（上海）有限公司 10

N/084282 2014/09/25 2014/09/25 合璽醫療科技貿易（上海）有限公司 44

N/084286 2014/09/25 2014/09/25 De Beers Diamond Jewellers Limited 14

N/084287 2014/09/25 2014/09/25 De Beers Diamond Jewellers Limited 35

N/084294 2014/09/25 2014/09/25 GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED 05

N/084298 2014/09/25 2014/09/25 Caesars World, Inc. 28

N/084299 2014/09/25 2014/09/25 Caesars World, Inc. 35

N/084300 2014/09/25 2014/09/25 Caesars World, Inc. 35
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N.º
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權利人

Titular
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N/084305 2014/09/25 2014/09/25 上海煲宮餐飲管理有限公司 43

N/084328 2014/09/25 2014/09/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING 

AS SQUARE ENIX CO., LTD.)

09

N/084329 2014/09/25 2014/09/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING 

AS SQUARE ENIX CO., LTD.)

41

N/084350 2014/09/25 2014/09/25 Kat Maconie Limited 03

N/084351 2014/09/25 2014/09/25 Kat Maconie Limited 18

N/084352 2014/09/25 2014/09/25 Kat Maconie Limited 25

N/084362 2014/09/25 2014/09/25 SABON SHEL PA’AM (2000) LTD. 03

N/084373 2014/09/25 2014/09/25 收藏家鐘錶珠寶有限公司

COLLECTORS WATCH & JEWELRY COMPANY LIMITED

14

N/084374 2014/09/25 2014/09/25 收藏家鐘錶珠寶有限公司

COLLECTORS WATCH & JEWELRY COMPANY LIMITED

35

N/084375 2014/09/25 2014/09/25 收藏家鐘錶珠寶有限公司

COLLECTORS WATCH & JEWELRY COMPANY LIMITED

35

N/084376 2014/09/25 2014/09/25 常州星聚網絡科技有限公司 09

N/084386 2014/09/25 2014/09/25 Societe Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et 

Allumettes, SASU

34

N/084399 2014/09/25 2014/09/25 施景耀

Si Keng Io

35

N/084400 2014/09/25 2014/09/25 佛山市順德區天品電器科技有限公司 11

N/084401 2014/09/25 2014/09/25 利郎（中國）有限公司 18

N/084402 2014/09/25 2014/09/25 利郎（中國）有限公司 24

N/084403 2014/09/25 2014/09/25 利郎（中國）有限公司 25

N/084404 2014/09/25 2014/09/25 利郎（中國）有限公司 26

N/084405 2014/09/25 2014/09/25 利郎（中國）有限公司 35

N/084406 2014/09/25 2014/09/25 深圳市凱獅博電子有限公司 09

N/084407 2014/09/25 2014/09/25 廣東國泰國際旅行社有限公司 32

N/084410 2014/09/25 2014/09/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/084411 2014/09/25 2014/09/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/084412 2014/09/25 2014/09/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/084413 2014/09/25 2014/09/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/084414 2014/09/25 2014/09/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/084415 2014/09/25 2014/09/25 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 07

N/084416 2014/09/25 2014/09/25 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 12

N/084417 2014/09/25 2014/09/25 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 37
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N/084423 2014/09/25 2014/09/25 HYUNDAI MOTOR COMPANY 12

N/084424 2014/09/25 2014/09/25 Daesang Corporation 29

N/084425 2014/09/25 2014/09/25 Daesang Corporation 30

N/084426 2014/09/25 2014/09/25 Daesang Corporation 32

N/084428 2014/09/25 2014/09/25 Watson Enterprises Limited 33

N/084452 2014/09/25 2014/09/25 Global Retail Trademarks Limited 35

N/084453 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 03

N/084454 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 05

N/084455 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 29

N/084456 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 32

N/084457 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 03

N/084458 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 05

N/084459 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 29

N/084460 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 32

N/084461 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 03

N/084462 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 05

N/084463 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 29

N/084464 2014/09/25 2014/09/25 Blackmores Limited 32

N/084465 2014/09/25 2014/09/25 何永航 28

N/084467 2014/09/25 2014/09/25 Amelie Beauty Company Limited 03

N/084468 2014/09/25 2014/09/25 LA. I. PE. S.p.A. 18

N/084475 2014/09/25 2014/09/25 NAIAD CO., LTD. 03

N/084476 2014/09/25 2014/09/25 傳奇亞太科技有限公司 09

N/084477 2014/09/25 2014/09/25 傳奇亞太科技有限公司 28

N/084478 2014/09/25 2014/09/25 傳奇亞太科技有限公司 41

N/084479 2014/09/25 2014/09/25 傳奇亞太科技有限公司 09

N/084480 2014/09/25 2014/09/25 傳奇亞太科技有限公司 28

N/084481 2014/09/25 2014/09/25 傳奇亞太科技有限公司 41

N/084482 2014/09/25 2014/09/25 申維健怡貿易（深圳）有限公司 30

N/084484 2014/09/25 2014/09/25 紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司

HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO., LTD.

34

N/084485 2014/09/25 2014/09/25 紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司

HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO., LTD.

34

N/084486 2014/09/25 2014/09/25 紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司

HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO., LTD.

34
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N/084499 2014/09/25 2014/09/25 德瑞寶輪胎有限公司

DERUIBAO TIRE CO., LTD.

12

N/084500 2014/09/25 2014/09/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

16

N/084501 2014/09/25 2014/09/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/084502 2014/09/25 2014/09/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/084503 2014/09/25 2014/09/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/084504 2014/09/25 2014/09/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

45

N/084505 2014/09/25 2014/09/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

16

N/084506 2014/09/25 2014/09/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/084507 2014/09/25 2014/09/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/084508 2014/09/25 2014/09/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/084509 2014/09/25 2014/09/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

45

N/084510 2014/09/25 2014/09/25 廣州愛帛服飾有限公司

EPO FASHION CO., LTD.

03

N/084511 2014/09/25 2014/09/25 廣州愛帛服飾有限公司

EPO FASHION CO., LTD.

09

N/084512 2014/09/25 2014/09/25 廣州愛帛服飾有限公司

EPO FASHION CO., LTD.

14

N/084513 2014/09/25 2014/09/25 廣州愛帛服飾有限公司

EPO FASHION CO., LTD.

18

N/084514 2014/09/25 2014/09/25 廣州愛帛服飾有限公司

EPO FASHION CO., LTD.

35

N/084515 2014/09/25 2014/09/25 廣州愛帛服飾有限公司

EPO FASHION CO., LTD.

40

N/084516 2014/09/25 2014/09/25 廣州愛帛服飾有限公司

EPO FASHION CO., LTD.

42

N/084517 2014/09/25 2014/09/25 G.HOUSE-INVESTIMENTOS, S.A. 35

N/084518 2014/09/25 2014/09/25 G.HOUSE-INVESTIMENTOS, S.A. 35

N/084519 2014/09/25 2014/09/25 G.HOUSE-INVESTIMENTOS, S.A. 35

N/084523 2014/09/25 2014/09/25 駱琦

Luo Qi

30
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N/084525 2014/09/25 2014/09/25 駱琦

Luo Qi

30

N/084526 2014/09/25 2014/09/25 駱琦

Luo Qi

30

N/084527 2014/09/25 2014/09/25 駱琦

Luo Qi

03

N/084528 2014/09/25 2014/09/25 駱琦

Luo Qi

32

N/084529 2014/09/25 2014/09/25 駱琦

Luo Qi

05

N/084530 2014/09/25 2014/09/25 超力國際食品有限公司 

CHEWY INTERNATIONAL FOODS LTD

30

N/084533 2014/09/25 2014/09/25 WMS Gaming Inc. 09

N/084534 2014/09/25 2014/09/25 WMS Gaming Inc. 28

N/084535 2014/09/25 2014/09/25 WMS Gaming Inc. 41

N/084536 2014/09/25 2014/09/25 WMS Gaming Inc. 09

N/084537 2014/09/25 2014/09/25 WMS Gaming Inc. 28

N/084538 2014/09/25 2014/09/25 WMS Gaming Inc. 41

N/084539 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/084540 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/084542 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084565 2014/09/25 2014/09/25 Richemont International SA 14

N/084567 2014/09/25 2014/09/25 C&C - Participações Sociais, Limitada 32

C&C - Centro de Traduções, Limitada

C&C - Sociedade Gestora de Escritórios de Advogados, Limitada

C&C - Consultores, Limitada

C&C - Secretariado, Limitada

C&C - Edições Multimédia, Limitada

C&C - APOIO DA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LIMITADA

N/084568 2014/09/25 2014/09/25 Apple Inc. 09

N/084570 2014/09/25 2014/09/25 陳錫朝

Chan Sek Chio

05

N/084571 2014/09/25 2014/09/25 陳錫朝

Chan Sek Chio

05

N/084587 2014/09/25 2014/09/25 曾旭惠

CHANG IOK WAI

05

N/084588 2014/09/25 2014/09/25 KAGOSHIMA PREFECTURAL ECONOMIC FEDERATION 

OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

29
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N/084589 2014/09/25 2014/09/25 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD. 

09

N/084590 2014/09/25 2014/09/25 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD. 

42

N/084591 2014/09/25 2014/09/25 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. 09

N/084592 2014/09/25 2014/09/25 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. 37

N/084593 2014/09/25 2014/09/25 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. 42

N/084594 2014/09/25 2014/09/25 TOHTONKU SDN BHD 03

N/084595 2014/09/25 2014/09/25 DP Beverages Limited 30

N/084596 2014/09/25 2014/09/25 DP Beverages Limited 32

N/084599 2014/09/25 2014/09/25 Myriad Asset Management Limited 36

N/084600 2014/09/25 2014/09/25 Myriad Asset Management Limited 36

N/084601 2014/09/25 2014/09/25 玉珍齋 29

N/084602 2014/09/25 2014/09/25 玉珍齋 30

N/084606 2014/09/25 2014/09/25 北京雅德國際孔子文化傳播中心 36

N/084609 2014/09/25 2014/09/25 Caesars Interactive Entertainment, Inc. 09

N/084610 2014/09/25 2014/09/25 Caesars Interactive Entertainment, Inc. 41

N/084611 2014/09/25 2014/09/25 Watson Enterprises Limited 03

N/084612 2014/09/25 2014/09/25 Watson Enterprises Limited 08

N/084613 2014/09/25 2014/09/25 Watson Enterprises Limited 21

N/084614 2014/09/25 2014/09/25 Watson Enterprises Limited 03

N/084615 2014/09/25 2014/09/25 Watson Enterprises Limited 05

N/084616 2014/09/25 2014/09/25 Watson Enterprises Limited 35

N/084617 2014/09/25 2014/09/25 Melco Crown Entertainment Limited 35

N/084618 2014/09/25 2014/09/25 Melco Crown Entertainment Limited 36

N/084619 2014/09/25 2014/09/25 Melco Crown Entertainment Limited 39

N/084620 2014/09/25 2014/09/25 Melco Crown Entertainment Limited 41

N/084621 2014/09/25 2014/09/25 Melco Crown Entertainment Limited 43

N/084622 2014/09/25 2014/09/25 Melco Crown Entertainment Limited 44

N/084623 2014/09/25 2014/09/25 Melco Crown Entertainment Limited 41

N/084624 2014/09/25 2014/09/25 Melco Crown Entertainment Limited 43

N/084625 2014/09/25 2014/09/25 Melco Crown Entertainment Limited 41

N/084626 2014/09/25 2014/09/25 Melco Crown Entertainment Limited 43

N/084627 2014/09/25 2014/09/25 UNIR (HK) Management Limited 35

N/084628 2014/09/25 2014/09/25 UNIR (HK) Management Limited 36
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N/084629 2014/09/25 2014/09/25 UNIR (HK) Management Limited 43

N/084630 2014/09/25 2014/09/25 UNIR (HK) Management Limited 35

N/084631 2014/09/25 2014/09/25 UNIR (HK) Management Limited 36

N/084632 2014/09/25 2014/09/25 UNIR (HK) Management Limited 43

N/084633 2014/09/25 2014/09/25 WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P. 44

N/084634 2014/09/25 2014/09/25 深圳市信科岐投資有限公司 14

N/084635 2014/09/25 2014/09/25 深圳市信科岐投資有限公司 14

N/084636 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084637 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084638 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084639 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084640 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084641 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084642 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084643 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084644 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084645 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084646 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084647 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084648 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084649 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084650 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084651 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084652 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084653 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084654 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084655 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084656 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084657 2014/09/25 2014/09/25 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084658 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084659 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084660 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084661 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084662 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43
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N/084663 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084664 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084665 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084666 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084667 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084668 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084669 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084670 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084671 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084672 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084673 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084674 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084675 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084676 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084677 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084678 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084679 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084680 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084681 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084682 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084683 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084684 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084685 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084686 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084687 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084688 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084689 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084690 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084691 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084692 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084693 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084694 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084695 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084696 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44
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N/084697 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084698 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084699 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084700 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084701 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084702 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084703 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084704 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084705 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084706 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084707 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084708 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084709 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084710 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084711 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084712 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084713 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084714 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084715 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084716 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084717 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084718 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084719 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084720 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084721 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084722 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084723 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084724 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084725 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084726 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084727 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084728 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084729 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084730 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44
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N/084731 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/084732 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/084733 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/084734 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/084735 2014/09/18 2014/09/18 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/084738 2014/09/18 2014/09/18 GRUPO DE HOSPITALIDADE ARTYZEN (MACAU) 

LIMITADA

43

N/084740 2014/09/18 2014/09/18 GRUPO DE HOSPITALIDADE ARTYZEN (MACAU) 

LIMITADA

43

N/084742 2014/09/18 2014/09/18 GRUPO DE HOSPITALIDADE ARTYZEN (MACAU) 

LIMITADA

43

N/084744 2014/09/18 2014/09/18 GRUPO DE HOSPITALIDADE ARTYZEN (MACAU) 

LIMITADA

43

N/084746 2014/09/25 2014/09/25 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

05

N/084747 2014/09/25 2014/09/25 僑豐行有限公司

Kiu Fung Hong Limited

30

N/084748 2014/09/25 2014/09/25 ithk tm limited 18

N/084749 2014/09/25 2014/09/25 ithk tm limited 25

N/084750 2014/09/25 2014/09/25 ithk tm limited 35

N/084751 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

03

N/084752 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

07

N/084753 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

09

N/084754 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

10

N/084755 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

11

N/084756 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

12

N/084757 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

21

N/084758 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

24

N/084759 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

27
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N/084760 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

03

N/084761 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

07

N/084762 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

09

N/084763 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

10

N/084764 2014/09/25 2014/09/25 C OMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

11

N/084765 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

12

N/084766 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

21

N/084767 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

24

N/084768 2014/09/25 2014/09/25 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

27

N/084769 2014/09/25 2014/09/25 Simone Dalla Libera 

Michele Zanella 

09

N/084770 2014/09/25 2014/09/25 Simone Dalla Libera 

Michele Zanella   

14

N/084771 2014/09/25 2014/09/25 Simone Dalla Libera 

Michele Zanella   

18

N/084772 2014/09/25 2014/09/25 Simone Dalla Libera 

Michele Zanella   

25

N/084773 2014/09/25 2014/09/25 Simone Dalla Libera 

Michele Zanella   

35

N/084774 2014/09/25 2014/09/25 Musidor B.V. 35

N/084775 2014/09/25 2014/09/25 Musidor B.V. 35

N/084776 2014/09/25 2014/09/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/084778 2014/09/25 2014/09/25 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/084779 2014/09/25 2014/09/25 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/084783 2014/09/25 2014/09/25 Genentech, Inc. 05

N/084784 2014/09/25 2014/09/25 婭緹克蘭（上海）國際貿易有限公司 03

N/084785 2014/09/25 2014/09/25 上海小蜜坊國際貿易有限公司 03

N/084786 2014/09/25 2014/09/25 樓更深

LOU Keng Shen

30
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N/084787 2014/09/25 2014/09/25 樓更深

LOU Keng Shen

43

N/084788 2014/09/25 2014/09/25 Watson Enterprises Limited 03

N/084789 2014/09/25 2014/09/25 Ultramax Products Ltd 10

N/084790 2014/09/25 2014/09/25 Ultramax Products Ltd 10

N/084791 2014/09/25 2014/09/25 Ultramax Products Ltd 10

N/084792 2014/09/25 2014/09/25 殷理基集團有限公司 32

N/084793 2014/09/25 2014/09/25 黃金香食品有限公司 29

N/084794 2014/09/25 2014/09/25 珠海一統實業有限公司 30

N/084795 2014/09/25 2014/09/25 Diamintangibles International, Ltd. 14

N/084799 2014/09/25 2014/09/25 Alima Cosmetics, Inc. 03

N/084800 2014/09/25 2014/09/25 Rock Fit, LLC 25

N/084801 2014/09/25 2014/09/25 Rock Fit, LLC 28

N/084802 2014/09/25 2014/09/25 Rock Fit, LLC 35

N/084803 2014/09/25 2014/09/25 Nu Science Corporation 03

N/084804 2014/09/25 2014/09/25 GOLDWIN INC. 18

N/084805 2014/09/25 2014/09/25 GOLDWIN INC. 25

N/084806 2014/09/25 2014/09/25 GOLDWIN INC. 28

N/084816 2014/09/25 2014/09/25 Swiss Pharma International AG 05

N/084817 2014/09/25 2014/09/25 FOSSIL GROUP, INC. 03

N/084818 2014/09/25 2014/09/25 河南中煙工業有限責任公司 34

N/084819 2014/09/25 2014/09/25 河南中煙工業有限責任公司 34

N/084820 2014/09/25 2014/09/25 河南中煙工業有限責任公司 34

N/084821 2014/09/25 2014/09/25 河南中煙工業有限責任公司 34

N/084822 2014/09/25 2014/09/25 河南中煙工業有限責任公司 34

N/084823 2014/09/25 2014/09/25 河南中煙工業有限責任公司 34

N/084824 2014/09/25 2014/09/25 河南中煙工業有限責任公司 34

N/084825 2014/09/25 2014/09/25 北京綺瑞服裝服飾有限公司 25

N/084826 2014/09/25 2014/09/25 勝將服裝有限公司 18

N/084827 2014/09/25 2014/09/25 勝將服裝有限公司 25

N/084830 2014/09/25 2014/09/25 P.T. Sari Incofood Corporation 43

N/084831 2014/09/25 2014/09/25 P.T. Sari Incofood Corporation 43

N/084832 2014/09/25 2014/09/25 SOZZI CALZE S.r.l. 25

N/084837 2014/09/25 2014/09/25 VWA (M) SDN BHD 11

N/084838 2014/09/25 2014/09/25 VWA (M) SDN BHD 16
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N/084839 2014/09/25 2014/09/25 VWA (M) SDN BHD 11

N/084840 2014/09/25 2014/09/25 VWA (M) SDN BHD 16

N/084841 2014/09/25 2014/09/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/084842 2014/09/25 2014/09/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/084849 2014/09/25 2014/09/25 Advanced Group Ltd. 06

N/084850 2014/09/25 2014/09/25 CBRE, Inc. 36

N/084851 2014/09/25 2014/09/25 CBRE, Inc. 37

N/084852 2014/09/25 2014/09/25 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/084853 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 09

N/084854 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 16

N/084855 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 35

N/084856 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 38

N/084857 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 41

N/084858 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 42

N/084859 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 45

N/084860 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 09

N/084861 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 16

N/084862 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 28

N/084863 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 35

N/084864 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 36

N/084865 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 38

N/084866 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 39

N/084867 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 41

N/084868 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 42

N/084869 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 43

N/084870 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 45

N/084871 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 09

N/084872 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 16

N/084873 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 28

N/084874 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 35

N/084875 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 36

N/084876 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 38

N/084877 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 39

N/084878 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 41
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N/084879 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 42

N/084880 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 43

N/084881 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 45

N/084882 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 09

N/084883 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 16

N/084884 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 28

N/084885 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 35

N/084886 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 36

N/084887 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 38

N/084888 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 39

N/084889 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 41

N/084890 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 42

N/084891 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 43

N/084892 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 45

N/084893 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 09

N/084894 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 16

N/084895 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 28

N/084896 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 35

N/084897 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 36

N/084898 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 38

N/084899 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 39

N/084900 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 41

N/084901 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 42

N/084902 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 43

N/084903 2014/09/25 2014/09/25 Alibaba Group Holding Limited 45

N/084904 2014/09/25 2014/09/25 Emperor Entertainment Hotel Investment Limited 43

N/084905 2014/09/25 2014/09/25 Emperor Entertainment Hotel Investment Limited 44

N/084906 2014/09/25 2014/09/25 Emperor Entertainment Hotel Investment Limited 43

N/084907 2014/09/25 2014/09/25 Emperor Entertainment Hotel Investment Limited 44

N/084908 2014/09/25 2014/09/25 Emperor Entertainment Hotel Investment Limited 43

N/084909 2014/09/25 2014/09/25 Emperor Entertainment Hotel Investment Limited 44

N/084910 2014/09/25 2014/09/25 Emperor Entertainment Hotel Investment Limited 43

N/084911 2014/09/25 2014/09/25 Emperor Entertainment Hotel Investment Limited 44

N/084912 2014/09/25 2014/09/25 Emperor Entertainment Hotel Investment Limited 43

N/084913 2014/09/25 2014/09/25 Emperor Entertainment Hotel Investment Limited 44
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N/084916 2014/09/25 2014/09/25 Time Products (UK) Limited 14

N/084917 2014/09/25 2014/09/25 Time Products (UK) Limited 14

N/084918 2014/09/25 2014/09/25 深圳匯潔集團股份有限公司

SHENZHEN HUIJIE GROUP CO., LTD  

25

N/084919 2014/09/25 2014/09/25 深圳匯潔集團股份有限公司

SHENZHEN HUIJIE GROUP CO., LTD  

25

N/084920 2014/09/25 2014/09/25 信唯有限公司

ZUVERLASSIG LIMITED

12

N/084921 2014/09/25 2014/09/25 現代混凝土鑽切有限公司

MODERN CONCRETE DRILL CUT CO., LIMITED

37

N/084943 2014/09/25 2014/09/25 Konami Gaming, Inc. 09

N/084944 2014/09/25 2014/09/25 Konami Gaming, Inc. 28

N/084945 2014/09/25 2014/09/25 Konami Gaming, Inc. 09

N/084947 2014/09/25 2014/09/25 Konami Gaming, Inc. 09

N/084948 2014/09/25 2014/09/25 Konami Gaming, Inc. 09

N/084958 2014/09/25 2014/09/25 金達世紀有限公司 30

N/084959 2014/09/25 2014/09/25 金達世紀有限公司 32

N/084961 2014/09/25 2014/09/25 Medical Acoustics, LLC 10

N/084962 2014/09/25 2014/09/25 Medical Acoustics, LLC 10

N/084963 2014/09/25 2014/09/25 Medical Acoustics, LLC 10

N/084964 2014/09/25 2014/09/25 Medical Acoustics, LLC 10

N/084967 2014/09/25 2014/09/25 澳門御術生物技術有限公司 03

N/084968 2014/09/25 2014/09/25 澳門御術生物技術有限公司 10

N/084969 2014/09/25 2014/09/25 光威股份有限公司

LIGHT WAY METALS CO., LTD.

06

N/084970 2014/09/25 2014/09/25 光威股份有限公司

LIGHT WAY METALS CO., LTD.

17

N/084971 2014/09/25 2014/09/25 光威股份有限公司

LIGHT WAY METALS CO., LTD.

19

N/084972 2014/09/25 2014/09/25 王海濤

Wong Hoi Tou 

32

N/084974 2014/09/25 2014/09/25 全友家私有限公司 20

N/084975 2014/09/25 2014/09/25 NEOWIZ GAMES CORPORATION 09

N/084976 2014/09/25 2014/09/25 NEOWIZ GAMES CORPORATION 41

N/084978 2014/09/25 2014/09/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/084979 2014/09/25 2014/09/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/084980 2014/09/25 2014/09/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28
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N/084981 2014/09/25 2014/09/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/084982 2014/09/25 2014/09/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/084983 2014/09/25 2014/09/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/085001 2014/09/25 2014/09/25 般若科技股份有限公司

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

21

N/085002 2014/09/25 2014/09/25 般若科技股份有限公司

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

35

N/085003 2014/09/25 2014/09/25 般若科技股份有限公司

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

21

N/085004 2014/09/25 2014/09/25 般若科技股份有限公司

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

35

N/085005 2014/09/25 2014/09/25 The Procter & Gamble Company 03

N/085007 2014/09/25 2014/09/25 Richemont International SA 14

N/085013 2014/09/25 2014/09/25 昇龍國際有限公司

COMPANHIA DE INTERNACIONAL NOBORIRYU, 

LIMITADA

29

N/085014 2014/09/25 2014/09/25 昇龍國際有限公司

COMPANHIA DE INTERNACIONAL NOBORIRYU, 

LIMITADA

30

N/085015 2014/09/25 2014/09/25 昇龍國際有限公司

COMPANHIA DE INTERNACIONAL NOBORIRYU, 

LIMITADA

43

N/085016 2014/09/25 2014/09/25 日本城（香港）有限公司

JAPAN HOME CENTRE (H.K.) LIMITED

35

N/085017 2014/09/25 2014/09/25 日本城（香港）有限公司

JAPAN HOME CENTRE (H.K.) LIMITED

35

N/085018 2014/09/25 2014/09/25 日本城（香港）有限公司

JAPAN HOME CENTRE (H.K.) LIMITED

35

N/085025 2014/09/25 2014/09/25 澳門新中澳科技有限公司 25

N/085026 2014/09/25 2014/09/25 澳門新中澳科技有限公司 40

N/085053 2014/09/25 2014/09/25 陳志强 33

N/085054 2014/09/25 2014/09/25 深圳市超順電子商務有限公司 03

N/085055 2014/09/25 2014/09/25 SUZUKI MOTOR CORPORATION 12

N/085057 2014/09/25 2014/09/25 丁國權 35

N/085058 2014/09/25 2014/09/25 丁國權 36

N/085059 2014/09/25 2014/09/25 丁國權 37

N/085060 2014/09/25 2014/09/25 丁國權 39

N/085061 2014/09/25 2014/09/25 丁國權 41

N/085066 2014/09/25 2014/09/25 Arminda Manuela da Conceição António 45
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N/085067 2014/09/25 2014/09/25 Arminda Manuela da Conceição António 45

N/085068 2014/09/25 2014/09/25 Arminda Manuela da Conceição António 45

N/085069 2014/09/25 2014/09/25 Arminda Manuela da Conceição António 45

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/076750 2014/09/29 蔡尚均

CAI SHANGJUN

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第16條第1

款、第17條第3款及第18條第1款。

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 n.º 1 do art.º 16.º, n.º 3 do art.º 

17.º e o n.º 1 do art.º 18.º

N/076788 2014/09/29 蔡尚均

CAI SHANGJUN

14 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第16條第1

款、第17條第3款及第18條第1款。

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 n.º 1 do art.º 16.º, n.º 3 do art.º 

17.º e o n.º 1 do art.º 18.º

N/076803 2014/09/29 劉占川 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第16條第1

款、第17條第3款及第18條第1款。

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 n.º 1 do art.º 16.º, n.º 3 do art.º 

17.º e o n.º 1 do art.º 18.º

N/076804 2014/09/29 劉占川 14 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第16條第1

款、第17條第3款及第18條第1款。

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 n.º 1 do art.º 16.º, n.º 3 do art.º 

17.º e o n.º 1 do art.º 18.º

N/078396 2014/09/29 溫州高慕科技有限公司 09 第214條第1款b）項及第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c）項。

Alínea b) do n.º 1 e 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 c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/078743 2014/09/18 李小娟 12 第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/079781 2014/09/23 王永堅 14 第214條第2款a）項及第9條第1款c）項，適用於第214條第

1款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º
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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/080699 2014/09/29 鴻運貿易（國際）有限公司

Hung Win Trading Company 

Limited

05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/080813 2014/09/29 澳門雷士國際有限公司 11 第214條第1款b）項及第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c）項。

Alínea b) do n.º 1 e 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 c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/083888 2014/09/29 SHFL entertainment, Inc. 41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第1

款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/084946 2014/09/30 Konami Gaming, Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第1

款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/009224

(9000-M)

P/009225

(9001-M)

P/009226

(9002-M)

P/009227

(9003-M)

P/009229

(9005-M)

P/009230

(9006-M)

P/009389

(9241-M)

P/009390

(9242-M)

P/009391

(9243-M)

P/014000

(13929-M)

N/026500 N/026501 N/026502 N/027432

N/028064 N/028065 N/028066 N/028067 N/028164 N/028165 N/028166

N/028167 N/028195 N/028237 N/028254 N/028255 N/029020 N/029021

N/029022 N/029154 N/029466 N/029564 N/029566 N/029572 N/029574

N/030241 N/030639 N/030640 N/030641 N/030642 N/031004 N/031248

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/009721

(9570-M)

2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT International IP 

LLC

Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK
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P/010916

(10739-M)

P/010917

(10740-M)

P/010918

(10741-M)

2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT DOMESTIC IP 

LLC.

Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK

P/011692

(11619-M)

P/011693

(11620-M)

2014/09/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Kabushiki Kaisha Koei 

Tecmo Games (Tecmo 

Koei Games Co., Ltd.)

Kabushiki Kaisha Koei Tecmo Games 

(Koei Tecmo Games Co., Ltd.)

N/003329

N/003657

2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT International IP 

LLC

Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK

N/009238 2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT Conrad IP LLC Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK

N/023312

N/023313

N/023314

N/023315

N/023316

2014/09/24 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

CHEIL 

INDUSTRIES, INC.

Samsung SDI Co., Ltd., com sede em 150-

20, Gongse-ro, Giheung-gu, Yongin-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea

N/027432 2014/09/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Automobili 

Lamborghini Holding 

S.p.A.

Automobili Lamborghini S.p.A., com sede 

em via Modena, 12, 40019 Sant'Agata 

Bolognese(BO), Italy

N/028254

N/028255

2014/09/24 更改地址

Modificação de 

sede

頂上有限公司 澳門新口岸宋玉生廣場光輝（集團）商

業中心9樓A座

N/029020

N/029021

N/029022

2014/09/23 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SANEI-

INTERNATIONAL 

CO., LTD.

SANEI-INTERNATIONAL ASSET 

MANAGEMENT CO., LTD.

N/030241 2014/09/18 更改地址

Modificação de 

sede

凱權貿易有限公司

Seapower Trading Co. 

Ltd.

澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場20樓

I, J, K, L座

Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 

n.os 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 20.º 

andar I, J, K, L, Macau

N/031004 2014/09/23 更改地址

Modificação de 

sede

瑞昌銀號有限公司 澳門殷皇子大馬路62號中央商業中心4樓

N/033369

N/033370

N/033371

2014/09/23 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SANEI-

INTERNATIONAL 

CO., LTD.

SANEI-INTERNATIONAL ASSET 

MANAGEMENT CO., LTD.

N/046358

N/046359

N/046360

2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT Conrad IP LLC Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK

N/048694

N/048695

2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT International IP 

LLC

Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK



N.º 42 — 15-10-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 18541

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/049546

N/049547

N/049548

N/049549

N/049550

N/049551

2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT Conrad IP LLC Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK

N/050884

N/050885

2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT International IP 

LLC

Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK

N/051741

N/051742

N/051808

N/051809

N/053312

N/053313

N/053314

N/053315

N/053316

N/053317

N/053318

N/053319

N/053320

2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT Domestic IP 

LLC

Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK

N/055474 2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT Conrad IP LLC Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK

N/055475

N/055476

N/055477

N/055478

N/055479

N/055480

N/055481

N/055482

N/055483

N/055484

2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT International IP 

LLC

Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK

N/057433

N/057434

N/057435

N/057436

N/057437

N/057438

N/057439

2014/09/23 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SANEI-

INTERNATIONAL 

CO., LTD.

SANEI-INTERNATIONAL ASSET 

MANAGEMENT CO., LTD.

N/060404

N/060405

2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT International IP 

LLC

Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK

N/060778 2014/09/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Kabushiki Kaisha Koei 

Tecmo Games (Tecmo 

Koei Games Co., Ltd.)

Kabushiki Kaisha Koei Tecmo Games 

(Koei Tecmo Games Co., Ltd.)

N/070536 2014/09/26 轉讓

Transmissão

HLT International IP 

LLC

Hilton Worldwide Holding LLP, com sede 

em Maple Court, Central Park, Reeds 

Crescent, Watford Herts, WD24 4QQ, UK

N/075343 2014/09/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Kabushiki Kaisha Koei 

Tecmo Games (Tecmo 

Koei Games Co., Ltd.)

Kabushiki Kaisha Koei Tecmo Games 

(Koei Tecmo Games Co., Ltd.)

N/079017

N/079018

N/079019

2014/09/23 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SANEI-

INTERNATIONAL 

CO., LTD.

SANEI-INTERNATIONAL ASSET 

MANAGEMENT CO., LTD.

N/086295 2014/09/24 更改認別資料

Modificação de 

identidade

百利德網絡科技有限

公司

鍵國網絡科技有限公司
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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 N/15324 Hong Kong Land Limited 初級法院

TJB

CV2-12-0002-CRJ 2014/07/28

2 N/68856 英超（澳門）有限公司 初級法院

TJB

CV3-14-0002-CRJ 2014/07/17

3 N/75491 Angel Playing Cards Co., Ltd. 初級法院

TJB

CV2-14-0021-CRJ 2014/09/15

4 N/75492 Angel Playing Cards Co., Ltd. 初級法院

TJB

CV2-14-0023-CRJ 2014/09/01

5 N/68085 杜卡迪（澳門）有限公司 初級法院

TJB

CV1-13-0045-CRJ 2014/09/24

6 N/65413 Multi Access Limited 中級法院

TSI

Ac. de 2014/7/24

Proc. n.º 101/2014

2014/09/15

1 初級法院裁定上訴理由不成立，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
2 初級法院裁定上訴理由不成立，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
3 初級法院裁定上訴理由不成立，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
4 初級法院裁定上訴理由不成立，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
5 初級法院裁定上訴理由不成立，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
6 中級法院裁定上訴理由不成立，確認原審法院的判決，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
1 O TJB julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho da DSE que recusou o registo da marca em causa.
2 O TJB julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho da DSE que recusou o registo da marca em causa.
3 O TJB julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho da DSE que recusou o registo da marca em causa.
4 O TJB julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho da DSE que recusou o registo da marca em causa.
5 O TJB julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho da DSE que recusou o registo da marca em causa.
6 O Acordão do TSI negou provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida, mantendo o despacho da DSE que 

recusou a marca em causa.

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/041172 2014/09/22 Athleta (ITM) Inc. ATHLETA S.A.

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/085116 2014/08/18 Swissgear Sàrl Wenger S.A.
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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/085117 2014/08/18 Swissgear Sàrl Wenger S.A.

N/085118 2014/08/18 Swissgear Sàrl Wenger S.A.

N/085120 2014/08/18 Swissgear Sàrl Wenger S.A.

N/085383 2014/08/18 Swissgear Sàrl Wenger S.A.

N/085384 2014/08/18 Swissgear Sàrl Wenger S.A.

N/085385 2014/08/18 Swissgear Sàrl Wenger S.A.

N/085470 2014/08/18 Yanua International Pte. Ltd. PANDA SECURITY, S.L.

N/086897 2014/09/16 駿灝會展工程有限公司 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

N/086898 2014/09/16 駿灝會展工程有限公司 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

答辯

Contestação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/084120 2014/09/17 深圳市萬普拉斯科技有限公司

Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., 

Ltd.

Techtronic Power Tools Technology Limited

N/084323 2014/09/24 Apple Inc. Texwood 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/000208

申請日 Data de pedido : 2014/09/01
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申請人 Requerente : COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E FOMENTO PREDIAL POU IEK, S.A.

地址 Endereço : Estrada da Vitória, N.os 2-4, Macau

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

行業 Actividade : 提供食物和飲料服務，餐廳，備辦宴席，自助餐廳，酒會服務。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 文字：淺豆綠（Pa ntone 383C），花紋：墨綠（Pa ntone 448C），底色1：深土黃（Pa ntone 

4495C），底色2：墨綠（Pantone 448C），如圖所示。 

編號 N.º : E/000209

申請日 Data de pedido : 2014/09/01

申請人 Requerente : COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E FOMENTO PREDIAL POU IEK, S.A.

地址 Endereço : Estrada da Vitória, N.os 2-4, Macau

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

行業 Actividade : 提供食物和飲料服務，臨時住宿，會議室出租。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 圖形：淺褐色（Pantone 875U），文字：墨綠（Pantone 439C），如圖所示。 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com os n.º 1 e n.º 2 do artigo 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/000202 2014/09/25 2014/09/25 太陽城教育服務有限公司
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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 E/170 杜卡迪（澳門）有限公司 初級法院

TJB
CV2-13-0032-CRJ 2014/09/03

1 初級法院裁定上訴理由不成立，維持經濟局拒絕有關營業場所名稱及標誌登記之批示。
1 O TJB julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho da DSE que recusou o registo de nome e insígnia de 

estabelecimento em causa.

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列

在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : I/001201

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/03

[71] 申請人 Requerente : Novel Tech International Limited

 地址 Endereço  : Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : Jay Chun

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 廣域賭桌系統。

   Sistema de mesa de jogos de fortuna ou azar de «Wide Area».

[57] 摘要 Resumo  : 應用主辦涉及賭注的電子賭桌，將包括用作進行現場賭桌博彩的實體桌面，有關博彩包括有現

場賭客、任用現場荷官及實體博彩組件、多部設有獨立處理器的賭客終端機、可與每部賭客終

端機處理器通訊並已應用控制多項電子賭桌功能的賭桌總控制器、至少一個可與賭桌總控制

器通訊的介面以及一張或多張位置在遠端的有關電子賭桌的其他電子賭桌。每部賭客終端機

可讓該處的現場賭客直接參與所在電子賭桌的第一張現場賭桌博彩，亦可以遠端方式參與位

元於遠處的賭桌進行的第二張現場賭桌博彩。第一張及第二張現場賭桌博彩可以是不同博彩，

並可同時進行。 

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

2013/03/15 13/844,617 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001204

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/18

[71] 申請人 Requerente : Novel Tech International Limited

 地址 Endereço  : Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : Jay Chun

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 通過電腦網路實現的遠端、直播、多人娛樂場遊戲。

   As técnicas de jogos remoto, ao vivo e de multijogador implementados por via rede de com-

putador.

[57] 摘要 Resumo  : 本文所描述或引用的各方面涉及通過電腦網路實現遠端、直播、多人娛樂場遊樂技術的不同方

法、系統及電腦程式產品。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/15 13/844,142 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001230

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/08/15

[71] 申請人 Requerente : Konami Gaming, Inc.

 地址 Endereço  : 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : SUDA, Satoshi

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 遊戲機以及允許遊戲者玩具有可修改轉輪特徵的遊戲機的方法。

   Máquina de jogos e métodos que permitem um jogador jogar as máquinas de jogos com as 

características de carretel modificáveis.

[57] 摘要 Resumo  : 本文描述了一種允許遊戲者玩遊戲機的方法。該方法包括多個轉輪，每個轉輪具有轉輪帶。該

方法包括啟動初級遊戲，相應地旋轉轉輪，隨機地確定初級遊戲的結果以及相應地停止轉輪

以顯示初級遊戲。該方法包括檢測觸發條件是否出現在初級遊戲結果中，觸發條件被限定為

至少一個觸發符號，該觸發符號顯示在初級遊戲結果中的多個轉輪的至少一個轉輪中，以及

包括相應地修改與至少一轉輪相關聯的轉輪帶的轉輪特徵以生成包括修改的轉輪帶的二級遊

戲的結果。 

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

2013/03/15 13/833,343 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001263

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/07

[71] 申請人 Requerente : CFPH, LLC

 地址 Endereço  : 110 East 59th Street, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Lee Amaitis, Matthew Holt, Quinton Singleton, Ian Epstein

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 幻想遊戲。

   Jogos de fantasia.

[57] 摘要 Resumo  : 某些實施例包括一個幻想體育遊戲。在某些實施例中，可確定一個影響幻想遊戲結果的預期表

現值。在某些實施例中，玩家位置可影響一個遊戲中可能出現的對手。可在一個幻想比賽中進

行分組對抗。本發明還提供了幻想遊戲選項的各種實例。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/07 13/788,412 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001264

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/10

[71] 申請人 Requerente : Gamblit Gaming, LLC

 地址 Endereço  : 620 North Brand Boulevard, Suite 500, Glendale, CA, 91203, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Miles Arnone, Frank Cire, Clifford Kaylin, Eric Meyerhofer, Scott Shimmin

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 用於聯網賭博混合遊戲的遊戲歷史驗證。

   Validação da história do jogo para os jogos híbridos em rede.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明揭示一種提供遊戲歷史驗證的賭博混合遊戲。所述賭博混合遊戲包含：娛樂系統引擎，

其向用戶提供娛樂遊戲；現實世界引擎，其向用戶提供賭博遊戲；以及遊戲世界引擎，其監視

所述娛樂遊戲且在適當時提供賭博遊戲。所述娛樂系統引擎響應於觸發事件而存儲遊戲歷史

信息，且將所述所存儲遊戲歷史信息的至少一部分提供到遊戲世界引擎。所述遊戲世界引擎存

儲所述遊戲歷史信息的所接收部分。當所述遊戲世界引擎接收到對遊戲歷史檢驗的請求時，所

述遊戲世界引擎從所述娛樂系統引擎檢索所述遊戲歷史信息，且使用由所述遊戲世界引擎存儲

的所述遊戲歷史信息的所述部分來檢驗來自所述娛樂系統引擎的所述遊戲歷史信息。 
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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

2013/03/14 61/783,585 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001265

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/11

[71] 申請人 Requerente : CFPH, LLC

 地址 Endereço  : 110 East 59th Street, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Paul Williams, Phillip L. Flaherty, Quinton Singleton, Kathleen Tam, Matthew Marrissette

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 用於遊戲之裝置。

   Dispositivo destinado aos jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 為顧客進行遊戲之一種電腦裝置。一種識別受體可以通過掃描將一識別文檔轉換為數位形式。

一種生物傳感器，例如一台可以獲取描述一名人類顧客的生物數據的相機。安裝在電腦裝置

上的（一台或多台）輸入輸出裝置可以出示信息，並接受來自一名人類顧客的註冊／登錄信息和

遊戲指令。一種貨幣受體和付款器可以接受現金貨幣。電腦裝置可要求一名顧客將一種身份證

明文件插入識別受體內，並掃描文件。電腦裝置可以獲取描述該顧客的生物數據。基於至少在

該顧客的識別和生物數據的數位形式部分，該電腦裝置可以核實該顧客的身份及該顧客參與

遊戲之可接受性。電腦裝置可以接受存入一個投注帳戶的貨幣。一旦該顧客經核實及該帳戶有

存款，電腦裝置可以向經核實的顧客提供遊戲活動，從投注帳戶賠款並在貨幣付款器支付遊戲

的獎金。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/11 61/766,748 美國 Estados Unidos da América

2013/03/15 13/837,224 美國 Estados Unidos da América

2013/07/15 13/942,146 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001266

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/12

[71] 申請人 Requerente : CFPH, LLC
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 地址 Endereço  : 110 East 59th Street, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Phillip L. Flaherty

[51] 分類 Classificação  : A63F9/24

[54] 標題 Título  : 投注會計和報告。

   Contabilidade e relatório de apostas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種電腦遊戲系統接收一套收入規則規範用作確認，報告，或在要求索賠與遊戲活動的投注者

有關的所得款項之多個實體之間分配遊戲活動所得款項。該規範可以有一種可以由一個人來

指定和／或修訂的形式，用作描述和反映跨司法管轄區稅收協定或條約，或商業營運商之間的

協議的變化。當玩家通過遊戲系統結束遊戲活動或在結束期間，根據多個水平相關的稅收管

轄區、與水平相關的稅收管轄區存在應課稅接觸之遊戲活動的玩家和運營商的規範，與遊戲活

動相關的收入金額、應付稅項或扣繳稅款將被計算出。該項計算可以反映水平相關司法管轄區

之間的一項稅收條約或協定，作為說明跨司法管轄區處理的收入、應付稅項或預扣款項。根據

計算所指定，向運營商及／或司法管轄區匯報及／或分配玩家的遊戲活動所得款項。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/12 13/796,810 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001267

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/12

[71] 申請人 Requerente : TCS John Huxley Europe Limited

 地址 Endereço  : Salamanca Square, 9 Albert Embankment, London, SE1 7SP, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 發明人 Inventor : Harley David JACKSON, Simon WITTY, Emanuel MANIATIS

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 遊戲桌。

   Mesa de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明描述了一個具有遊戲表面9的遊戲桌3，其中一個顯示面板6位於遊戲桌表面下方，並可

操作來顯示動態和／或靜態圖像，使遊戲桌上的玩家可透過遊戲表面看到這些圖像。一個散射

屏8可被放置在遊戲表面9和顯示面板6之間。如果顯示面板6的上表面不均勻，一個蓋片16可被

放置在顯示面板6上，從而為散射屏8和／或遊戲表面9提供一個平滑的基板。本發明還描述了各

個實施例，其中一個投影機投影一個圖像到安裝於遊戲表面下方的一個螢幕上，使得該圖像可

透過遊戲表面看到。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/12 1304455.7 英國 Reino Unido
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[21] 編號 N.º  : I/001268

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/13

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[71] 申請人 Requerente : 阿魯策遊戲美國有限公司

   Aruze Gaming America, Inc.

 地址 Endereço  : 745 Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 藤澤 真澄 FUJISAWA, Masumi, 北村 健太 KITAMURA, Kenta, 吉川 賢策 YOSHIKA-

WA, Kensaku, 三尾 將 MIO, Susumu, 岡田 和生 OKADA, Kazuo 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 具有第一顯示和第二顯示的遊戲機。

   Máquina de jogos com o primeiro monitor e o segundo monitor.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了一種遊戲機，其可提供多個遊戲模式和支付模式，而不會給玩家造成不信任或不舒服。

當確立獎勵觸發時，主C PU實施大獎挑戰抽獎；如果獲得大獎，則實施另一抽獎以選擇大賞

（點數或大獎5＋點數）之一；如果獲得點數獎賞，則以所確定的將被記入點數的量進行支付；

如果獲得大獎＋點數獎賞，則實施用於大獎獎賞的另一抽獎，並支付與獲得的獎賞和將被記入

點數的量相對應的量。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/13 2013-050193 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001269

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/14

[71] 申請人 Requerente : CFPH, LLC

 地址 Endereço  : 110 East 59th Street, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Howard W. Lutnick, Colin Sims, Ari Friedman, Mark Miller

[51] 分類 Classificação  : G06Q30/06

[54] 標題 Título  : 設備、製成品與套利購買方法。

   Equipamentos, produtos manufacturados e métodos para a arbitragem de compra.

[57] 摘要 Resumo  : 描述多種與推介及／或遞送服務有關的系統和方法。一些實施例可包括從一種遠程裝置接收由

一名用戶發出的一份遞送多項貨品的訂單。每項貨品均載有一個獨特的標識符。實施例還可以

包括確定用戶的位置；識別至少兩個位於用戶周邊範圍內，且有能力遞送所要求的貨品的服務

提供商；為每個服務提供商計算所要求的貨品的遞送總成本；為首名服務提供商接收遞送所要

求貨品的請求；並促進貨品的交付。 
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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

2013/03/15 13/839,236 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001272

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/28

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GMBH

 地址 Endereço  : Mathias-Brueggen-Strasse 118, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alema 

[72] 發明人 Inventor : Dieter MORSZECK

[51] 分類 Classificação  : A45C5/00

[54] 標題 Título  : 外表面具有三維凸起的存儲裝置。

   Dispositivo de armazenamento com protuberâncias tridimensionais na superfície externa.

[57] 摘要 Resumo  : 一種存儲裝置，特別是行李件或錢包，包含至少一個外表面（12、14、16），其中至少一個外表面

（12、14、16）上設置至少一個三維凸起（10），所述至少一個三維凸起（10）從外表面（12、14、

16）延伸。從外表面（12、14、16）延伸的三維凸起（10）包含相互疊加並互相連接的至少2個層

（12、3、4、5）。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/28 DE 20 2013 002 980.3 德國 Alemanha

[21] 編號 N.º  : I/001273

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/28

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GMBH

 地址 Endereço  : Mathias-Brueggen-Strasse 118, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 發明人 Inventor : Dieter MORSZECK

[51] 分類 Classificação  : A45C5/00

[54] 標題 Título  : 具有三維凸起的存儲裝置。

   Dispositivo de armazenamento com protuberâncias tridimensionais.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種存儲裝置，特別是行李件或錢包。該存儲裝置具有至少一個外表面（12、14 、

16），在所述的外表面（12、14 、16）上設置附加的外層（2），所述外層具有至少一個三維凸起
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（10），所述三維凸起（10）通過熱成型工藝形成於所述外層並從所述外表面（12、14 、16）

突出。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/28 DE 20 2013 002 981.1 德國 Alemanha

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政

區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-se 

a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste aviso 

até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : U/000140

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/29

[71] 申請人 Requerente : 東莞市微電環保科技有限公司

   DONG GUAN WEIDIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENCE AND TE-

CHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國東莞松山湖高新技術產業開發區工業南路6號松湖華科產業園孵化園1棟303、305、307室 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 鐘景如 ZHONG Jingru 

[51] 分類 Classificação  : F24C7/00

[54] 標題 Título  : 一種半乾燒式電蒸爐。

   Um tipo de forno eléctrico a vapor do estilo semi-seco.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型包括一箱體，箱體上方開有一出氣口，箱體底板上開有進水口和出水口，箱體底部

置有冷水流動導槽，在流動導槽上懸空的置有板式加熱器，在板式加熱器與流動導槽之間，懸

空的置有管式加熱器，在箱體內置有水位感應裝置，本實用新型提供了一種半乾燒式電蒸爐，

該電熱爐結構簡單，設計巧妙，能夠快速產生高溫蒸氣，提高了效率，節約了能源。 

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

2013/03/13 201320114516.X 中國 China

[21] 編號 N.º  : U/000142

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/02/21

[71] 申請人 Requerente : Coco Easy Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 9/157 Moo 5, Phaholyotin Road, Klong1, Klong Luang, Patumthani 12120, Thailand

 國籍 Nacionalidade  : 泰國 Tailandesa 

[72] 發明人 Inventor : KLIAPHUANGPHIT, Banphot

[51] 分類 Classificação  : A23N5/03

[54] 標題 Título  : 易開之烘烤或烹煮的香水椰子及其製作方法。

   Coco aromático assado ou cozido fácil de abrir e seu método de produção.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明是關於易開之烘烤或烹煮的香水椰子，其中椰子的纖維質外殼先被除去，以得到一個有

著乾淨硬殼的椰子，並在椰子殼上製作出凹槽線，該凹槽線之特性為以激光雕刻機進行激光

雕刻，刻出位於香水椰子殼底側至少一道聚合的凹槽線。易開之烘烤或烹煮的香水椰子還包括

了固定在凹槽線附近一道聚合凹槽線之內的開啟裝置。本發明亦是關於上述易開之烘烤或烹

煮的香水椰子的製作方法，讓人易於享用椰子。消費者可透過拉開拉環等開啟裝置將椰子殼打

開。在至少一道聚合凹槽線是一個大圓圈凹槽以及一個小圓圈凹槽的情形下，拉環是固定在小

圓圈凹槽的附近，讓小圓圈凹槽內的椰子殼可以被打開，露出其內的椰子肉。透過這個小孔，消

費者可以插入吸管飲用其內的椰子汁，當椰子汁喝完之後，消費者可進一步用手將大圓圈凹槽

內的椰子殼拉開，輕易打開椰子殼，並食用到椰子內的椰子肉。 

 附圖 Figura : 

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

2013/02/21 1303000189 泰國 Tailândia

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/065446 地址（2013年1月2日第1期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Sede (B.O. da RAEM n.º 1, II Série, 

de 2 de Janeiro de 2013)

台灣新竹縣竹北市鹿場里自強五路

239號2樓

2F., N.º 239, Ziqiang 5th Rd., Zhubei 

City, Hsinchu County 302, Taiwan 

(R.O.C.)

中國台灣新竹縣竹北市鹿場里自強

五路239號2樓

2F., N.º 239, Ziqiang 5th Rd., Zhubei 

City, Hsinchu County 302, Taiwan, 

China
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/072146 產品名單（2013年9月4日第36期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 36, II Série, de 4 de Setembro de 

2013)

Chaleiras (não-eléctricas) feitas de 

metal, …… , dispensadores de vidro 

de chá gelado.

Chaleiras (não-eléctricas) feitas de 

metal, …… , dispensadores de vidro 

de chá gelado; acessórios para chá, 

nomeadamente, batedoras, coado-

res, conchas, bules de chá, infusores 

de chá, abafador de chá, latinhas de 

chá, ferramentas para chá feitas de 

madeira, compostas principalmente 

por uma mini batedora, pinças para 

tampas quentes, uma concha de 

chá, uma semi colher, um chashaku 

(concha matcha usada na cerimónia 

do chá japonesa) e um recipiente 

em bambu; latas de chá; bases para 

pratos quentes, bandejas de serviço; 

esculturas feitas de porcelana chi-

nesa, porcelana, vidro, cristal, faian-

ça ou terracota; ornamentos feitos 

de porcelona chinesa, porcelana, 

vidro, cristal, faiança ou terracola.

N/082690 國籍及地址（2014年3月19日第12期

第二組《澳門特別行政區公報》）

Nacionalidade e Sede (B.O. da 

RAEM n.º 12, II Série, de 19 de 

Março de 2014)

中國Chinesa
N.º 929, Yuan Tsao Rd. Yuan Lin 

Chen, Chung Hua Shien, R.O.C.

……

N.º 929, Yuan Tsao Rd. Yuan Lin 

Chen, Chung Hua Shien, Taiwan, 

China

J/000835 國家知識產權局發明專利（2014年

9月17日第38期第二組《澳門特別行

政區公報》）

Patente de Invenção da DNPI (B.O. 

da RAEM n.º 38, II Série, de 17 de 

Setembro de 2014)

授權公告日：2014/08/18
Data de anúncio da Concessão: 

2014/08/18

授權公告日：2014/06/18
Data de anúncio da Concessão: 

2014/06/18

J/001430 優先權（2014年9月3日第36期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Prioridade (B.O. da RAEM n.º 36, 

II Série, de 3 de Setembro de 2014)

日期Data: 2007/08/08

編號N.º PCT/CN2007/002383

國家/地區Pa í s/Te r r i t ó r i o: 中國 

China

⋯⋯

J/001443 發明人（2014年9月17日第38期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor B.O. da RAEM n.º 38, II 

Série, de 17 de Setembro de 2014)

庫爾．施內克爾

Kurt SCHNECKER

庫爾特．施內克爾

Kurt SCHNECKER

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/010357 註冊權利人之名稱（1998年5月13日

第19期第二組《澳門特別行政區公

報》）

Nome do titular (B.O. da RAEM 

n.º 19, II Série, de 13 de Maio de 1998)

Fábrica de Conservação de Frutos 

e Produtos Hortícolas Tong Iec Pak 

Fa Fui, Lda.

Fábrica de Conservação de Frutos 

e Produtos Hortícolas (Achares) 

Tong Iec Pak Fa Fui, Lda.
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/082519 商標圖案（2014年3月19日第12期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 12, II Série, de 19 de Março de 

2014)

J/001009 國籍（2014年9月17日第38期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Nacionalidade (B.O. da RAEM 

n.º 38, II Série, de 17 de Setem-

bro de 2014)

瑞士

Suíça

美國

Americana

二零一四年九月二十九日於經濟局——代局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 29 de Setembro de 2014. 

O Director dos Serviços, substituto, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $666,075.00）
(Custo desta publicação $ 666 075,00)
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